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GESCHIEDENIS DER HOOGESCHOOL

1. HET RASBEGRIP EN ZIJNE BETEEKENIS VOOR DE
VEEFOKKERIJ
REDE, UITGESPROKEN OP DEN 9DEN MAART 1 9 3 5 TER GELEGENHEID VAN
DEN ZEVENTIENDEN VERJAARDAG DER LANDBOUWHOOGESCHOOL
DOOR DEN RECTOR MAGNIFICUS

DR. D. L. BAKKER
Mijne Heeren Curatoren,Professoren, Lectoren, Docenten,Damesentleeren AmbtenarenenStudenten dezer
Hoogeschool, zeergeachte toehoorderessen entoehoorders.
Der gewoonte getrouw wil ik, nu ik het voorrecht heb op dezen
zeventienden verjaardag van onze Hoogeschool tot U te mogen spreken, een onderwerp behandelen aan de veeteeltwetenschap ontleend,
in de hoop,dat U in het gekozene belangstellen zult.Het onderwerp
luidt: „Het rasbegrip en zijne beteekenis voor de veefokkerij".
Het zoölogische systeem verdeelt het dierenrijk in steeds kleiner
wordendegroepen vanindividuen,dieineenvoortdurend toenemend
aantal morphologische kenmerken overeenkomen. Dit systeem eindigt bij de soort en hare variëteiten. Het is daarbij vaak niet uit te
makenofmen eenebepaalde groepvanindividuenalssoortofvariëteit
beschouwen moet. Een bepaald kenmerkend verschilisin velegevallen moeilijk aan te geven. Dit isvooral daar het geval,waar de groep
sterk variabel blijkt te zijn en de verschillende vormen meer geleidelijk in elkaar overgaan, waardoor de onderverdeeling in variëteiten
dan meer of minder willekeurig tot stand komt.
Een alzeer duidelijk voorbeeld hoe willekeurig deze verdeeling in
soorten en variëteiten —zelfs bij duidelijk waarneembare verschillen
—dikwijls is,zien wij bij de tijgerpaarden, die nu eens alsdrie soorten nl. Hippotigris quagga, H. zebra en H. burchelli, dan weer gezamenlijk alssoort (Equus hippotigris) worden aangegeven.
Worden ze tezamen genomen als de soort Equus hippotigris, dan
vormen de Quagga, deZebra en de Dauw variëteiten en moeten wij
dus spreken van Equus hippotigris Quagga, Equus hippotigris Zebra
en Equus hippotigris Burchelli. Men verdeelt den Zebra echter op
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zijne beurt weer in variëteiten en spreekt b.v. van den Zebra van
Grevy,van Grant enz.
Inanderegevallenzijn devariëteiten eenerzelfde soortechterweer
zeer duidelijk te onderscheiden en vertoonen zij onderling grootere
verschillen, dan er bestaan tusschen de soort, waartoe zij behooren,
en eenetweede soort, beide behoorende tot hetzelfde geslacht.
Ookhiervan kaneenduidelijk voorbeeld worden gegeven. De soorten Columba oenas (de kleine houtduif) en C. livia (de rotsduif) gelijken zeer veel op elkander, verschillen slechts in geringe mate, terwijl de tamme duiven, waarvan aangenomen wordt, dat zij alle van
C. livia afstammen, in hare verschillende variaties al zeer sterk uiteenloopen. Het onvolkomene der systematische indeeling treedt aan
de hand van deze voorbeelden wel zeer duidelijk naar voren.
Gedurende en na de huisdierwording, die in den aanvang in karakter wel niet veel zal hebben verschild van gevangenschap zonder
meer, kwamen de dieren, die één of meer voor den mensch waardevolleeigenschappenblekentebezitten,meeren meer onder zijnen invloed. In sommige gevallen blijkt deze invloed van weinig beteekenis
te zijn geweest en onderscheiden de dieren zich na eeuwen kuituur
vrijwel in geen enkel opzicht van den oorspronkelijken wildvorm,
waaruit zij zijn voortgekomen. Zoo bestaat er b.v.weinigof geen verschil tusschen het Balineesche rund en den Banteng, het wilde rund
van Java, waarvan het direct afstamt. En dit verschil is zoo gering,
dat opBorneo,waardeBanteng niet voorkwam, het dââr verwilderde
Balineesche rund door meerdere onderzoekers voor den Banteng gehouden werd. Inderdaad de Banteng, maar nadat hij een domesticatiestadium had doorgemaakt.
In andere gevallen echter ontwikkelden zich de zooeven genoemde
waardevolle eigenschappen in toenemende mate en zoo ontstonden
uitdeoorspronkelijke wildesoortenofvariëteiten groepenvan dieren,
die — nu volkomen huisdier geworden — in verschillende, zoowel
morphologische alsphysiologische kenmerken overeenkomen en deze
kenmerken meer of minder regelmatig en volkomen op hunne nakomelingen overbrengen.
Ter aanduiding van dergelijke groepen van dieren is reeds van
oudsher hetwoord„ras",datvermoedelijk van Griekschen oorsprong
is, in gebruik gekomen, welk woord niet alleen in de Veeteelt, maar
ookindePlantenteelt algemeen toepassing vindt.
Waar dus hetzoölogischesysteem eindigtbijdesoortenharevariëteiten, begint de zoötechniek met het ras en onderscheidt daarbij
zoogenaamde „natuurrassen", die —zooals het Balineesche rund—
nagenoeg geheel overeenkomen met de zoölogische soort of variëteit,
die dus vrijwel onveranderd zijn en „cultuurrassen", die zich in den
loopder tijden meer enmeer vanden oorspronkelijken wildvorm zijn
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gaanonderscheiden, diemen dus ookalscultuurvariëteiten tegenover
het natuurras als natuurvariëteit zou kunnen aanduiden, en die op
grond van binnen het ras opgetreden, onderling weer verschillende
vormen op hunne beurt onderverdeeld worden in slagen, typen,
stammen of lijnen en families.
In hetgeen totnogtoeisopgemerkt,ligtuitsluitendeenehistorische,
en systematische omschrijving van het rasbegrip en ontbreekt nog
ten eenenmale wat vanuit een meer zuiver wetenschappelijk standpunt onder een ras%ioet worden verstaan. Wij komen daarbij vanzelfsprekend op veel moeilijker terrein.
VON DER MALSBURG geeft de volgende definitie van het begrip
„ras".Hijzegt:„Eine Rassebesteht auseinerPopulationvongleichen
Genotypen, die aber in bezug auf ihre phänotypischen Merkmale
verschieden sein können, und zwar infolge der Anpassung an unterschiedliche Lebensbedingungen einzelner Bestände der betreffenden
Rassen."
Hij zegt dan verder: „Die Population einer Rasse ist unbedingt
homozygotisch in bezug auf sämmtliche typischen Merkmale derselben, welche daher erblich sind, sodasz die phänotypische Divergenz
einzelner Tiere derselben Rasse lediglich auf ihren ungleichen somatischen Eigenschaften beruht, die blosz öcologisch erworben sind
und daher nicht vererbt werden."
Wanneer wij uit deze beide stellingen de kern uitlichten, dan ziet
VON DER MALSBURG eenras dusals een aantal gelijke genotypen, als
eene groep individuen, die ten opzichtevaneenaantalgemeenschappelijke kenmerken homozygootzijn. Hijduidtdezevooreenebeperkte
groepkenmerkenhomozygoteindividueninnavolgingvan GESTETNER
dan aan met den naam „Parazygoten", waaronder wij dus hebben te
verstaan individuen, die ten opzichte van een zeker aantal gemeenschappelijke kenmerken homozygoot engenotypisch gelijk zijn.
MERKENSCHLAGER geeft eene soortgelijke definitie, waar hij zegt:
„Unter einer Rasse verstehen wir eine Gruppe von Individuen, die
einegewisseAnzahlbestimmter erblicher Faktorenbesitzen,wodurch
sie sich von anderen derartigen Gruppen der gleichen zoologischen
Species unterscheiden."
In één opzicht acht ik deze definitie juister dan de beide van VON
DER MALSBURG, omdat er uitdrukkelijk in wordt gezegd, dat het bij
een ras individuen betreft, die tot eenzelfde soort behooren.
Beschouwen wij debeidedefinities van VON DER MALSBURGmetde
gelijke genotypenen parazygoten en die van MERKENSCHLAGER met
het beperktaantal bepaalde erfelijke factorennader, dan treft ons het
starre,hetonveranderlijke,datertenopzichtevanhetrasinopgesloten
ligt.
Wel maakt VON DER MALSBURG de reserve, dat de individuen, die
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tot eenzelfde ras behooren, phänotypische verschillen kunnen vertoonen onder invloed van de omstandigheden, waaronder de dieren
leven, maar principieel ziet ook hij het ras blijkbaar als een groep,
bestaande uit individuen, die genotypisch onveranderlijk zijn en
uiterlijk in eenen evenwichtstoestand verkeeren met de omgeving,
waarinzijleven.
Wanneer wij nu bedenken, dat de tropische oerwouden, de Aziatische en Afrikaansche steppen - en de Noord-Amerikaansche woudgebieden enz.in den loopvanvelehonderden jafkn tot op heden klimatologisch en dientengevolge ook op andere wijze ten opzichte van
delevensomstandigheden der daarlevende dieren weinig ofgeen wijziging hebben ondergaan, dan mogen wij aannemen, dat deze evenwichtstoestand in die gebieden gedurende een zeer ruim tijdperk
behouden en dezelfde gebleven is,niet alleen voor de däarin het wild
levende diersoorten en -variëteiten, maar eveneens voor de in die
streken voorkomende natuurrassen, zoolang en voor zoover de invloed, dien demensch opdeze natuurrassen uitoefent, evenmin eene
veranderingheeft ondergaan.
Voor dergelijke diergroepen, die voortdurend in eenen stabielen
evenwichtstoestand tusschen het genotype eenerzijds en delevensomstandigheden anderzijds verkeeren, gelden de door VON DER
MALSBURG en MERKENSCHLAGER gegeven definities voor, wat wij in
navolging van dezen laatste het „Statisch Rasbegrip"willen noemen,
Zondereenigen twijfel.
Deze evenwichtstoestand bij bepaalde groepen parazygoten geldt
— wanneer wijmogelijk optredende mutaties uitsluiten — vanzelfsprekend het phänotype en hij blijft gehandhaafd, zoolang de uitwendige omstandigheden niet veranderen. De genotypische gelijkheid der tot deze natuurrassen behoorende invidivuen manifesteert
zichdusineengelijk phänotype.
Veranderen de uitwendige omstandigheden in de bedoelde natuurgebieden wèl,dan zal dit in een zóólangzaam tempo geschieden, dat
de veranderingen, die daardoor bij de dââr levende dieren phänotypisch optreden, zóó zij al optreden, dit zeer geleidelijk zullen doen
ennauwelijks waarneembaar zullen zijn.
Geheel anders wordt echter het beeld, zoodra een ras onder invloedvan zich alof niet in ééne bepaalde richting wijzigende uitwendige omstandigheden komt.
Vanafditoogenblikverandert hetbeeld totaal;hetraswordtmobiel,
gaat zich ontwikkelen, komt in beweging; het statisch rasbegrip
treedt terug en het „Dynamisch Rasbegrip"treedt op den voorgrond,
een begrip, door Karl Salier zoo juist aangegeven met de woorden:
„RassensindnieetwasAbsolutes,sondernimmernur GleichgewichtszuständezwischenderAuswirkungvonErbanlagenundderUmwelt.''

13
Wij moeten hierbij echter niet uit het oogverliezen, dat de „Erbanlagen", de Genen, waarop de raskenmerken berusten — althans
voorloopig — behouden blijven.Datwijdusbij debeschouwingvan
het rassenvraagstuk moeten uitgaan van het statisch rasbegrip, dat
uitgangspunt blijft en dat in een nu eens langzamer, dan weersneller
tempo overgaat in het dynamisch rasbegrip,omdathet factorengarnituur van een ras in zijne ontplooiing voortdurend onderhevig is aan
de inwerking van de omgeving. Een ras wijzigt zich voortdurend;
alleen het tempo, waarin deze wijziging zich voltrekt, is verschillend.
Zóó gezien bestaat er tusschen.zoölogische variëteiten, natuur- en
cultuurrassen principieel danookslechtsverschilintempoenwijmoeten een ras dus opvatten als eenegroepindividuen, behoorende tot
eenzelfde soort,meteen — tenopzichtevanbepaalde genen — gelijk
factorengarnituur en onderworpen aan een nooit eindigend proces.
Wij zullen nu allereerst de vraag dienen te beantwoorden, of het
statisch rasbegrip voor alle thans bestaande of eventueel nog te vormenrassengeldt.M.a.w.ofelkrasineenen „statischentoestand"verkeert of heeft verkeerd, of eventueel na zijne vorming in dezen toestand zalmoeten verkeeren.
Ik aarzelniet deze vraag bevestigend te beantwoorden. Na hetgeen
ik aangaande de zoölogische soorten en variëteiten en de daaruit ontstanenatuur- en cultuurrassen hebopgemerkt,zalikdeze bevestiging
voor deze variëteiten en rassen wel niet nader behoeven te documenteeren.
Maar zelfs, wanneer in verband met veranderde uitwendige omstandigheden — al of niet onder invloed van onafwijsbare eischen
vaneconomischen aard — een rasnietofnietmeervoldoende gunstig
„reageert" —wanneer het in dit verband niet meer over voldoende
„reserven" beschikt —en het dus of verdwijnt, óf wordt gebastaardeerd, zal in het laatste geval het nieuw te vormen bastaardras eerst
in statischen toestand moeten komen, wilhetinderdaad ontstaan.
Immers, bij kruising van twee (of meer) rassen ontstaan een groot
aantal vormen, waaruit men die gaat selecteeren, die aanvankelijk in
meer of mindere mate beantwoorden aan het rastype, dat men zich
voor oogen heeft gesteld. Onder voortdurende selectie tracht de fokkernu tekomen toteenepopulatievandieren,diealleaandittypevoldoen en het ook regelmatig op hunne nakomelingen overbrengen.
Opdit moment bestaat dezepopulatie uit,tenopzichtevanderaskenmerken,gelijke genotypen, beschikt zijdusovereenevoldoendemate
vanparazygotie,voldoetzijaanhetstatischrasbegripenhetbastaardrasis gevormd.
Kan men bij bastaardeering dit resultaat niet verkrijgen, kan de
fokker debastaardpopulatie nietindezenstatischentoestand brengen,
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dan mislukt de betreffende bastaardeering en het komt in dit geval
niét tot devorming vaneen nieuw bastaardras.
Ontstaat dezestatischetoestand wèl,dankandefokker, voorzoover
hij daarmede inmiddels niet reeds begonnen is — en dat zal in den
regel wel het geval zijn — het verkregen factorengarnituur tot zoo
volledig mogelijke ontplooiing trachten te brengen, de statische toestand treedt terug en de dynamische op den voorgrond.
Op deze wijze is o.a. het Nieuw-Texelsche Schaap ontstaan.
Er doet zich echter nog eene tweede vraag voorenweldeze: Ishet
statisch rasbegrip een absoluut begrip, anders gezegd: is de statische
toestand, waarin een rasop een zeker moment verkeert, absoluut?
Wanneer wijde juistheid van de mutatietheorie niet botweg willen
ontkennen — en hiertoe hebben wij bij den tegenwoordigen stand
van dit vraagstuk niet het recht — dan moeten wij reeds uit dien
hoofde aannemen, dat het statisch rasbegrip een relatief begrip is.
Daarnaast vraagt in dit verband het vraagstuk der erfelijkheid
van verworven eigenschappen onze aandacht. Hoewel de wetenschap
in het algemeen afwijzend staat tegenover de mogelijkheid van het
ontstaan van wijzigingen in het factorengarnituur tengevolge van de
langdurige inwerking van gelijk gerichte invloeden van uit de omgeving op het individu, blijven er ten opzichte ook van dit probleem
vragen open, waarop wij de beantwoording bij den tegenwoordigen
stand der wetenschap nog schuldig moeten blijven.
Zoowel wat de mutatietheorie als de leer der erfelijkheid van verworven eigenschappen aangaat,isde toestand zóó,dat mij geen enkel
feit bekend is, dat zonder eenige reserve voor de juistheid van één
dezer beidetheorieën het bewijs leveren kan, maar daaraan mag men
nog niet het recht ontkenen ze zonder meer af te wijzen en ook uit
dien hoofde moeten wij dus het statisch rasbegrip alseen relatief begripblijven opvatten.
Moge uit het voorgaande reeds gebleken zijn, dat het statisch rasbegrip niet alsiets absoluuts magworden opgevat, de relativiteit van
dit begrip treedt duidelijk aan den dag, wanneer wij een oogenblik
onze aandacht schenken aan één der wegen,waarlangs de fokker zijn
doeltracht te bereiken.
Naast het nemen van andere maatregelen, waarop wij nader terugkomen, volgt de fokker de selectiemethode. Hij tracht daarbij niet
alleen die exemplaren uit te zoeken en voor de fokkerij te benutten,
die zoo gunstig mogelijk reageeren op de levensvoorwaarden, waaronder hij zijn dieren brengen kan, maar daarnaast zal hij er voortdurend op bedacht zijn de individuen, die eene ongunstige eigenschap
blijken te bezitten, uit de fokkerij te elimineeren.
Voortdurend dezen weg volgend, zal er tenslotte een oogenblik
moeten komen, waarop eene bepaalde ongunstige eigenschap, tot op
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dat moment aan een ras eigen,verdwenen is,doordat deerfelijke factor of factoren, waarop deze eigenschap berustte, uit het factorengarnituur der raspopulatie verdwenen isof zijn.
Hieruit volgtonomstootelijk de relativiteit van hetstatisch rasbegrip.
Wijden wij nu voor een oogenblik onze aandacht aan het dynamisch rasbegrip.Wij hebben gezien, dat een ras in reactie op de uitwendige omstandigheden voortdurend in beweging is,dat deze reactie weliswaar van buiten af wordt opgewekt, maar dat zij uit het individu, uit het ras alspopulatie,zelf voorkomt, doordat het genotype
zich in wisselwerking met de uitwendige omstandigheden op eene
bepaalde wijze, afhankelijk van den aard dezer omstandigheden, ontplooit. Deze wisselwerking is dus zuiver dynamisch, d.w.z. uit zichzelf voortkomend.
Enwijhebbentevensgezien,datertenopzichtevanhet dynamisch
rasbegrip bij de zoölogische soorten en variëteiten, de natuur- en de
cultuurrassen slechts één principieel verschil bestaat, nl. een verschil
in tempo,waarin de wijziging tot stand komt.
De genotypische aanleg ontwikkelt zich tot de waarneembare
eigenschap en de mate van ontplooiing, het karakter dezer eigenschap is, voor een gedeelte der gezamenlijke eigenschappen en kenmerken van het individu, afhankelijk van de omstandigheden, waaronder het tot volledige ontwikkeling komt en nadien verder leeft.
Voor een gedeelte inderdaad;want, dat een rund o.m.twee oogen,
twee ooren, vier ledematen, eene bepaalde kleur en kleurafteekening
bezit, is onafhankelijk van de omstandigheden, waaronder het zich
ontwikkelten leeft.
Voor een ander gedeelte zijn de eigenschappen en kenmerken van
het individu —althans wat hun aard en waarde betreft —direct afhankelijk van de levensvoorwaarden en daarbij betreft het uitsluitend
physiologische waarden, ookalworden zij gedeeltelijk, omdat zij deel
uitmaken van het direct waarneembare phaenotype, tot de morphologischekenmerken gerekend.
Immers eenerzijds behooren de zuiver physiologische eigenschappen, kwantiteit en kwaliteit van de melk, ook al zijn zij niet direct
waarneembaar, evenzeer tot het phaenotype van het dier, als de wèl
direct waarneembare specifieke bouw van het geraamte ende musculatuurvaneenvleeschtype physiologisch gefundeerd zijn.Dezebouw
van geraamte en musculatuur toch berust op beïnvloeding van den
groei door middel èn van een intensieve voeding èn van het tijdstip,
waarop deze wordt ingesteld. Het dynamisch rasbegrip berust dus
op de physiologische ontwikkeling van eigenschappen en kenmerken
en waar deze physiologische ontwikkeling zich voor een belangrijk
gedeelte morphologisch, d.w.z. anatomisch, manifesteert, bestaat er
een nauw verband tusschen het dynamisch rasbegrip en de rassen-
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anatomie, die op haar beurt weer het rastype en in laatste instantie
hetproductietype bepaalt.
Nu doet zich wederom een vraag voor en wel of alle rassen, behoorende tot eenzelfde zoölogische soort opgelijke wijze enin dezelfde mate reageeren op bepaalde zich al of niet in ééneenkelerichting
wijzigende levensvoorwaarden. Deze vraag moet ontkennend beantwoord worden. Het reactievermogen, de plasticiteit van den erfelijkenaanlegder rassen, loopt sterk uiteen enopdezeplasticiteit berust
de bestaansmogelijkheid vaneenesoort, eenevariëteit,eenras,zoodra
de omstandigheden, waaronder zij leven,zich wijzigen.
Zoodra eenepopulatie nietofmiadergunstigreageertopzichwijzigende levensomstandigheden, wanneer haar erfelijke aanleg weinig
of geen plasticiteit blijkt te bezitten, is zij —zoowel in de natuur als
in de cultuur —tot ondergang gedoemd, hetzij zij uitsterft, zichbastaardeert of gebastaardeerd wordt.
De erfelijke aanlegvaneen rasmoet dus plastisch zijn.Deze plasticiteit bepaalt zijne waarde en zij berust op hetvermogenvan dengenotypischen aanleg om gemakkelijk en gunstig te reageeren op in
karakter meer of minder verschillende ontwikkelings- en levensvoorwaarden.
En dewaardevan dit reactievermogen van den genotypischen aanleg is niet alleen afhankelijk van de plasticiteit der erfelijke factoren,
waarop hetlevenendelevensfuncties vaneenindividu onder bepaalde levensvoorwaarden berusten, maar mede van devraag of in statischen toestand verschillende dezer factoren wat hunne phaenotypische ontwikkeling betreft, nog latentzijn (alshetware nog op „nonactief" liggen), omdat de voorwaarden, waaronder zij tot activiteit,
tot volledige ontplooiing komen kunnen, nog niet aanwezig zijn geweest.
Op de plasticiteit van het factorengarnituur van een ras berust
zijne variabiliteit, zijne bestaansmogelijkheid en zijne economische
beteekenis.
Het is niet onmogelijk, dat het karakter van het rasbegrip in dit
kort bestek U niet in alle deelen voldoende duidelijk geworden is.
Moge het volgende voorbeeld dit alles nog eens verduidelijken. Een
Engelsch spreekwoord zegt: „The proof of the pudding isintheeating". Inderdaad isdit deeenige manier omzijne kwaliteit, zooalsdie
is ontstaan uit de samenstellende deelen in reactie op de bereidingswijze, te leeren kennen. Welnu, laat die pudding mij het voorbeeld
verschaffen.
Velen Uwer, wien weleens een pudding als toespijs in uitzicht is
gesteld, zagen hem alsvla ter tafel komen. Toch waren de ingrediënten,washetstatischpuddingbegrip,gelijkgebleven.Hetwerdeenevla,
omdat de omstandigheden, waaronder een pudding had moeten ont-
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staan,ditmaalanderswaren.Zijndieveranderdeomstandighedeneene
volgende maal dezelfde, dan ontstaat weer eene vla enop den duur
zouden wijdan ook, hoewel het puddinggenotype onveranderd bleef,
van een statisch vlabegrip kunnen spreken.
Het omgekeerde heeft ook weleens plaats enverschijnt —wateene
vlahad moeten worden —alspudding ter tafel, zelfs wanneer hetgeval nogin vlavormwordt opgediend. Hieruit moge U ook het verschijnsel der plasticiteit duidelijk gewordenzijn. Enikkan het voorbeeld nog volmaken door de toevoeging van „Sunmaid raisins"en
het uit zuinigheidsoverwegingen weglaten van „het ei" als winst- en
verliesmutanten en het „iets aangebrand zijn" als verworven eigenschaptelaten fungeeren.
BUYS BALLOT heeft eens gezegd, dat er niets zoo bestendig is als
het weer. Het ismij nooit duidelijk geweest,hoejuisteen Nederlander
dezewaarheid heeft kunnen ontdekken. Inderdaad moeten wij echter
inhetschijnbaar onbestendigevanhetweernietsanderszien,daneene
poging om den evenwichtstoestand terug te vinden.
Precies zoo gaat het met het ras, zoodra de omstandigheden zich
gewijzigd hebben. Het tracht dan zoospoedig mogelijk weervan den
dynamischenindenstatischentoestand terug te keeren,weer in evenwicht te komen met de gewijzigde ontwikkelings- en levensvoorwaarden.
En in dit verband wil ik er op wijzen, dat de veel gebruikte uitdrukkingen „zuiver" of „rein ras" onjuist zijn. Er bestaan geen zuivere rassen, omdat er geen zuivere, d.w.z. volkomenhomozygoteindividuen bestaan en zeker geen populaties van voor alle en dezelfde
erffactoren homozygote individuen.
Wanneer men dus dezeonjuiste uitdrukking gebruikt, dan bedoelt
men daarmede aan te duiden, dat een ras oogenblikkelijk in hooge
matein evenwicht verkeert met de bestaande levensvoorwaarden, dat
het zich niet meer waarneembaar wijzigt, dat het zich dus in statischen toestand bevindt.
Opwelkewijze maakt dezoötechniek nu gebruik van defeiten, die
iktot hiertoeaaneenebeschouwinghebonderworpen.Wijhebbengezien, dat er talrijke genen zijn, die door de uitwendige omstandighedennietbeïnvloedworden,diedus—zoodrahetfactorengarnituurvan
hetrasdaarvoor homozygoot is—onveranderd op devolgende generaties overgaan. Voor zoover deze erffactoren gunstig en dientengevolgeraskenmerken geworden zijn, zaldefokker zichtot taak hebben
te stellen deze homozygotie te verkrijgen; voor zoover ze ongunstig
zijn, zete elimineeren.
Tot deze niet-beïnvloedbare kenmerken behooren de kleuren,
bepaalde kleurafteekeningen, het al of niet gehoornd zijn, hoornvorm en -standen, kamvormen bij hoenders enz. Zij zijn dus direct
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en duidelijk waarneembaar en vormen daardoor een gemakkelijk
middel bij een dier het raste herkennen, waartoe het behoort (zij zijn
waarborgenvoor„echtheid")enwaarelkproductieraseenegemiddeldeproductiewaarde heeft, zijn dergelijke raswaarborgende kenmerken
voor hoog productieve, voor hoogwaardige rassen dus, van groote
beteekenis.
Van veel grooter waarde voor de fokkerij zijn daarentegen de wèl
onder invloed der uitwendige omstandigheden staande genen, die,
waarop dus de plasticiteit van het ras berust.
Wanneer wijdezgn.sportfokkerij, dietotindekleinste details naar
vervolmaking van vormen, kleuren, kleurafteekeningen enz. streeft,
endie —althansvoor dehuisdierteelt —weinigofgeen economische
beteekenis heeft, buiten beschouwing laten, dan kunnen wij ons verderbepalen totde nutfokkerij.
De economie van het bedrijf eischt in deeerste plaats hoogproductieve dieren en in de tweede plaats dieren, die zoo spoedig mogelijk
na de geboorte productief worden, die dusvroegrijp zijn. En waar de
fokker zich moet richten naar de eischen van de praktijk, zal hij dus
moeten streven naar het verkrijgen van vroegrijpe, hoogproductieve
dieren.
Hij zal daarbij gebruik maken van de plasticiteit, de variabiliteit
van het ras en daarbij vooral in het oog dienen te houden, dat de levensvoorwaarden, waaronder hij bepaalde kwaliteiten weetteverkrijgen, gemiddeld niet mogen uitgaan boven die, welke binnen de economischebedrijfsvoorwaarden mogelijk zijn.
Niet alleen uit dien hoofde iszijn taak dus begrensd, maar ook om
eene andere reden nog wordt hem opeenbepaaldmomenteenonverbiddelijk halttoegeroepen.
Het zal U namelijk duidelijk zijn, dat aan het productievermogen
onzer landbouwhuisdieren grenzen gesteld zijn, dat elke productie
physiologisch begrensd is, omdat er éénmaal een moment komt,
waarop het dier niet nog méér produceeren kan,wil het zelf en daarmedehetras,waartoehetbehoort,niettegrondegaan.
Hierin ligt hetvoortdurend antagonisme tusschen deeconomie van
het bedrijf, tusschen den bestaanseisch in algemeenen zin, die aan
productiviteit steeds méér verlangt en het physiologisch „kunnen"
van het individu.
Wij verlangen van een melkrund, dat het op zoo jeugdig mogelijken leeftijd zal gaan produceeren, dat het ter inleiding eener nieuwe
melkproductieperiode liefst telkenjare een krachtig kalf ter wereld
brengt,omdat hierop hetvoortbestaan vanhetrasberust,wijeischen,
dathetzoolangmogelijkzalleven,omdatelkeverwisselingvaneenverbruiktvooreenjongdierhettrekkenvan eenen wissel op de toekomst
beteekent, terwijl wij niet de zekerheid hebben, dat deze wissel zal
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worden gehonoreerd enwijverlangen ten slotte,dat het — zoodra het
moet worden opgeruimd — nog in eene zóó goede slachtkwaliteit
kan worden gebracht, dat het eenen zoo hoog mogelijken prijs opbrengt, teneinde kapitaalverlies zooveel mogelijk te voorkomen.
Wij zijn met de fokkerij onzer varkens reeds zoovergevorderd, dat
zookort mogelijk nade geboorte totvrijwelopééneweeknauwkeurig
isuitgebalanceerd het tijdstip, waarop wij het onderhoudsvoer bij de
biggen, die niet voor defokkerij, maar voor de mesterij bestemd zijn,
kunnen gaan vervangen door productievoer en daarnaast verlangen
wij, dat de biggen uit denzelfden worp, die wèl voor de fokkerij bestemd worden, zullen uitgroeien tot krachtige fokvarkens, dieonshet
voortbestaan van een dergelijk hoog opgevoerd productieras waarborgen.
Daarbij komt nog iets anders. De levensvoorwaarden, waaronder
onzelandbouwhuisdieren zichvandegeboorteafontwikkelenenlater
produceeren enleven,zijn vooraltenopzichtevandevoedingzelfs in
een klein land als Nederland zeer verschillend en tochverlangenwij,
dat over het geheele land eenzelfde melkras, eenzelfde trekpaardras
eene goede productiewaarde zal bezitten en alszoodanigzal kunnen
voortbestaan.
Ten slotte moet getracht worden voor het overtollige fokvee een
afzetgebied buiten het eigen land te vinden, een gebied, waar de
voorhanden levensvoorwaarden allicht nog grooter verschil zullen
vertoonen, dan in het land zelf aanwezig zijn en waarnaar alléén dàn
met succes kan worden geëxporteerd, wanneer de dieren ook onder
de däar heerschende voorwaarden eenegrootere productiviteit kunnen ontwikkelen, dan de rassen, waarover men er reeds beschikt.
Voorwaar het probleem, waarvoor de zoötechniek zich gesteld ziet,
is niet eenvoudig en de mogelijkheid, dit alles te verwezenlijken, berust op de plasticiteit, de variabiliteit van het factorengarnituur van
hetras.
Het zaler dus voor den fokker in de eerste plaats op aankomen, de
mate der plasticiteit, de reactiewaarde zijner fokdieren te leeren kennen en deze reactiewaarde berust, zooals ik reeds betoogd heb, niet
alléén op de productiewaarde van het individu, maar vooral óók op
zijnenkrachtigen bouw en zijn weerstandsvermogen en waar dit alles
ten slotte niets anders isdan de ontwikkeling, de ontplooiing van den
genotypischen aanleg tot verschillende eigenschappen, zal de fokker
hieraan dus in eerste instantie zijne aandacht hebben te schenken.
Dat wilzeggen, dat hij vóór en na de geboortetothetindividuvolgroeid is — wil hij de reactiewaarde leeren kennen —de ontwikkeling van het dier en dus van zijne eigenschappenzooveelmogelijkzal
moeten bevorderen, wil hij tot een juist oordeel,kunnen komen.
Hiermede moet gepaard gaan en gaat ookgepaard de ontwikkeling
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van het vroegrijpe productietype en dus ook de voorbereiding tot
de a.s.productie zelve en van hoe groote beteekenis dit allesis,moge
U uit een paar voorbeelden duidelijk worden.
Het oude Texelsche schaap, een „melk- en wolproductietype",
isdoorbastaardeeringmetEngelscherassenveranderdineen„vleeschen wolproductietype". Het was vrijwel algemeen de gewoonte de
ooien van het oude ras reeds op éénjarigen leeftijd lammeren te laten
voortbrengen, omdat vooral de melkproductie hoofdzaak, een ruimen bouw daarentegen bijzaak was en de dieren niet veeleischend
waren. De plasticiteit van het oude rasgenotype was gering, de dierenverkregennooiteenvooreengoedvleeschtypevoldoendelichaamsgrootte.
Bijhetnieuwgevormde, — inverband metgewijzigde economische
omstandigheden — vooral voor vleeschproductie gefokte ras is de
vroegrijpheid in lichaamsontwikkeling sterk toegenomen en voortdurend meer bevorderd. Ten behoeve dezer ontwikkeling blijken de
dieren alle beschikbare voedsel noodig te hebben, want — dwingen
wij ze op éénjarigen leeftijd óók reeds lammeren voort te brengen—
dan blijven ze in lichaamsontwikkeling terug en dit tekort kan later
niet meer worden ingehaald. Zoo heeft zich het tijdstip, waarop de
ooien voor de eerste maal lammeren, vanzelf verlegd naar dentweejarigen leeftijd.
Op devruchtbare zeekleiin Friesland en Noord- en Zuid-Holland
ontwikkelen zich onze zwartbonte melkkoeien zeer voordeelig en
kunnen wijdedieren reedsoptweejarigen leeftijd voordeeerstemaal
en daarna telkenjare weer een kalf latenvoortbrengen,zonder hen in
hunneontwikkeling te schaden.
Doen wij dit echter ook op de lichtere gronden, b.v. die, waarover
wijhier aandeAfdeeling Veeteeltdebeschikking hebben, dan blijven
ze in ontwikkeling terug, verkrijgen zij minder weerstand en zijn zij
dikwijls vroeg versleten.
Nu vergt echter eenerzijds de productie van melk — krachtens
opgedane ervaring —blijkbaar minder vanhetdierdaneenevroegingeleide vleeschproductie, die ook op in verhouding jeugdiger leeftijd
begint en behoeft anderzijds een melkrund niet den ruimen bouw te
bezitten,dien wij bij eenvleeschrund verlangen.
Wij behoeven dientengevolge het tijdstip, waarop het eerste kalf
geboren wordt, dus niet te verleggen b.v. naar den twee en.eenhalfof driejarigen leeftijd, zooals ik dit bij hetNieuw-TexelscheSchaap
beschreven heb, maar verschuiven alléén den datum, waarop het
tweede kalf geboren wordt van den driejarigen- naar den drie en een
half-jarigen leeftijd en verkrijgen hierdoor eeneontplooiing van den
genotypischen aanleg, alleszins voldoende ter beoordeeling der plasticiteit en productiewaarde.
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Dit alles,dit brengen van dejonge dieren onder voor hen zoo gunstig mogelijke uitwendige omstandigheden, vormt dus de eerste wetenschappelijk gefundeerde selectiebasis voor den fokker ter onderscheiding van slechte en goede productiedieren,waarbij ikhet begrip
„productie" zoo ruim mogelijk gesteld wil zien.
Eene tweedebasisvoorselectievormtde waarde derproductiezelf,
zoowelkwalitatief alskwantitatief. Deze waarde isin sommige gevallen, waarbij de producties meer of minder op zich zelf staan, slechts
in geringe mate verband houden met de overige eigenschappen van
het individu ~ zooals bij de melk-, eier-enwolproductie ~ , vrijgemakkelijk tebepalen.
Inanderegevallenechter,zooalsbijdevleesch-enarbeidsproductie,
staan zein direct verband met het individu in zijn geheel.De waarde
van het bacon b.v.hangt niet alleen afvan de vleesch- en vetverhouding der onderdeden ieder voor zich, maar ookvan de zwaarte, de
grootte enden bouwvan dezeonderdeden,welkekwaliteiten op hare
beurt weerafhangen van bouw en typevan hetlevende dier, waarvan
zij afkomstig zijn. Opmerkingen van gelijken aard zouden gemaakt
kunnen worden ten opzichtevandeproductie vanarbeid inzijne verschillende variaties. Bovendien oefent bij deze laatste productie ook
hettemperament vanhetindividu grooten invloed uit.
Bijdebeidelaatstgenoemde productiesisdushettype,delangsdynamischen wegverkregen ontplooiingvan het genotype in productieeigenschappen, die het individu vertoont, alvan zeer groote beteekenis, maar dat ook bij uitgesproken melk- en eierproductierassen telkens een bepaald type moet ontstaan, zal zonder meer duidelijk zijn.
In de derde plaats vormt het productietype, zooals het geleidelijk
ontstaan is, langs den zooeven beschreven weg van selectie, gepaard
aan het verschaffen van zoo gunstig mogelijke ontwikkelings- en levensvoorwaarden, zelfwederom basisvoorselectie.
Ik heb er reeds op gewezen, dat waar de producties zoo hoog mogelijkwordenopgevoerd,daartegenover weerelkeproductie begrensd
is door het physiologisch „kunnen" van het individu, waarbij het
evenwicht tusschen de hoeveelheid uit het voedsel opgenomen voedende bestanddeelen en de andere levensvoorwaarden eenerzijds en
de ten behoeve van de instandhouding van het individu en de productie benoodigde stoffen anderzijds behouden blijft.
Het zal U zonder meer duidelijk zijn, dat zoodra dit evenwicht, in
de richting eener te hooge productie, verbroken wordt, dit onvermijdelijk leiden moet tot het verloren gaanvan het individuof van zijne
progenituur, casu quovan het betreffende productieras in zijn geheel
en dat de fokker dus zalhebben tewaken tegen het ontstaan van dergelijke overfokte typen, die als aanduiding van het verbroken evenwicht een minder krachtigen en evenredigen bouw en een geringer

22

weerstandsvermogen gaan vertoonen, als gevolg waarvan op hare
beurt ook de productie weer verminderen moet.
De kans,die de fokker loopt op het ontstaan van overfokte dieren,
is bij alle productierichtingen echter niet gelijk. Bij de arbeidsproductierichting, waar vooral spierkracht vereischt wordt, zal het beste
type een sterk en ruim ontwikkeld geraamteeneenezwarebespiering
latenzien.Zijn dezefactoren nietaanwezig,vertoonthetindividugeen
ruimen en krachtigen bouw en bezit het geen groot weerstandsvermogen,danishetgeengoed arbeidstype.
Bij deze productierichting loopt de fokker dus al heel geringekans
op het overschrijden van de physiologische grens.
Geheel anders wordt het, zoodra het gaat om producties, die een
hoog gehalte aan voedende bestanddeelen bezitten en terstond nâof
tijdens de productie uit het lichaam worden geëlimineerd of wel is
waar binnen het lichaam gedeponeerd worden, maar het toch niet
meervan nut zijn enalsbelasting werken.
Wij denken hierbij aan de productie van melk en eieren, die terstond buiten het lichaam worden gebracht en van vet, dat óf als vrij
vet wordt afgezet, óf binnen en tusschen de spieren wordt gedeponeerd en in beide gevallen als belasting, in het laatste geval zelfs als
verzwakkend element werkt.
Wanneer hier nu nog selectie in de richting van vroegrijpheid bijkomt — en het is eene funeste bijkomstigheid, dat dit juist bij deze
productierichtingen als regel het geval is — waardoor het individu
in het verkrijgen eener volkomen ontwikkeling belemmerd wordt,
dan wordt de kans op het ontstaan van overfokte individuen al heel
groot. Het verloop van de fokkerij der kleine, engelsche varkensvleeschrassen, de zgn. „small breeds", die tengevolge van te groote
verfijning (overfoktheid) vrijwel tegrondezijngegaan,levert hiervoor
wel eene zeer duidelijke aanwijzing.
DamesenHeeren,ikhebUhiermedeeenenblikwillenlatenslaan—
zij het dan ookeenenbeperkte —opdemoeilijke taakvanden fokker
bij het vormen en behouden van goede productierassen. Het zal U
duidelijk geworden zijn, dat hij zijn doel, dat ten slotte gelegen is in
het behoud dezer rassen, nooit zal kunnen bereiken, wanneer zijn
arbeid niet wetenschappelijk gefundeerd is, daarbij als basis uitgaande van een juist inzicht in het rasbegrip. Ontbreekt hem dit, dan zal
hij slechts bij hooge uitzondering zijn doel toevallig kunnen bereiken
en wordt fokken tot gokken.

2. H E T STUDIEJAAR 1934-1935
REDE, UITGESPROKEN OPDEN 1ÓDEN SEPTEMBER 1 9 3 5 BIJDEOVERDRACHT
VAN HET RECTORAAT DER LANDBOUWHOOGESCHOOL, DOOR

D R . D . L. BAKKER
Mijne Heeren Curatoren, Hoogleeraren, Lectoren,
Docenten, Ambtenaren en Studenten en verder Gij allen,
die door Uwe tegenwoordigheid belangstelling toont inde
lotgevallen onzer Hoogeschool, Dames en Heeren.
Ving mijn voorganger zijn rede aan met de opmerking, dat het
studiejaar 1933-1934 een rouwjaar was, zooals de Landbouwhoogeschool nog geen gekend had, ook het jaar, dat thans achter ons ligt,
was eenvan ongekenden rouw.
Met diepen weemoed denk ikterug aanhen,dieons ontvielen.
Den 25sten September 1934 overleed onze ambtgenoot, Ir. JAN
W I L L E M DIEPERINK, na een langdurig lijden, dat reeds van den aanvang af weinig hoop op herstel gaf.
Nauwelijks drie maanden later, den 24sten December leed onze
Hoogeschool wederom een zwaar verlies door het heengaan van
Prof.D r . Ir. NICOLAAS LOUIS SÖHNGEN, terwijl den 26sten Februari
1935 ons opnieuw een zware slag trof door het overlijden van onzen
collega D r . D I R K VAN GULIK.

Telkenmale vereenigden zich de leden van den Senaat in rouwzitting en vertegenwoordigden Rector en Secretaris hem bij de teraardebestelling.
Hun verscheiden is een onherstelbaar verlies voor hun gezin en
hoewel niemand onmisbaar is, laten zij een leegte achter aan onze
Hoogeschool, die moeilijk te vervullen zal zijn.
En nogwasdebeker niet tenvolle geledigd. Nogmaals en nogmaals
trof ons de Dood. Den eersten Mei overleed de Oud-Hoogleeraar
Prof. D r . EDUARD GILTAY en den 21sten daaraanvolgende Prof. Dr.
H U G O DE VRIES, één onzer eere-doctoren.
De Rector begeleidde ookhen naar hunne laatste rustplaats. Wij
zullen hunne nagedachtenis in dankbare herinnering bewaren.
Maar er vallen gelukkig ook heugelijker gebeurtenissen te vermelden en daaronder wel in de eerste plaats het bezoek, waarmede
Hare Majesteit de Koningin onze Hoogeschool heeft willen vereeren.
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Den 5den April mochten het College van Curatoren en de Senaat
onze Hooge Landsvrouwe, die door dit bezoek blijk gaf van Hare
groote belangstelling voor onze Hoogeschool, in de Senaatskamer
ontvangen.
De Senaat grijpt dankbaar de hem hier geboden gelegenheid aan
daarvoor nogmaals zijne groote erkentelijkheid uit te spreken.
In den namiddag van dien dag had in tegenwoordigheid onzer Koningin de overdracht van de nieuwe aula aan de Regeering plaats.
De Senaat spreekt zijn warmen dank uit aan allen, die de stichting
van dit gebouw, waaraan zoo groote behoefte bestond, mogelijk
maakten. Dat hij vooral ook den architect, Ir. H.T. ZWIERS, in dien
dank betrekken wil, spreekt wel vanzelf.
Met groote voldoening moge ik hier tevens gewag maken van de
voltooiing en ingebruikneming van het nieuwe bibliotheekgebouw.
Hiermede iseenlang gekoesterde wenschin vervulling gegaan en een
einde gekomen aan de zoo onvoldoende huisvesting onzer kostbare
boekerij.
Met ingang van morgen, 17September, isaanProf.Dr.G. GRIJNS,
wegens het bereiken van den 70-jarigen leeftijd, eervol ontslag verleend als Hoogleeraar aan onze Hoogeschool. Den 28sten Juni hield
hij zijn afscheidscollege. In zijn rede, die hij den titel „Toekomstgedachten" gegeven heeft, ontvouwde hij denkbeelden,diedemoeite
van het lezen overwaard zijn. Het behaagde Hare Majesteit de Koningin hem te benoemen tot Commandeur in de Orde van OranjeNassau.
De Landbouwhoogeschool verliest in hemeentoegewijden docent,
die noode gemist worden kan.
Met ingang van 1Augustus werd eervol ontslag verleend aan den
Lector H. F. HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN.
Tal van jaren heeft hij zijne krachten aan de Wageningsche Inrichtingen van Landbouwonderwijs gegeven. Den lstenAprilvandit
jaartochvierdehijzijn 35-jarigjubileum,bijwelkegelegenheid Rector
en Secretaris hem de gelukwenschen van den Senaat overbrachten.
Den lsten Juli verliet ook de docent R. H. D. SAXonze onderwijsinrichting, waaraan hij sinds 1906 verbonden was.
Beide docenten verdienen waardeering voor wat zij ten behoeve
van het Hooger Landbouwonderwijs hebben gedaan. Ik maak met
grooteerkentelijkheid gewagvan de door den Heer SAXaan den Staat
gedaneschenking zijner collectieapparaten en modellen ten gebruike
bij het onderwijs in de technologie der rietsuikerbereiding.
Met ingang van 1 Maart 1935 werd Mr. A. NEIJTZELL DE WILDE
benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in Koloniale Landhuishoudkunde en Indisch Agrarisch Recht. Den 20sten Mei hield hij zijne
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inaugureele rede over „Welvaart en Traditie" in de nieuwe aula, die
hiermede in gebruik genomen werd.
Door deze benoeming is echter nog slechts ten deele — zij het
dan ookvoor het voornaamste gedeelte —voorzien in het onderwijs,
door Prof. KIELSTRA gegeven, daar ten opzichte van het Koloniaal
Staats- en Strafrecht nog steeds geen voorziening getroffen is.
Naast dezevacature moet thans nogvoorzien worden in het onderwijs in het Landmeten, het Waterpassen en de Geodesie, de Microbiologie, de Natuurkunde, de Meteorologie en de Klimatologie, de
Physiologie der Dieren, de Tuinarchitectuur en de Tuinkunst, en de
Technologie der Rietsuikerbereiding.
Ikspreek hierbij dehoopenhet stelligevertrouwen uit, dat —hoewelwij allen eenopenooghebben voorhet feit, dat versobering, waar
ook maar eenigszins mogelijk, een gebiedende eisch is —dit groote
aantalvacatures,waarvan eenzoojuist mogelijke vervullingvanvitale
beteekenis voor onze Hoogeschool moet worden geacht, geen aanleiding tot afbraak zal zijn, waarbij tegenover een mogelijk en dan
nog slechts klein direct gewin groote verliezen in de naaste toekomst
zouden staan en waarbij de reputatie van onze onderwijsinrichting
en de waarde van het ingenieursdiploma zeer in het gedrang zouden komen.
Met betrekking tot deze laatste opmerking moge ik terloops wijzen
op de herhaalde, gedeeltelijk ondergrondsche pogingen, verricht
met het doel de propaedeuse aan onze Hoogeschool te ontnemen.
Pogingen, die tot nu toe wel is waar niet geslaagd zijn, maar die een
voortdurend gevaar blijven vormen en die — wanneer zij mochten
slagen — totale ontwrichting van ons onderwijs tengevolge zouden
hebben.
En tevens moge ik in verband hiermede nog wijzen op de overplaatsing van den Landmeterscursus naar Delft. De verwachting,
dat hiermede belangrijke financieele bezuinigingen zouden worden
verkregen, heeft hierbij vermoedelijk uitsluitend voorgezeten. Immers in het jubileumnummer van het Tijdschrift voor Kadaster en
Landmeetkunde van 1 October 1934 lezen wij op blz. 155 en 156:
„In December 1924 benoemde de Minister een Commissie... Deze
Commissie (Commissie-Heuvelink) bracht in November 1927 rapport uit en verklaarde zich vóór handhaving der opleiding te Wageningen en tegen vereenvoudiging hiervan. Ons Bestuur (het Bestuur
van de Vereeniging voor Kadaster en Landmeetkunde) kondaarom
verklaren met genoegen van dit rapport kennis genomen te hebben
en met den inhoud en de conclusies er van zich volkomen te kunnen
vereenigen."
Het is hier niet de plaats op deze kwestie meer uitvoerig in te gaan
en ik behoef aan het voorafgaande dus nog slechts toe te voegen, dat
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de Senaat —in verband met het feit, dat ook aan onze Hoogeschool
onderwijs in Landmeten, Waterpassen en Geodesie moet worden
gegeven — duidelijk heeft aangetoond, dat door deze overplaatsing
bezuiniging op financieel gebied onmogelijk zal kunnen worden verkregen.
Inmiddels is in de bovenvermelde vacatures tijdelijk voorzien.
De Lector aan den Landmeterscursus J.M. TIENSTRAwerd bereid
gevonden zich te belasten met het onderwijs en het afnemen der
examens in Landmeetkunde, Waterpassen en Geodesie.
De Landbouwkundige Dr. Ir. K. T. WIERINGA verzorgde het
onderwijs in Microbiologie ennam deexamensin dit vak af.
Dr. Ir.A.J. STARINGdoceerdeNatuurkunde en examineerde in dit
vak,terwijl Prof.Dr.E.VANEVERDINGENdeexamensin Meteorologie
en Klimatologie afnam en onder leiding van den Lector Dr.H.J. C.
TENDELOO het practisch onderricht in Natuurkunde gegeven werd
door de Assistenten G. HELLINGA en A. RIENKS.
Dereedsjarenhangendenieuweregelingvanonderwijs en examens
kwam eindelijk tot stand. Dat zij voor de studenten een belangrijke
verbetering beteekent, spreekt wel vanzelf. Op enkele punten wilik
hier nader ingaan. Zoobestaat nu niet alleen meerdere malen per jaar
gelegenheid het candidaatsexamen af te leggen, maar de regeling der
propaedeutische examens is — met uitzondering van het tijdstip,
waarop ze kunnenwordenafgelegd—geheeldezelfdegewordenalsbij
de candidaatsexamens, waarmede een groot bezwaar ondervangen is.
Een derde belangrijke wijziging vormt de mogelijkheid bij het
ingenieursexamen het aantal vakken, waarin examen moet worden
gedaan,tot2of3vakkentebeperken indiegevallen,waarin een meer
dan normaal begaafd student zich in de overblijvende vakken meer
in het bijzonder wenscht te bekwamen.
Ik ben overtuigd, dat de in deze regeling tot stand gebrachte wijzigingen even zoovele verbeteringen zullen blijken te zijn.
Tegelijk met deze nieuwe voorschriften is bij alle studierichtingen
nu ook de mogelijkheid tot het afleggen van tentamens geopend,
waarvoor tevens een voor bijna alle richtingen gelijke regeling getroffen is.
De nieuwe rooster voor colleges en practica heeft thans een jaar
toepassing gevonden. Hoewel er aanvankelijk nog wel enkele bezwaren moesten worden ondervangen, laat het zich aanzien, dat hij
den studenten de gelegenheid biedt de studie op meer regelmatige
wijze te volgen.
De door mijn voorganger in zijn overdrachtsrede genoemde speciale rentmeesters-opleiding, waarvoor de Senaat een conceptprogramma aanhet Collegevan Curatoren heeft voorgelegd, heeft de
goedkeuring van de Regeering niet mogen verwerven.
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Het valt zeer te betreuren, dat deze studie, die als studierichting
L v onder de benaming „Landgoederenbeheer" gedacht was en die
weinig of geenfinancieele consequenties voor onze Hoogeschool zou
hebben medegebracht, niet tot stand komen zal. Immers niet alleen
voelde de Vereeniging van Rentmeesters groote behoefte aan een
goede opleiding, — een opleiding, die bijna volkomen aansloot bij
het onderwijs, dat aan onze Hoogeschool gegeven wordt —maar ook
zou invoering van deze studierichting onzen afgestudeerden de gelegenheid geopend hebben zich mede langs dezen weg een goede
levenspositie teverzekeren.
Gedurende het afgeloopen studiejaar zijn naast den bouw van
de nieuwe Aula en de bibliotheek nog eenigeverbouwingen tot stand
gekomen.
De collegezaal in het Laboratorium voor Organische Scheikunde
werd herschapen in een groote practicumzaal, waardoor aan de behoefte aanmeer ruimte in dit laboratorium nuvoldaan is.
Het collegelokaal in het vroegere Laboratorium voor Plantkunde
kwam ter beschikking voor de colleges in Organische en Physische
Scheikunde, terwijl er ook enkele andere vakken, waarin slechts
enkele uren college gegeven wordt, gedoceerd worden.
De Lector H. RAMAER verhuisde van de bovenverdieping van het
Laboratorium voor Mineralogie en Geologie naar de tweede verdieping van het Hoofdgebouw.
De hierdoor thans vrijgekomen bovenverdieping van genoemd
laboratoriumwerd geheelverbouwd.Dezeverbouwing,die inmiddels
gereedgekomen is en waardoor ruime lokaliteiten verkregen zijn,beteekenteengrooteverbeteringvoorditlaboratorium. Tenslotte zal—
zoodra het College van Curatoren de vertrekken in de nieuwe Aula
definitief betrokkenheeft — deoostelijke helft vandenbeganen grond
van „Hinkeloord" een verbouwing ondergaan ten behoeve van de
afdeeling „Boschexploitatie en Boschhuishoudkunde", waardoor
Prof. TEWECHEL de algemeen bekende keuken voor een beter vertrek
zal kunnen verlaten.
Kan men door den bouwvandenieuweAula,debibliotheek, ende
hier genoemde verbouwingen naar mijne meening tevreden zijn over
hetgeen met betrekking tot de gebouwen onzer Hoogeschool — de
omstandigheden inaanmerkinggenomen — isverricht,dit neemt niet
weg, dat de reeds zoovele jaren noodzakelijke bouw van een laboratorium voor Zuivelbereiding met verlangen wordt tegemoet gezien.
Daarnaast wordt de verbouwing van de eerste verdieping van het
hoofdgebouw meer en meer urgent. Reeds heeft mijn ambtsvoorganger eropgewezen,dat dezeverbouwing omverschillende redenen
noodzakelijk is;ik moge naast de door hem aangevoerde nog noemen
de onvoldoende ruimte, die de Senaatskamer bij vele promoties
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biedt, waardoor een gedeelte van het publiek gedwongen wordt deze
plechtigheden staande bij te wonen.
Ikspreek dehoopuit,dat dezeverbouwing, waarmede slechts een
betrekkelijk geringbedrag gemoeid is,spoedighaar beslagzal krijgen.
Ook het Laboratorium voor Tropische Plantenteelt en het gebouw
voor Landmeten, Waterpassen en Geodesie blijven de aandacht vragen.
De Hoogleeraren BEEKMAN, BAKKER en VISSERwerdenbenoemdtot
Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. Prof. JESWIET
werd benoemd tot lid van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam,
dePlantkundige Mej.I. LUYTENtotEerelidvande Amaryllis-Society
in Amerika en de Docent in de Voedingsleer Ir. H. G. A. LEIGNES
BAKHOVEN tot Inspecteur van het Veeteelt- en Zuivelwezen aan het
Departement van Economische Zaken.
De Landbouwkundige Dr. Ir. J. G. OSSEWAARDE werd toegelaten
als privaat-docent aan de Technische Hoogeschool om onderwijs te
geven op het gebied van de cultuur en de technologie van eenige
grondstoffen van tropisch-landbouwkundigen oorsprong.
De Rector vertegenwoordigde de Hoogeschool bij de herdenking
vanhet50-jarig bestaan derVereenigingvoor Kadaster en Landmeetkundeenwoondetevensde AlgemeeneVergaderingvan het Koninklijk Nederlandsch Landbouwcomité bij ter herdenking van het 50jarigbestaan dezer Vereeniging.
Onze Hoogeschool mag zich steeds verheugen in een groot aantal
bezoeken zoowel uit het binnen- als het buitenland. Een opsomming
dezer bezoeken wilik U besparen; echter meen ik voor één een uitzondering te moeten maken.
Prof.J. ERRERA te Brussel hield, op grond van het verdrag betreffende intellectueele toenadering tusschen Nederland en België, een
voordracht over „Etudes du point de vue physico-chimique des liquides dans l'infrarouge" en beweeszijn auditorium de attentie zijne
redein de Nederlandsche taal uit te spreken.
Evenalsin devoorafgaande jaren wasde behoefte aan contact met
hetbuitenland ookin het afgeloopen jaarwederomzeergroot.Ook nu
weer werd een aantal reizen buiten bezwaar van 's Lands schatkist
gemaakt.
Prof. MINDERHOUD maakte deeluitvandeNederlandschedelegatie
naar de twaalfde Algemeene Vergadering van het Internationaal
Landbouw-Instituut te Rome.
Prof. QUANJER maakte een reis naar België ter bestudeering van
bietenziekten in vergelijking met de in Nederland voorkomende en
hield een voordracht over bietenziekten voor het „IVme Congres
International technique et chimique des IndustriesAgricoles".
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Buiten bezwaar van den Lande werden de volgende reizen gemaakt:
Prof BEZEMERbracht eenbezoekaanBerlijn opuitnoodigingvande
Zentralstelle für den deutschen Volkskunde-Atlas.
Prof. HONING maakte reizen naar Engeland en Duitschland, waar
bezochtwerdenJohn Innés Horticultural Institution, deplantkundige
laboratoriavanKingsCollegeteLonden,theRothamsted ExperimentalStationteHarpenden,hetKaiserWilhelm Institutfür Züchtungsforschung teMüncheberg enhet Institut fürVererbungsforschung te
Dahlem, ennamvoorts metDr. PRAKKENdeel aanhet Erfelijkheidscongres teJena.
Prof. JESWIET beschreef in October enMeite Ohrbij Hamelneen
groot ±120 jarenoudarboretum enbestudeerde meteenjongenlandbouwkundigen ingenieur (Ir.J.VLIEGER) eendeel der beukenwouden
in Hannover inverband metsociologisch onderzoek.
Voorts werden devolgende excursies metstudenten gehouden:
Prof. SPRENGER maaktemet Ir.A.K. ZWEEDEeneenaantal studenten eenstudiereis naar Noord-Frankrijk.
Prof. VAN DERSTOK maakte eenexcursie naar Italië enbezochthet
proefstation voor de_Rijstcultuur teVercelli.
De Hoogleeraren JAGER GERLINGSenEDELMANbezochten de houtvesterijen van de Forstliche Hochschule te Hannoverisch Minden,
terwijl Prof. EDELMAN eenexcursie maakte naar het Ruhrgebied, het
Zevengebergte, de Eifel en Zuid-Limburg.
Ten slotte hield Prof. EDELMAN eenvoordracht in het Geologisch
Instituut der Universiteit te Keulen, terwijl Prof. VAN SLOGTEREN
teLonden sprakopuitnoodigingvandeRoyal Horticultural Society.
Van delokaliteiten der Landbouwhoogeschool werd wederomgebruikgemaaktvoordemaandelijksche bijeenkomsten vanhetNatuurwetenschappelijk Gezelschap, voor lezingen, gehouden voor deVereeniging„Studiebelangen"envoordevijftiende Indischeendezesde
Nederlandsche Landbouwweek. Voorts werd in deze lokaliteitennog
een aantal voordrachten gehouden.
Meerdere instituten en laboratoria onderhielden bij voortduring
contact met de praktijk. Ik noem hier o.m. het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen, dat voor Landbouwwerktuigen en
-gebouwen, het Laboratorium voor Veeteelt en het Laboratorium
voor Tuinbouwplantenteelt. In dit laatste laboratorium werden de
onderzoekingen, speciaal op het gebied der koeltechniek,-electrische
verwarming en verlichting, bestrijding der gevolgen van nachtvorst,
en wijn-en sapbereiding voortgezet.
Vooral de onderzoekingen betreffende de wijn- en sapbereiding
verwerven meer en meer de belangstelling van de praktijk. Prof.
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SPRENGER deelde mij dienaangaande mede, dat het aantal fabrieken
dit jaar met een is uitgebreid en de reeds bestaande hare tankruimte
hebben vergroot, dat deze fabrieken zich tot een vereeniging hebben samengevoegd, terwijl een Centrale Verkoopafdeeling werd opgericht. De producten dezer fabrieken staanondervoortdurende controlevan het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt.

Hetvalttebetreuren,dat het Instituut voor boschbouwkundig Onderzoek, dat o.m.tottaakheeft depraktijk vanvoorlichting te dienen,
doorgebrekaandenoodigefondsen totwerkeloosheid gedoemd dreigt
teworden. Ikspreek dehoopuit, dat deRegeering alsnogtot deovertuigingmogekomen,datditInstituutonderdebekwameleiding,waaraan het is toevertrouwd, over de allernoodzakelijkste credieten moet
kunnen beschikken.
66studenten, waaronder 2vrouwelijke, werdenvoor deeerste maal
ingeschreven. Het vorige jaar bedroegen deze getallen 54,resp. 5. In
totaalwerden ingeschreven 456studenten, waaronder 21vrouwelijke,
terwijl daaronder 17begrepen zijn, dievoor enkelelessen werden ingeschreven.Hieronder warenwederom 7vrouwelijke ingeschrevenen.
In het vorige studiejaar waren deze cijfers respectievelijk 470 (24
vrouwelijke) en 16(7 vrouwelijke).
Het ingenieursdiploma werd behaalddoor84mannelijke en 1 vroulijke student, terwijl er 6 promoties plaats hadden. Bij twee ingenieursexamens werd het praedicaat „met lof" toegekend.
De„Stichtingtotverruimingvanwerkgelegenheidvoor academisch
gevormden" behandelde van af hare oprichting tot den 22en Juli van
ditjaar27aanvragen omsteunvanafgestudeerden aande Landbouwhoogeschool. Aan 16 personen werd aanvankelijk financieele steun
toegezegd.Door het inmiddels aanvaarden eener betrekking werd ten
slotte aan 14afgestudeerden voorloopig voor den duur van zesmaanden eenmaandelijksche toelagetoegekend,varieerendevantwintigtot
vijftig gulden.
Uit de studentenwereld meen ik twee gebeurtenissen meer in het
bijzonder te moeten releveeren.
In de eerste plaats spreek ik er mijn vreugde over uit, dat tijdens
het door mij gevoerde rectoraat de Vereeniging „Studiebelangen"
wederom door den Senaat officieel erkend werd. Ikheb hetvolle vertrouwen, dat een periode van moeilijkheden, als die, welke met deze
her-erkenning werd afgesloten, zich niet meer zal voordoen.
DetweedegebeurtenisisdeoprichtingvandeVereeniging „Unitas
Studiosorum Vadae".
Het spijt mij in hoogemate,dat een groepstudenten blijkbaar voldoende redenen aanwezig achtte om tot stichting dezer vereeniging
over te gaan.
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Ikkanmijmetverschillende dermotieven,dietot deoprichtinggeleid hebben, allerminst accoord verklaren,maar aanden anderen kant
wil het mij toch ookvoorkomen, dat verschillende oudleden en leden
van hetWageningsch Studenten Corpsindezezeker nietvrij uitgaan
enoverigenswilikhierdewoordenreleveerendoormijn eersten ambtsvoorganger in 1919in zijn overdrachtsrede uitgesproken. Zij luiden:
„Dat er voor zoo'n klein aantal studenten nog twee vereenigingen
moeten bestaan,istebetreuren, daardesaamhoorigheid vanallen,die
in een kleine plaats zoo gewenscht is, er nu ontbreekt."
Methet„Wageningsch Studenten Corps" en meer in het bijzonder
met zijnen Senaat werden de meest aangename betrekkingen onderhouden. Met waardeering herdenk ik de prettige samenwerking bij
gelegenheid van het bezoek van Hare Majesteit de Koningin, eene
medewerking, die ik eveneens van de Roomsch-Katholieke Studentenvereeniging „Sanctus Franciscus Xaverius" mocht ontvangen.
Het „Wageningsch Studenten Orkest" vierde dit jaar zijn derde
lustrum. Het gaf bij die gelegenheid onder de beproefde leiding van
zijnen dirigent een goed geslaagd concert. Dat de tweede uitvoering
ditmaal achterwege blijven moest, waseenteleurstellingvoorhen,die
warme belangstelling voor het streven en de prestaties dezer mooie
vereeniging gevoelen.
De „Wageningsche Studenten Tooneelvereeniging" vergastte velenookditjaarweeropeenzeergeslaagdeenevenzoogoedverzorgde
voorstelling, waarin „Within the Gates" van Sean O'Casey ten tooneelewerd gevoerd.
De „Wageningsche Studenten Roeivereeniging" moest zich in het
afgeloopen seizoen met eenwelzeermatigsuccestevreden stellen.
Ik wil haar een„Ende desespereert niet" toeroepen. Er komen ook
weerandere tijden.
Dat ook met de „Wageningsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging" de verhouding van den meest aangenamen aard was, spreekt
mijnerzijds welvan zelf.Hare leden hebben het zelfs durven bestaan
den Rector en een zijner Assessoren te brengen tot overtreding van
het gebod, dat in de clubkamer geen vertegenwoordigers van het zgn.
sterkegeslachtmogen meefeesten.
Mijnheer de President-Curator.
Ik moge U in de eerste plaats gelukwenschen met de nieuwe vertrekken, waarover U, het College van Curatoren en de Secretaris van
dit College de beschikking gekregen hebben en U tevens den dank
vanden Senaat brengenvoordewijze,waarop U voorde waardigheid
endebelangenonzerHoogeschoolopdebreshebtgestaan.Veeldaarvan wordt niet openbaar, maar dit verhoogt nog de waarde.
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Den beiden Assessoren en den Secretaris van den Senaat zeg ik
hartelijk dank voor den steun, dien zij mij, ieder naar inzicht en geaardheid, hebben verleend.
Het wordt zoo langzamerhand cliché, maar toch gevoel ook ik de
behoefte jou, BEEKMAN, —zeker ook namens den Senaat —meer in
het bijzonder dank te zeggen voor het vele en mooie werk, dat geook
ditjaarweervooronzeHoogeschoolhebtverricht.Datgedaarbij mijn
taakinzeeraanmerkelijke mate hebt verlicht, behoeft geen nader betoog.
Collega MEES, ik ga afscheid nemen van een taak, die ik ten slotte
gaarne heb vervuld. Ge hebt reeds tweemaal, eens als assessor en de
tweedemaalin hetafgeloopen jaaralssecretaris,detaak,diedenRector Magnificus gesteld wordt,van nabij kunnen beoordeelen.
Maar dan hebt gekunnen waarnemen, dat dietaakallesbehalve een
sinecure is,dat ze den geheelen man en zijne volle belangstelling opeischt,waarbij nogkomt,datdetijdsomstandigheden,waarinwijthans
leven, haar nog zwaarder maken dan anders.
Ikwensch U toe,dat het U in het komendejaar gegeven moge zijn
tobethe right manin theright place,dat het U gegeven mogezijn de
vele,door mij gereleveerde,voor onze Hoogeschool zoouitermate belangrijke aangelegenheden tot een goede oplossing te helpen brengen
en met dezen wensch tooiik U met het teeken der rectorale waardigheid.
Den nieuwen Rector heil!

3.OVERDRACHTVANDEAULAAANDEREGEERING
Het Nationaal Comité tot herdenking van het halve eeuwfeest van
het Rijkslandbouwonderwijs in Nederland bood bij gelegenheid van
dit jubileum als duurzaam monument van de dankbaarheid van
Nederlands en Indië's landbouw voor hetgeen zij hebben genoten
van het landbouwonderwijs in al zijn vormen, aan de Regeering ten
behoeve van de Landbouwhoogeschool een te bouwen Aula aan,
welk geschenk door den toenmaligen Minister van Binnenlandsche
Zaken en Landbouw gaarne werd aanvaard.
Deze Aula, voor rekening van de doorhethoogerbedoeldeComité
in het leven geroepen stichting „Aulafonds Landbouwhoogeschool
Wageningen" gebouwd naar een ontwerp en onder leiding van Ir.
H. T. Zwierste Haarlem,kwambegin 1935gereed.
Op 5April 1935vond de overdracht van deAula aan de Regeering
plaats. Bijzondere luister werd aan deze plechtigheid bijgezet door
de aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin.
Bij deze gelegenheid werden de volgende redevoeringen uitgesproken:
Dr. F. E. POSTHUMA, Voorzitter van het
Bestuur der stichting „Aulafonds Landbouwhoogeschool Wageningen":
Aan mij valt het groote voorrecht te beurt Uwe Majesteit namens
het Bestuur van de Stichting „Het Aulafonds" welkom te mogen
heeten. Het zal ongetwijfeld door ieder in het Rijk in en buiten
Europa, die bij den landbouw is betrokken in hooge mate worden
gewaardeerd, dat Uwe Majesteit wel heeft willen besluiten de overdracht van de Aula aan de Regeering persoonlijk bij te wonen. Deze
Aula toch bedoelt een blijvend monument te zijn als uiting van
dankbaarheid voor het genoten landbouwonderwijs en ik voel mij de
tolk van hen allen, alsik mij veroorloof Uwe Majesteit te zeggen, dat
zij het allen als een groote eer aanvoelen, dat het in Uwe tegenwoordigheid is, dat zij hun geschenk in de handen der Regeering kunnen overdragen.
Moge Hij uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn, onze
samenkomst tot een goede maken.
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Mag ik U Excellentie, Minister van Economische Zàken, welkom
heeten als vertegenwoordiger van den toekomstigen bezitter van dit
gebouw, dat wij gemeend hebben aan de reeks van gebouwen der
Landbouwhoogeschool te mogen toevoegen.
Magik U mijnheer dePresident-CuratormetUwe mede-curatoren
en Secretarisvanhet Collegewelkom heeten alsdegenen wier oppertoezicht dit gebouw zal kunnen worden gebruikt.
Mag ik U mijnheer de Rector-Magnificus en Uwe Assessoren
welkom heeten alsdetoekomstige gebruikers der Aula.
MagikUPraesesvanden Senaatvan het Wageningsch Studentencorps met Uwe mede-leden van den Senaat welkom heeten als vertegenwoordigers van degenen, voor wien ik van harte hoop dat het
gebruik van dit gebouw de vruchten van Uw onderwijs zal vermeerderen.
En mag ik U dames en heeren welkom heeten en danken voor de
moeite die U zich hebt willen getroosten om de overdracht van de
Aula met Uw tegenwoordigheid te vereeren.
Nadat het orgel heeft gespeeld: „Uren, dagen, maanden, jaren"...
vervolgt Dr. POSTHUMA zijn rede.
Majesteit, Excellentie,Dames enHeeren,
Voor de Stichting „Het Aulafonds" en dus ook voor zijn Bestuur
is deze dag de laatste dag van een zekere periode in hun leven en ik
voel mij dus als op een Oudejaarsavond, hetgeen mij vrijmoedigheid
heeft gegeven, om door het orgel het bekende Oudejaarsavondlied te
laten spelen.
Uren, dagen, maanden, jaren,
Vliegen als een schaduw heen.
Ik zie nog voor mij de bijeenkomst, nu acht jaar geleden, in de
kerk hier ter stede,ons toen welwillend afgestaan door kerkvoogden
van de Nederduitsch Hervormde Gemeente en al mogen die jaren
niet altijd zonder hinder zijn vervlogen, tenslotte is deze periode
omgegaan zooals alles in ons kortstondige leven en vlogen zij voor
onsweg als de schaduw voor de zon.
Ach wij vinden, waar wij staren
Niets bestendigs hier beneên!
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Wat zijn al niet moeite en zorgen besteed om, toen de middelen
voor het bouwen van dezeAula beschikbaar waren, dien bouw ook te
verwezenlijken. De benoeming der prijsvraag-commissie, het werk
van deze commissie, onder leiding van architect de Clercq, het ten
geschenke ontvangen van de zijde der Regeering van het terrein,
waarop de Aula zou worden gebouwd, het afronden van het terrein
met behulp van welwillende buren, de uitspraak van de jury, die zijn
keuze op het ontwerp van den architect Zwiers liet vallen, het aanvragen van bouwvergunning en de daardoor ontstane moeilijkheden,
het oordeel van de schoonheids-commissie, het aanbesteden en tenslotte het afbouwen door den aannemer, den heer Van Rijswijk.
En nu? Staat er nu de Aula zooals die oorspronkelijk werd verkozen? Het samenwerken van al die genoemde krachten heeft
tenslotte gemaakt dat het oorspronkelijke plan, waaraan zoovelen
hun hart hadden verpand, niet is uitgevoerd, doch iets geheel anders
is verrezen.
Op den weg dien wij betreden,
Staat geen voetstap, die beklijft.
Wij wenschen ons soms in ons leven wel eens wijs te maken, dat
ons werk van verstrekkende gevolgen zal zijn en och, het is dikwijls
zootijdelijk. Waarschijnlijk zalmen het mij echter niet euvel duiden,
dat ik den wensch uitspreek: dat dit gebouw jaren enjarenhetdoel
magdienen, waartoe het werd opgericht, doch alsikdien wensch uit,
dan maak ik toch onderscheid tusschen het gebouw en de daden die
er zich in zullen voltrekken.
Ikben mij bewust U geen nieuwstevertellen alsikin Uw herinnering terugroep het verhaal uit den bijbel, waarin ons wordt verteld
dat Jezus en de Apostelen in den tempel waren en naar het offeren
van velen der tempelgangers zagen. Onder dezen was een arme weduwe, die slechts een enkel penningske had te offeren, maar juist het
feit dat zij,hetgeen haar ganschen leeftocht vertegenwoordigde, daar
in den tempel kwam offeren, maakte op Jezus een grooten indruk.
En toen Hij en zijn Apostelen den tempel gingen verlaten en een
hunner Jezus opmerkzaam maakte op de schoonheid van den tempel,
klonken de woorden: „Ziet Gij deze groote gebouwen? daar zal niet
een steen op den anderen gelaten worden". Jezus was blijkbaar nog
geheel vervuld van de daad door de arme weduwe in dat gebouw
verricht en daarbij viel het geheele gebouw zelf in het niet.
Laat het ook met dit gebouw zoo zijn; al verbinden wij daaraan
dan ookden wensch, dat het jaren temidden van deandere gebouwen
van de Hoogeschool zijn plaats waardig zal zijn.
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Niet het gebouw, maar de daden die er in worden verricht, zullen
straks beslissend zijn voor de vraag of van hetgeen de stichters van
het Aulafonds hebben willen bereiken, ook voor de toekomst iets zal
beklijven.
Al het heden wordt verleden,
Schoon 't zijn merk in het harte schrijft.
Ook deze woorden zullen aan de Aula worden verwezenlijkt. Eenmaal zal de tijd komen dat men hetgeen wij thans als in onze oogen
het beste, het meest geschikte, het voor het doel het meest bruikbare
aanzien, door anderen wordt afgekeurd. Ook dit heden zal verleden
worden, maar moge blijven bestaan, in vollen omvang, de grootheid
van de gedachte,diepuit onshart opgeweld, dat wijoponzen levensweg duidelijk het merk onzer dankbaarheid moesten vastleggen.
Hiermede zijn de Oudejaarsavondgedachten heen en zooals op
iederen Oudejaarsavond een Nieuwjaarsmorgen volgt, zal dat ook
nu het geval zijn.
Mag ik mij daarom veroorloven voor die nieuwe periode mijn
gelukwensch uit te spreken.
Ik meen mij dan te mogen richten tot den Rector-Magnificus en
Zijn Assessoren als vertegenwoordigers van de wetenschap, die aan
deze Hoogeschool verkondigd wordt entot den Senaatvan hetWageningsch Studentencorps als vertegenwoordiger van die jonge menschen, die hopen hetgeen zij als wetenschap hooren verkondigen óf
verder te kunnen dragen of in een verder leven in toepassing te
kunnen brengen.
Het eerste gedeelte van mijn wensch zal dan dit zijn, dat hetgeen
Gij Professoren hier zult verkondigen en hetgeen Gij studenten als
wetenschap hier zult opnemen,altijd gedragen magworden door den
geest van dit gedicht:
Geef 't beste uit Uw wezen,
Geef 't besteuit Uw ziel,
Zonder ooit bevreesd te wezen,
of 't in goede aarde viel.
Geef Uw hart en Uw ontroering,
Geef Uw denken, geef Uw raad,
Geef Uw innigste beroering,
Geef Uw bezigheid, Uw daad!
Wij leven in een zeer moeilijken tijd. Velen onzer moeten dag aan
dag worstelen om de bezwaren die iedere dag medebrengt, te over-
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winnen. Niemand onzer, ik mag misschien wel zeggen, niemand in
de geheele wereld, heeft een duidelijke voorstelling van denweg dien
wij zullen moeten gaan. Persoonlijk heb ik de overtuiging dat dit
samenhangt met het feit, dat we ons te veel geworpen hebben op de
politieke en economische zijden van de vraagstukken, die zich aan
ons hebben voorgedaan. Te weinig, veel te weinig heeft daarbij de
mensch zelf onze aandacht gehad. Mogelijk denken anderen daarovergeheelandersenikbenzeerbereidmijn minderheid te erkennen,
maar zij en ik en wij allen, wij moeten verder en nu is het tweede
gedeelte van mijn wensch op den Nieuwjaarsdag van de komende
periode, dat zij, die, in welke kwaliteit dan ook, dit gebouw zullen
mogen gebruiken, dit zullen kunnen doen, met volle overtuiging en
met geheel hun hart de dichteres volgende,dievoor onszongt
Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
Moedig sla ik dus de oogen
Naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
Met een rustig kalmen moed.

De heer J. SIBINGA MULDER, vice-voorzitter van het Bestuur derstichting„Aulafonds Landbouwhoogeschool Wageningen":
Majesteit, Excellentie, Dames en Heeren!
Ziet als door U, trouw en met alle krachten,
Het land voor 't zaad is omgeploegd,
Maar 't zaad blijft steeds vergeefs op regen wachten,
Dan hebt gij vruchteloos gezwoegd;
Dan hebt ge spijt, dan voelt ge wee,
Maar, —'t wordt daar toch niet beter mee!
Deze woorden van FRITZ REUTER, waarmede hij zijn onsterfelijke
„Stromtid" aanvangt, komen mij in de gedachten in dezen tijd, nu
het aleenige jaren schijnt of de regen die het zaad moet doen kiemen
uitblijft en de landman tevergeefs heeft gezwoegd!
Neen, de regen in den werkelijken zin van het woord is niet uit-
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gebleven. De goede God gaf regen, dauw en zonneschijn op zijn tijd
en veelal volgde een rijke oogst, maar de verdwaasde wereld weet
die niet te benutten, hij verliest een zeer belangrijk deel van zijn
waarde, ja, menige oogst is onverkoopbaar geworden endelandman
heeft vruchteloos gezwoegd. Hij zoekt en ziet en wacht of het licht
van een betere toekomst door den nevelbreekt,ofeenmaal zijn stoere
arbeid weer zal worden beloond. Maar, met dat wachten op een
beteretoekomst,wordthet daartochnietbeter mee.Hetishet zoeken
naar nieuwe wegen, het medewerken aan meer economische bedrijfsvoering, het zich aanpassen aan de veranderde omstandigheden, die
hem een betere toekomst moeten brengen, maar allereerst door eigen
kracht en eigeninitiatief. Het is een strijd, „ein Kampf ums dasein",
die hier gestreden moet worden, hier en in Oost en West, niet voor
deeerstemaal,maarzwaarder enmoeilijker dansederteen menschenlevenis voorgekomen.
Maar hier zoowel als in Oost en West, kijken we met vertrouwen
naar Wageningen, waar de landbouwwetenschap ons den weg zal
moeten wijzen.
Acht jaren geleden kwamen wij hier in de Ned. Hervormde Kerk
te samen om van onze dankbaarheid te getuigen voordezegeningen,
die de landbouw van grooter Nederland 50 jaren lang van het rijkslandbouwonderwijs mocht ontvangen en tropisch Nederland had in
die huldiging —en ten rechte —een zeer belangrijk aandeel.
Ikzalthans nietin herhalingen treden. Het wasbij die gelegenheid
dat ik de beteekenis van dat onderwijs voor onzen tropenlandbouw
uiteenzette, hoe hij zijn toenmalige welvaart voor een zeer belangrijk
deel daaraan dankte en zichdaarvan ookten volle bewust was.En nu
de tijden zijn veranderd, delandman waar ook, maar alte veel tevergeefs heeft gezwoegd, nu zien wij met meervertrouwen dan ooit naar
het landbouwonderwijs, hier in zijn hoogsten vorm, om ons den weg
tewijzen dien wij moeten gaan.Wij turen naar het licht dat van hieruit door den nevel dringen mag. Want hier, in dezen tempel, waar
alle wetenschappen samenkomen die de landbouwwetenschap vormen, om dus tot één machtig geheel ineen te vloeien, zooals elke
wetenschap uit tal van factoren is samengesteld, wordt dat licht geboren, dat ons den wegnaar eene betere toekomst zal moeten wijzen.
En elk straaltje benuttende dat ons oog kan waarnemen, de wetenschap toetsende en aanpassende aan de praktijk en deze op haar
beurt weer aan de wetenschap, trachten wij ons een weg te banen
door deduisternisvan thanstot het licht dat eenmaalkomen zal!
De Indische cultures grepen met enthousiasme de gelegenheid aan
om daadwerkelijk hun dankbaarheid en waardeering te toonen voor
de zegeningen van het landbouwonderwijs en ik herhaal hier nog
eens de woorden van een directeur van een der grootste cultuur-

39
maatschappijen, die mij zeide: „Wat zouden onze cultures beteekenen zonder de stuwende kracht van het landbouwonderwijs !"
En daarom tastten wij diepin de beursomdezentempel,dit monument van dankbaarheid en waardeering te stichten, maar ook in het
vaste vertrouwen dat de hoogste vorm, het hooger landbouwonderwijs, de voedster van alle landbouwonderwijs, onverzwakt, ongehinderd in al zijn onderdeden, zoowel onder- als bovenbouw, zich verder hier moge ontwikkelen als de onmisbare basis voor hun bedrijf
en welvaart en daarmede de welvaart van tropisch Nederland! Van
de leiders eerst, dan van deopgeleiden, gevormd hier tot zelfstandige
beoefenaren der wetenschap,wordt ookvoor detoekomst, ja vuriger
dan ooit tevoren, de hulp verwacht. Door dat onverbreekbare geheel,
de propaedeusis in verband met de meer speciale studie,allesinhetzelfde van de landbouwwetenschap doortrokken milieu, als eerste
eisch, moet en zal ze kunnen blijven, krachtiger dan ooit, de gids op
onzen weg. Staat niet op den pedelstaf geschreven die den stoet van
professoren voorafgaat: „Me soli scientiae principes sequuntur",
slechts vorsten der wetenschap volgen mij?
Ver zijn wij in afstand van het moederland verwijderd, maarjuist
door zulke zaken gevoelen wij dien afstand niet. Dan weten wij het
moederland nabij, waar het zorgt ookvoor debelangen van de deelen
van het rijk aan de overzijde van den oceaan.Dan zijn wij weer meer
dan ooit één, dan klopt het hartvanNederlandevensterkhier alsin
Nederlandsch-Indië, Oost en Westl En destichting van dezentempel
is niet anders dan eene uiting van die saamhoorigheid, die de hechte
basis vormt van ons koninkrijk en van de welvaart van geheel zijn
volk!
Het landbouwonderwijs, de landbouwwetenschap, heeft niet
vruchteloos gezwoegd en spijt en wee zijn daarbij uitgesloten.
Slechts dankbaarheid en vreugde passen daarbij!
En wij pakken aan, steunende in de eerste plaats op eigen kracht,
en de landman binnen de grenzen van het rijk in Europa kijke naar
het Oosten, naar dat Oosten dat toch ook binnen de grenzen van ons
rijk ligt, waar geen premies uit staats- of consumentenkas de cultures
door dezen zoobenarden tijd heen helpen, maar de landman zelf geheel alleen worstelt voor een betere toekomst!En de tropenzon heeft
onze krachten niet verlamd en dat uitsluitend aangewezen zijn op
eigen kracht staalt ons willen en ons kunnen en ikvoor mij ben daar
dankbaar voor; het is in mijn oog paedagogisch en ook economisch,
de meest natuurlijke, de beste stuwende kracht, die voor dat willen
en dat kunnen onontbeerlijk zijn.
Daar zoowel als hier, zullen we ons in vele opzichten opnieuw
moeten oriënteeren en wezien metvertrouwen naar ditgebouw,door
den landbouw van grooter Nederland gesticht, om dat willen en dat
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kunnenteleiden.Daarinbestaat tusschen den landman in het Oosten
en het Westen en hier geen verschil, daarin zijn alle Europeesche
landbouwers van grooter Nederland één.
Vertrouwen in het licht dat uit dezen tempel straalt, naastzelfvertrouwen, zij de beteekenis van het gebouw voor welks wijding wij
hier tesamen zijn.
Dan blijft het zaad niet tevergeefs op regen wachten, dan zal de
landman niet vruchteloos hebben gezwoegd en... indat teeken zal hij
overwinnen!

Dr. F. E. POSTHUMA:

MijnheerdeMinister vanEconomische Zaken,
Thans is het oogenblik gekomen dat de Aula van de Stichting
„Het Aulafonds" aan de Regeering zal worden overgedragen. Sta
mij toe dat ik, alvorens dit zorgenkind aan U over te geven, nog eenmaal denk aan de velen die het mogelijk maakten derRegeeringdit
geschenk aan te bieden. Het waren vele personen en cultuur-maatschappijen die destijds aan de oproeping van ons Comité gehoor
gaven en door hunne bijdragen het Aulafonds hielpen stichten. Ik
breng hen allen daarvoor mijn oprechten dank.
Velen hunner zouden zich thans die geldelijke opofferingen nietof
moeilijk kunnen getroosten. Het is daarom mijn hartelijken wensch
dat alsdeAula straksin het bezit van de Regeering isovergegaan, de
toestanden zich dusdanig mogen wijzigen, dat weder vreugdevolle
dagen voor hen allen mogen aanbreken.
Moge de Regeering en moge met name Uwe Excellentie van deze
Aula niet anders dan goedevruchten ontvangen.

Zijne Excellentie Mr. M. P. L. STEENBERGHE,
MinistervanEconomische Zaken:
Majesteit,HeerenCuratoren enHoogleeraren, Heeren Leden vanhet
Bestuur der Stichting Aulafonds, Dames en Heeren Studenten. Zeer
geachte Toehoorders.
Op mij rust thans de aangenametaakdezeaulanamensdeRegeering ten behoeve van de Landbouwhoogeschool te aanvaarden.
Majesteit, het isvoor mij eenvoorrecht mijvandeze taakte mogen
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kwijten in Uwe tegenwoordigheid alsHoofd derRegeering,eenvoorrecht, waarvoor Uwe Majesteit mij moge toestaan, Haar mijn eerbiedigen dank te betuigen.
Alvorens tot de overname over te gaan,gevoelik mij genoopt, aan
de vrijgevige schenkers en in het bijzonder aan U, heeren leden van
het Bestuur der Stichting Aulafonds, de erkentelijkheid van de Regeering te betuigen voor het edelmoedig aanbod van dit kostbaar
geschenk. Ik noem dit geschenk niet alleenenniet allereerst kostbaar,
omdat de gebouwen-inventaris der Hoogeschool verrijkt wordt met
een nieuw waardevol object. Maar ik noem het kostbaar vooral omdat het getuigt van echten gemeenschapszin en omdat uit dit monument van dankbaarheid der oud-studenten van deze hoogeschool
wel blijkt, hoe rijk de geestelijke uitzet moet zijn geweest, welke zij
hier in Wageningen hebben medegekregen. Metditresultaat wensch
ikde hoogeschool allereerst van harte geluk. Ook de Regeering waardeert den band tusschen de wetenschap en het bedrijfsleven, welke
zich zoo gelukkig heeft gemanifesteerd in het initiatief, door het
bedrijfsleven in den ruimsten zin genomen, ter gelegenheid van het
50-jarig jubileum van het landbouw-onderwijs, om deze aula aan de
hoogeschool te schenken.
Deze band met het bedrijfsleven is voor een hoogeschool als deze
onmisbaar. Samenwerking en liefst nauwe samenwerking tusschen
dehoogeschoolendeverschillendevormenvanlandbouw,zooalsdeze
in het geheele Koninkrijk, zoowel hier als in de landen van overzee,
wordt beoefend, is èn voor de wetenschap èn voor de practijk gewenscht en noodzakelijk. Juist daardoor blijft de landbouwwetenschap zich in het bijzonder tot die problemen als object van onderzoek bepalen, wier oplossing het meest urgent is.Daardoor blijft het
karakter van landbouwwetenschap het best bewaard. Trouwens de
Landbouwhoogeschool isnaasteeninstellingvanonderwijsbovendien
de top-organisatie van onze geheele landbouwvoorlichting. Daaraan
geeft zij niet alleen leiding,maar schenkt zij ookbezieling. De regeering waardeert het om deze redenen dan ook ten zeerste, dat deze
aula door het bedrijfsleven aan de regeering geschonken wordt. Zij
ziet in deze geste een symbool van de juiste verhoudingen.
Dit gebouw is bestemd om te dienen als aula der Hoogeschool.
Een hooge bestemming, want de aula isde zetel der academische gemeenschap. Het beste van wat er in de afzonderlijke collegezalen,
instituten en laboratoria aan wetenschappelijk inzicht en ervaring
wordt gewonnen, vindt zijn weg naar de aula om vandaar uit zich
weer mede te deelen aan elk onderdeel van het lichaam der Landbouwhoogeschool. Deze aula is bestemd om te worden het symbool
van de eenheid der hier beoefende wetenschappen.
Deze hebben het materieel object gemeen: de bodemcultuur in
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den ruimsten zin. Maar zij loopen uiteen wat betreft haar formeel
object, de gezichtshoek, waaronder de bodemcultuur wordt bezien.
Moge deze zaal getuigen van een zoo hoog wetenschappelijk standpunt, van een zoo ruim wetenschappelijk uitzicht dezer academische
gemeenschap, dat het gevaar voor divergentie potentieel, de eenheid
van het wetenschappelijk onderwijs daarentegen reëel blijft.
Op dezewijze zal delandbouwwetenschap als zelfstandige wetenschap worden bevestigd.
Ik wensch het college van Curatoren, den Senaat enU,damesen
heeren studenten, geluk dat de Hoogeschool een aulagebouw ter beschikking krijgt, waarvanhetuiterlijk aanzien geheelbeantwoordtaan
de voorname plaats, welke het uitzijnaardtemiddenvandeverschillende hoogeschoolgebouwen dient in te nemen. Nogmaals betuig ik
de erkentelijkheid der regeering jegensdeschenkers,eninhet bijzonder jegens het bestuurder Stichting Aulafonds onder voorzitterschap
van U, meneer POSTHUMA, wiens naam aan de verheffing van deze
instelling tot hoogeschool op zoo bijzondere wijze is verbonden, die
als eeredoctor tot de gemeenschap dezer hoogeschool behoort en die
U door dit voorzitterschap weer nieuwe verdiensten jegens den
landbouw hebt verworven.
Onder het uitspreken van den wensch, dat deze Aula onder Gods
onmisbaren Zegen het middel moge worden om de verschillende
takken van Landbouwonderwijs en wetenschap met elkander en met
de practijk van de bodemcultuur verbonden te doen blijven, verklaar
ik dit Aula-gebouw namens de Regeering te aanvaarden.

4. AMBTSAANVAARDINGEN
De buitengewoon hoogleeraarindeKoloniale Landhuishoudkunde
en het Indisch Agrarisch recht, Mr. A. NEIJTZELL DE WILDE aanvaardde op 1Maart 1935zijn ambt en hield in verband hiermede op
20Mei d.a.v. eenopenbare voordracht over:„Welvaart en Traditie".
ADRIAAN NEIJTZELL DE WILDE, geboren te Utrecht, 8 Augustus
1877, bezocht aldaar het gymnasium en studeerde er rechtswetenschappen. Na zijne promotie studeerde hij vervolgens Indisch recht
aan de Universiteit te Leiden, alwaar hij in 1903het faculteitsexamen
aflegde.
In datzelfde jaarin Nederlandsen-Indiëzijn loopbaan aanvangende
als substituut-griffier van het Hooggerechtshof van Ned.-Indië te
Batavia, bekleedde hij vervolgens het onder-voorzitter- en voorzitterschap van verschillende landraden. In 1907 werd hij benoemd tot
leeraar in de rechtswetenschappen en de economie aan deopleidingsschool voor Inlandsche ambtenaren te Probolingo en werd hij lid van
den Gewestelijken Raad van Pasaroean. In 1910 volgde zijn benoeming tot leeraar,later adjunct-directeur van de Rechtsschool te Batavia. Ook aldaar was hij lid van den Gewestelijken Raad.
In 1916 keerde hij terug bij de rechterlijke macht en werd hij ter
beschikking gesteld van den Procureur-Generaal bij het Hooggerechtshof van Ned.-Indië. In 1918werd hij benoemd tot lid van den
Raad van Justitie te Semarang. In 1919 weder verbonden aan het
Hoofdparket, volgde in 1920 zijn benoeming tot Advocaat-Generaal
bij het Hooggerechtshof van Ned.-Indië. Tevens trad hij van 1919
tot 1923 op als Regeeringsgemachtigde bij den Volksraad voor de
gestie van het Openbaar Ministerie en de politie.
In 1923 werd hij benoemd tot Raadsheer in het Hooggerechtshof
voornoemd en in 1925 tot Voorzitter van den Volksraad, welke betrekking hij tot zijn vertrek naar Nederland in medio 1929vervulde.
In Nederland aangekomen werd hij tewerkgesteld bij het Departement van Koloniën als Hoofd der Afdeeling Juridische- en Volkenbondszaken, welkebetrekking hij tot op heden vervult.
Van zijn hand verschenen verschillende verhandelingen, o.a.:
Scheiding van Kerk en Staat in Ned.-Indië (1908).
De welvaartstoestand der Inlandsche bevolking (2 deelen, 1910—
1912).
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De Javaansche opleving en de economische verhoudingen van den
Inlander (1914).
De particuliere landerijen beoosten de Tjimanoek (1916).
De Nederlandsch-Indische politie (1919).
De Volksraad (1926-1928).
Inwendige Aangelegenheden van Ned.-Indië (1929).
Nederlandsch-Indië, politiek-economisch geschetst (1930).
De gedwongen arbeid en de Volkenbond (1930).
De nationaliteit en de overzeesche gewesten.
Hedendaagsche slavernij (1932).
Genève et le travail dans les Indes-Nêerlandaises (1932).
Nederland en de Pacific stroomingen (1933).
Extrême Orient. L'évolution libéraledurégime colonialaux IndesNêerlandaises pendant la dernière décade (1934).
Dutch policy in the East-Indies (1934).
Werkloosheid in Ned.-Indië (1934).
Arbeidsaangelegenheden in Ned.-Indië (1934).
De beteekenis van het Institute of Pacific Relations (1935).
Levend Compagnie's recht (1935).
De inwerking van de wereldcrisis op Nederland en Ned.-Indië
(Paper voor.het Institute of Pacific Relations).

5. WELVAART EN TRADITIE
REDE, GEHOUDEN BIJ DE AANVAARDING ZIJNER COLLEGES ALS BUITENGEWOON HOOGLEERAAR IN DE KOLONIALE LANDHUISHOUDKUNDE EN
HET INDISCH AGRARISCH RECHT AAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL TE
WAGENINGEN OP MAANDAG 2 0 MEI 1 9 3 5 , DOOR

MR. A. NEIJTZELL DE WILDE
Mijne Heeren Curatoren,Professoren, Lectoren,Docenten, DamesenHeeren studentenengij allen,die deze
plechtigheid met Uwetegenwoordigheid vereert.
Zeergewaardeerde toehoorders.
Welvaart en traditie!Ziehiertweebegrippen,welkevooralbij Oostersche volken nog sterk ineen geweven zijn. Daarbij domineert dan
als regel de traditie, en wel in dezen zin, dat zij in tijden van hoogconjunctuur remmend en in die van laagconjunctuur veelal min of
meer beschermend werkt.
Hetisditverschijnsel endeoorzakendaarvan,waarvoorik,speciaal
met het oog op Nederlandsen-Indië, Uwe aandacht verzoek.
Het Oostersch reveil, hetwelk vooral sedert het begin dezer eeuw
allerwege in Aziëvielwaar te nemen, drong eerst betrekkelijk laat tot
Nederlandsen-Indië door.
De oudste inheemsche staatkundige vereeniging, Boedi Oetomo,
dateert toch pas van 1908, de Sarekat Islam ontstond zelfs eerst in
1913.Doch nadien nam de Inlandsche beweging eene aanmerkelijke
vlucht,—maarvooralinpolitiekerichtingendannoggepaard gaande
met vele „ups en downs".
Deontwikkelingsgangdaarvanin Nederlandsch-Indiëzalin hoofdtrekken vermoedelijk wel niet veel verschillen van wat te dien opzichte ookelders inAziëviel waar tenemen. Eene langzame ontbinding van de oer-familie- en dorpsgroepeering, althans een botsing
tusschen statische en dynamische krachten in de Inheemsche maatschappij, tusschen oude- en nieuwe denkbeelden, de kaoem toewah
en de kaoem moedah, met daarmede onvermijdelijk samengaande
symptomen van onrust en gevoelens van onbehagen. Alvorens daaruit betere verhoudingen geboren kunnen worden, zullen echter nog
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heel wat door onderlinge wrijving veroorzaakte moeilijkheden overwonnen moeten worden.
Wieechterhettempoderverdereemancipatie ontijdig zou trachten
teversnellen,zouslechtsverkeerdegevolgenwekken.Immersvóórdat
grootere „politieke" zeggingschap waarnaar men streeft, bereikt en
gehandhaafd kan worden, zal het onontbeerlijk zijn, dat eerst meerdere economische macht veroverd zij.
Doch evenalseldersinAzië,doenzichookindenIndischenarchipel
verschillende bijzondere verschijnselen voor, welke er op wijzen dat
in de Inheemsche samenleving de zoo noodige „individueele" zelfstandigheid op economisch terrein nog verre van bereikt is.
De bijzondere economischeverschijnselen, waarop wijdoelen, ver
toonen zicho.m. bij den grondenruil,het arbeidsloon, den rentestand
en de prijsvorming.
Zoozoeke men bij de Inheemsche productie niet naar het „economisch principe" als zuivere basis. Ook zal het loon geenszins alleen
door de wet van vraag en aanbod bepaald worden, doch veelal zal de
traditie daarbij een niet te geringschatten factor blijken. Een min of
meer gelijkmatige rente zooals in normale tijden geldt voor landen,
waar denivelleerende invloed van eenontwikkeld geldverkeer op den
rentestand zichdoetgevoelen,zalmeninde Inheemsche samenleving
veelalnogtevergeefs zoeken. Van een grondenmarkt isindie samenlevingvolgens BOEKEzelfs geen sprake enin ieder gevalis,gelijk VAN
GELDEEEN aangeeft, de prijs waarvoor Inheemsche gronden verhandeld worden uiterst grillig en veelal belangrijk lager dan men als
Westerling zou verwachten.
Deelbouwvoorwaarden zullen,vooralinstrekenwaarmen zichvnl.
bepaalt tot productie van eigen voedsel,voor waardeverandering van
het geld zelfs weinig of niet gevoelig zijn en kan daarbij van pachtwaarde gesproken worden, dan zalmen dieniet steedszien toekomen
aan dengehe die daarop naar Westersch inzicht het volste recht kan
hebben.
Tenslotte zal men bij verschillende voedselproducten scherpe seizoenschommelingen in de prijzen kunnen waarnemen en leidt een
versnipperd pasarwezen tot veelal plaatselijk zeer uiteenloopende
prijzen voor dezelfde artikelen.
ZoodoenzichderhalveindeOosterschesamenleving,ookinNederlandsen-Indië, verschillende economische verschijnselen voor, welke
men in het Westen niet of anders aantreft.
Uiteraard rijst de vraag welke de oorzaken hiervan zouden kunnen
zijn.
Het uitgestrekte tropische eilandenrijk van Nederlandsch-Indië
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wordt bewoond door tal van bevolkingsgroepen, die verschillen in
landaard, zeden en ontwikkeling.
Een samenleving van uiterst heterogene elementen, waarbij al
dadelijk vooral een uitheemsch en daarneven een inheemsch element
te onderkennen valt.
De Westerling, de Chinees, de Arabier, de Klingalees, de Bombayer, zij vormen er het uitheemsche element, dat naar verhouding
zwakin getalsterkte ismaar veelaldeinheemsche maatschappij dooradert. Zij die tot dit element behooren, trachten als regel in den rol
van tusschenhandelaar, geleid door spaar- en handelszin, voorzien
van sterke geestelijke arbeidskracht en organisatietalent en beschikkend overtalvan kapitaalgoederen, „individueel" naar het verwerven
van een van anderen onafhankelijk bestaan en zoo mogelijk meer
dan dat.
Buiten dit uitheemsch element heeft men dan het numeriek overtalrijk inheemschelement.Ditverkeertinallerleistadiavanontwikkeling, is in den regel van kapitaalgoederen schaarsch voorzien en beschikt hoogstens over wat grondenarbeidskracht.Menleeftinkleine
complexen, „desa's"van in hoofdzaak keuterboeren.
Zou men Nederland kunnen noemen „het land der steden", Ned.Indië is dat der „dorpen".
De inlandsche desa is de oeroude, kleineprimitievegemeenschap,
de maatschappelijke eenheid, waarin nog steeds het economische
leven der inheemschen in hoofdzaak georganiseerd is.
De leden er van voorzien veelal nog min of meer direct in hunne
behoeften doorlandbouwen,naargelangvanomstandigheden,verder
door vischvangst, het zoeken van boschproducten, soms met daarneven nog wat nijverheid en wat ruilverkeer met naburige desa's.
Doorinhuwelijking zijn dedorpsgenooten dikwijlsverwantaanelkaar
en zij gedragen zich trouwens veelalals leden eener groote familie.
Als regel verschaffen zij zich grootendeels door eigen arbeid, door
die van het gezin of daarbuiten door onderling hulpbetoon in de
desa, de producten, welke zij noodig hebben.
Voor wat men zelf niet bezit of maken kan, zooals ijzeren werktuigen, sieraden, enz.is dan tenslotte eenige ruil in natura of handel
met de buitenwereld noodig; alles bijeen alzoo in hoofdzaak nog de
gesloten huishouding of een mengvorm.
In die mystisch-magische eenheid eener „dorpsstaat", gelijk DE
KAT ANGELINO haar aanduidt, in die dorpsgemeenschap stevig ingeklemd, gaat de individu als zoodanig en als economisch subject geheel op. De traditie beheerscht het doen en laten der desagenooten
volkomen. Gelegenheid voor zelfstandige ontwikkeling van krachtige
persoonlijkheden wordt niet geboden.
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Menproduceertnietmeerdanmenvooreigengebruiktotdenvolgenden oogst noodig heeft en overigens„kuntensteuntmenopelkaar",
zooals GONGGRIJP het kenschetsend uitdrukt. Van kapitaalvorming,
welke eenige beteekenis heeft, is meestal geen sprake en overvloed
bij goede oogsten wordt gevolgd door gebrek bij oogstmislukking.
Wie eenigszins bekend is met het huidig inlandsch dorpsleven
buiten de gemengde samenlevingen der weinig talrijke Indische
steden, voelt in ieder geval zelf welhoe ver dit leven nog afstaat van
dat in de groote metropolen van Europa enAmerika envan de maatschappij, welke zich daaromheen groepeert.
Van de verschillende landen in het Verre Oosten gelegen zal vermoedelijk Japan, het Oostersch Pruisen, wel het dichtst bij de Westersche maatschappij staan, hoewel ook daar nog een intens familieen dorpsleven bestaat, dat door den aiouden zwaren strijd om het
bestaan in de hand gewerkt werd.
Tot aan de restauratie van 1868 was dit land immers feitelijk nog
een middeleeuwsche staat, volgens een feodaal stelsel bestuurd.
Tijdens dit leenwezen ging echter het sterk familie- endorpsleven
gepaard met eenopsamenhoorigheid berustend gevoelvan trouwaan
den heer, hetwelk later op den keizer, als symbool der nationale eenheid, werd overgedragen.
In dat land is vaderlandsliefde dan ook bijna tot een eeredienst
geworden en daarbij werkten dan het sterke volkskarakter, de goede
natuurlijke aanleg en de intensieve arbeidslust van dit volk in krachtige mate mede om Japan de positie te verschaffen welke het thans
in de wereld inneemt.
In tegenstelling met deJapannersbleven daarentegen de Chineezen
tot op heden nog in overgroote meerderheid een primitief landbouwendvolkmeteenweiniggecompliceerd maar tochooksterk familieendorpsleven. De landman weetimmers,dat hij inden harden strijd
omhet bestaan alleen kan vertrouwen op zichzelf enzijn naaste omgeving, met welke hij, der traditie getrouw, gezamenlijk overstroomingen, hongersnooden, roovers en andere plagen bestrijden moet.
Geen overheid staat hem daarbij terzijde, hulp kan hij van elders
niet verwachten.
Het landvolk isdan ookgewoonalleen teletten op zijne groepsbelangen.
In tegenstelling alweder met Japan, is er welhaast geen band tusschen de verschillende streken onderling en derhalve kan daar ook
van vaderlandsliefde in het algemeen nog moeilijk sprake zijn.
Zal dit door de groote figuur van Maarschalk TSJIANG KAI SJEK
en de Nieuw-leven-beweging in het Hemelsche Rijk wellicht anders
worden?
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De ômen nabij den evenaar gelegen landen, zooalsFransen-IndoChina, Siam, Malakka, Ceijlon, Burma, Zuid-Voor-Indië en Nederlandsch-Indië,hebben eenrijken bodem en heet klimaat, dat geringe
eischen stelt aan kleeding en voedsel, maar voor de daar geborenen
dan ook niet bevordelijk isomwerklust envolharding te stimuleeren.
Daardoor reeds zijn bijna al deze tropische landen achterlijk gebleven, ook vergeleken bij een land met kouder klimaat gelijk Japan.
Overgang naar een meer op Westerschen leest geschoeide samenleving, althans naar een maatschappij waarin het individu geleidelijk
losser komt te staan van zijne verwanten en naburen, gaat in deze
door traditie beheerschte landen nog bezwaarlijk.
Hoezeer men trouwens ook elders ter wereld nog in de traditie
verwikkeld kanzitten blijkt wel uit een in 1933verschenen studievan
MARCEL GRIAULE over „Le travail en Abyssinie", waarin hij er op
wijst, dat daar te lande 180 vastendagen per jaar nauwgezet in acht
genomenworden,datmener220feestdagen perjaarteltofper maand
21 dagen waarop niet gewerkt wordt wegens religieuse of familieredenen, en daarneven is men dan nog tot één dag corveedienst verplicht, zoodat slechts 8dagen per maand voor den arbeid overblijven.
Wiedezevasten-enfeestdagen nietinachtneemt,wacht „l'amende
et l'enchainement infligés par l'autorité civile." Maar GRIAULEwijst
er op: que ces peines ne sont pas celles qui imposent avec le plus
d'efficacité lerespect du repos religieux;beaucouppluspénibles sont
les sanctions infligées par l'opinion publique et surtout beaucoup
moins inévitables. Dans certaines contrées le fait de labourer le jour
du Saint, considéré comme le patron du tonnerre, amènerait des
orages terribles, qui seraient préjudiciables à toute la région.
La famille abyssine produit généralement sansexcédent?
l'Homme —zoogaat GRIAULE verder — a une activité différente
de celledelafemme. Unefemme nepeut traire unevacheou égorger
un animal sans devenir un sujet de mépris et de risée pour levillage.
Cette sanction est suffisamment forte pour qu'il n'y ait jamais d'infraction aux règles de la division du travail par sexe.
Uneéconomiedemeurée austadefamilial. Uneorganisation sociale
restéeliéeàd'anciennes préoccupationstraditionnelles etreligieuses."
Ziedaar de conclusie van dezen franschen schrijver over „Le travail
en Abyssinie".
Dit alles moge reeds niet meer in zoosterke remmende mate voor
„om en nabij den evenaar" gelegen landen spreken, ook daar speelt
tochnogaltijd detraditieindewelvaart eenrolvangrootebeteekenis.
Trouwens juist in den tegenwoordigen tijd, welke zooveel nieuws,
vreemds en moeilijks bracht binnen dewaarneming van Oostersche
volkeren, gaat er veelal ook groote steun uit van het gemeenschapsgevoel, hetwelk in het dorps- en familieleven, dat die Oostersche
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samenlevingen nog altijd zoo typeert, tot uiting komt.
Wij zullen hieronder trachten aan te toonen, dat dit mede voor
Nederlandsen-Indië nog steeds opgaat, speciaal ook in dezen zwaren
crisistijd, welke volgde op eene geweldige hausse.
Staat in de landen om enaandenevenaarhetinlandsch dorpsleven
derhalve nog verre af van dat der Westersche steden, waarin de
harteklop van het moderne zakenleven wordt gevoeld, daarentegen
zalmen bij het lezenvan de„Herfsttij der Middeleeuwen" van HuiZINGAofeener studieoverdietijden van BRUGMANSof BLOK getroffen
worden, hoe deze geleerden telkens en telkens den middeleeuwschen
mensch, als ware hij een inlandsche dorpeling, schilderen gelijk een
wezen, dat zich voegt naar en schuilgaat in de groep waar alle
denkleven langs dezelfde banen loopt en waar de maatschappelijke verhoudingen weinig plaats laten aan den uitgroei der persoonlijkheid.
De middeleeuwsche mensch voelt zich klein en onderworpen aan
God enaan dedoor Hem gestelde machten. Hij isgeheelingelijfd en
gegroepeerd in deorganisatie,in kerk enstaat, in geestelijk en stoffelijk leven, in bedrijf en staatkunde en de individu gaat in zijn groep
geheel schuil.
Met de middeleeuwsche stad en zijn gildewezen kan het inlandsch
dorp, als zijnde een veel primitiever samenleving, echter zeker niet
vergeleken worden. Die versterkte steden van West- en MiddenEuropa der latere middeleeuwen waren integendeel juist bolwerken
der burgerlijke vrijheid en middelpunten van ruilverkeer en economischekapitaalsvorming.Methetvóórdevormingdezersteden reeds
bestaand leenstelsel en feodaliteit kan wellicht eenige vergelijking
getroffen worden voor het Hindoe-vorstengezag en de Moslimsche
potentaten op Sumatra en Java, die in den tijd welke aandekomst
der WesterlingennaarhetOostenvoorafging,de oorspronkelijke huishouding der indonesische dorpen overkapten en voor wier behoeften
die kleine samenlevingen voortaan mede moesten produceeren.
De adel was er echter niet, gelijk in Europa en in Japan, uit de
samenleving zelf opgekomen en de geestelijken werden er meer als
ambtenaren van den vorst beschouwd. Zij stonden zeker niet, gelijk
in het Middeleeuwsch-Europa, zelfstandig tegenover den adel d.i. de
familie, de dienaren en de volgelingen van den vorst.
Wel waren daarentegen al deze maatschappijen oorspronkelijk
louter agrarisch en beteekende voor haar het beschikkingsrecht over
den grond en de werkkracht der opgezetenen rijkdom en macht.
Voor eene redelijker vergelijking zou men beter nog verder teruggaan in de Middeleeuwen en wel tot de zuivere Germaansche mark,
bestemd voor allelevensdoeleinden der genooten, dèreligieuse, mili-
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taire, economische en sociale belangen, behartigd door of onder toezicht van deze corporatie.
In het Germaansche dorp heeft evenals in de Indonesische desa,
hetambachtnogslechtsgeringebeteekenisenzijn landbouw,visscherij en veeteelt hoofdmiddelen van bestaan.
In het oude gemeenschapshuis der mark, aldus POLAK, woonde
eertijds degeheelefamilie (sibbe) onder bestuur van den oudste. Het
woonhuis met den omheinden tuin en verdere gebouwen waren het
eigen bezit der markgenooten.
Ophet daaromheen liggend akkerland kreeg iederegenooteen stuk
ter bebouwing, grooter of kleiner naar gelang der vruchtbaarheid
daarvan.Omhetjaar,en somsookomde tweeàdriejarenvervielhet
stuk grond weder aan de gemeenschap om opnieuw verdeeld of verloot te worden. Nog verder af van het woonhuis lagen de gemeenschappelijke weide en het gemeene bosch, waar ieder genoot zijn vee
kon laten grazen en hout kon sprokkelen naar gelang van zijne behoeften. Was men in huisentuin vrij in deregelingzijner werkzaamheden, op het akkerland heerschte zelfs dwangbouw onder leiding
der corporatie van de mark.De tijd van zaaien,oogsten, braak liggen
van het land, de tijd om het vee te laten grazen in de bosschen en de
gemeeneweiden,datalleswerdbijgezamenlijk besluitbepaald,waaraan niemand zou wagen zich te onttrekken.
Goederen, welke men van buiten moest betrekken, zooalszout en
ijzer, werden door de gemeenschap veelal tegen wolingeruild en aan
de leden toegewezen.
In Tacitus' Germania wordt dit aangegeven met: „De minoribus
principes consultant, de majoribus omnes." Identiteit en bewustzijn
van den mensch waren er als vergroeid metdegemeenschapenhaar
groepsinstinct.
Bij de Kelten traden de genootschappelijke factoren weer terug
maar bleven in ieder geval bosch en weide gemeen.
Langzamerhand verlengde men ook elders bij de Germanen den
termijn van de verloting der gronden en tenslotte bleef deverdeeling
daarvan zelfs achterwege, opdat elk van de door hem aan den akker
aangebrachteverbeteringen zelftenvollezoukunnenprofiteeren. Het
Salischerecht der vijfde eeuwkent reedsuitsluitend privaatbezit van
het akkerland. In de zesde eeuw liet het Bourgondisch recht geen
weigering meer toe, wanneer een mede-eigenaar tot verdeeling van
den genootschappelijken grond wilde overgaan. Het erfrecht werd
uitgebreid en eenerzijds kwam nu de versplintering van het grondbezit en de armoede, anderzijds ontstond het groot-grondbezit, de
latifundia, en kon het feodale stelsel aanvangen.
Ishet niet of men, tot aan de beschrijving van hetontstaan van dit
groot-grondbezittoe,inveleopzichtenoverdeeconomischegeschiede-

52
nis van het indonesische dorp leest?
Evenalsbijdenvroeg-middeleeuwschenmenschtreffen onsimmers
ook in Nederlandsch-Indië buiten de grootere samenlevingen met
gemengde bevolking, twee factoren, die vermoedelijk nog altijd van
grooten, zooniet overwegenden invloed zijn op het economisch leven
van den Inlander aldaar, te weten:
Ie hetdorpmetzijnagrarischfamilieleven enzijneadatentradities;
2e het opgaan van de individu in die dorpsgemeenschap.
Het zijn deze twee sleutels tot de kennis der indonesische samenleving,gelijk GONGGRIJP zeterecht noemt,dievermoedelijk in hoofdzaak wel de verklaring geven van de bijzondere economische verschijnselen, waarop wij in den aanvang onzer rede doelden.
Hoe groot de beteekenis van het desaverband ook thans in Nederlandsen-Indië nog kan zijn, is wel reeds hieruit af te leiden, dat volgens de volkstelling van 1930onze archipel bewoond wordt door een
60 millioen inheemschen, waarvan 40 millioen alleen reeds op Java;
3
/ 4 deel daarvan woont inMidden-enOost-Java,verdeeldover desa's
met gemiddeld een 1500-1700 zielen, waarvan een 9000 dorpen in
Midden-Java en een 6500 in Oost-Java.
(Alstegenstelling mogen wij er op wijzen dat in 1929van de totaal
bevolking in Nederland van 7,8 millioen zielen er 3,7 millioen in gemeenten woonden van gemiddeld meer dan 20.000 inwoners.)
Vande bewoners der zooeven genoemde inlandsche desa's iszeker
meer dan 75% direct of indirect bij het landbouwbedrijf betrokken,
albeschikt men alsregelper hoofd slechtsover een betrekkelijk klein
stuk grond.Waar bij uitzondering groot-grondbezit bestaat,zooalsin
West-Java,dePreanger, wordt degrond tochweder in deelbouw uitgegeven, zoodat ook daarbij zich de normale figuur van het kleinbedrijf niet wijzigt.
In het dichtstbevolkte deelvan den archipel, alzoo in Midden- en
Oost-Java,heeft men voortsbetrekkelijk nog veel communaal grondbezit, terwijl overigens speciaal in de buitengewesten het bezitrecht
van den grond veelal omgeven wordt door een min of meer krachtig
werkend beschikkingsrecht van het dorp of de familie-gemeenschap.
BuitendeVorstenlanden,waren eropJavaenMadoera in 1927nog
een 1600à 1700desa's uitsluitend met communaal bezit en een 9500
met althans deels communaal, deels erfelijk individueel bezit, tegenover een 7200 dorpen met enkel laatstgenoemd grondenrecht.
Vooral in Midden- en Oost-Java bestaat relatief nog betrekkelijk
veelcommunaalbezitsrecht, dat door de gogols of koelies (werkbare
mannen) in de desa's, dieop geregelde tijden bepaalde gedeelten van
den gemeenschappelijken grond ter bewerking krijgen, wordt uitgeoefend.
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De grondverdeeling heeft er periodiek, jaarlijks of meerjaarlijks
plaats. Overgang naar het erfelijk-individueel bezit treft men daar
aan, waar stukken grond voor het leven worden toegewezen. En dit
komtveelvoor.Hetaantalbahoescommunaalbezetengrondmet vaste
aandeelen (en veelal zelfserfelijk) isnamelijk reedsdriemaalzoogroot
als dat met periodieke verdeeling of verwisseling der aandeelen.
Waar, gelijk vooralinWest-Java,het erfelijk individueelbezit regel
is, behoort uiteraard de grond niet meer aan de gemeenschap maar
aan de individu doch op zijn beurt zit deze ook daar toch nog altijd
weder min of meer vast aan de dorpsgemeenschap.
Dit alles doet derhalve wel sterk terugdenken aan de agrarische
dorpstoestanden uit de vroege middeleeuwen van Europa.
Of de vorm van het inlandsen grondbezit, communaal dan wel
erfelijk individueel, op de productie van invloed is, vormt uiteraard
in de eerste plaats een vraag van agrarisch-technischen aard, maar
gegevendeeenvoudigeinrichtingvanhetinheemsen landbouwbedrijf
lijkt het twijfelachtig of die vorm, althans op dit oogenblik nog,van
veel invloed zal zijn.
De communale bezitsvorm zal uiteraard wel niet verbeteringen,
welke kosten met zich brengen, in de hand werken, vooral niet bij
wisseling op korten termijn.
Bovendien houdt,aldus STIKKER,deze bezitsvorm, ook alishetbedrijf ter plaatseweinig of niet loonend, den daarbij betrokken gogol
allicht aan den grondvast,omdathijerzichnietdoorverkoopvankan
ontdoen.Voorkostbare verbeteringen kan hij er geen geld op leenen,
zoodat hij allicht gedwongen blijft daarop deweinig kapitaalgoederen
eischende padi-cultuur te blijven uitoefenen. Tenslotte cijfere men
bij de periodieke wisseling den invloed van het desabestuur niet weg,
welke al tot heel wat geknoei en gekonkel aanleiding heeft gegeven.
Hier staat tegenover, dat de aard van het communaal bezit in elk
geval den gogol een zeker minimum-bestaan verzekert, de grond kan
nietinbeslaggenomenofvoorschuldenverkochtwordenenaangezien
de lasten en lusten van het grondbezit door de gogols gezamenlijk
gedragen worden, werkt deze bezitsvorm daarbij den gemeenschapszin in de hand. Bevorderlijk voor de zelfstandige ontwikkeling van
den individu is zij daarentegen uiteraard weder in geenén deele.
Onafhankelijk vanbovengenoemde bezitsvormen,zaldeinlandsche
landbouwer den grond als regel en bij voorkeur zelve bewerken met
behulp van zijn gezin. Kan hij het daarmede niet af, dan zal hij een
stukvanzijn grond in deelbouw uitgeven,waarbij debruto opbrengst
gezamenlijk wordt verdeeld en derhalve ook het risico gezamenlijk
met den deelbouwer wordt gedragen.
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Door den deelbouw krijgt allicht een familielid of desagenoot, die
Zelfgeen grond of aandeel in den grond bezit, de zeer gezochte gelegenheid om toch het landbouwbedrijf uit te oefenen en daardoor in
de desa een sociaal hoogere plaats in te nemen dan de zuivere loontrekker. Trouwens ook waar slechts tijdelijke arbeidskracht ter beschikking van den tani wordt gesteld, geschiedt dit als regel en bij
voorkeur in een soort deelloon-overeenkomst, waarbij het niet gaat
om tevoren vastgesteld loon, maar om een deel van de opbrengst.
Eindelijkneemtindeinheemschesamenlevingvanhetagrarischdorp
het onderling hulpbetoon bijhetplantklaarmakenvandenbodem,bij
het bouwen van woningen, enz., nog altijd een gewichtige plaats in.
En steeds maken dan in deze kleine samenlevingen van keuterboeren, het desaverband, de bloedverwantschap, de traditie en het
geloof en bijgeloof, dat allen vasthoudt en omknelt, de sterke sociale
banden uit,dienaast enmet deeconomischebandenvanhet gemeene
grondbezit en de gemeenschappelijke productie, evenals bij den
Vroeg-middeleeuwschen mensch, de individualiteit der inheemsche
dorpsbewoners drukken.
De Westerling, de grootestadsmensch isdaaraan geheelontgroeid.
Het spreekt echter vanzelf dat dit desaverband losserwordt,naarmatehet dorp in denabijheid van of geheel in de gemengde Indische
steden dan wel om een Westersch ingerichte moderne suikerfabriek
is komen te liggen.
Ookininheemsche samenlevingenop deBuitengewesten loopende
toestanden sterk uiteen. Naast de handel en scheepvaart drijvende
Makassaren en Boegineezen met sterke individualiteit, staat b.v. de
Menangkabausche samenleving, waar, gelijk JOUSTRAaantoont, feitelijk geenplaats isvoor deindividu alszoodanig. Er zijn,zoomenwil,
wel zekere individueele rechten maar nooit absoluut, altijd met min
of meer belangrijke beperkingen, die het familiebelang oplegt.
Voor de Toba Bataks geldt ongeveer hetzelfde.
Er is, zegt VERGOUWEN, het onderhoud van het dorpshuis, van de
afwatering, er zijn dorpsruzies, men wil een rijstschuur bijbouwen,
een boom omkappen, er wordt een kind geboren, er zijn huwelijksplannen, er wordt verkocht, een man heeft zijn vrouw het huis uitgejaagd waaropzij naar het dorpshoofd isgevlucht,—dit ennogveel
meer, is alles dorpszaak. Het is het leven van al zijn zijden, gesleten
dooreenaantalpersoneningemeenschap,ineenkleinebeslotenkring,
afgescheiden van de buitenwereld. De eigen huishouding van het
dorp omvat alles wat er buiten gezin en woning even uitsteekt. Men
weetallesvanelkaar,trektmetelkaaropinrampenleed,heeft belang
bij eikaars welstand en bij iedere wijziging in de samenstelling van
elk gezin.
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Dr. PORTENGEwijst er tenslotte op,dat bij de Toradja's in MiddenCelebesdefamilieleden veelalinééndorp tezamenwonen.Er bestaat
daar geenindividueel bezitvan grond enhoogstens zwakeen speciaal
recht der gezamenlijke dorpsgenooten op den grond, dien zij bewerken. Individueele eigendom van vee en landbouwwerktuigen is er
feitelijk ook niet. Zelfs zijn de dorpsgenooten aansprakelijk voor de
schulden van elk hunner.
Ruilhandel met anderen dan desagenooten zalin Ned.-Indiëhoogstens alleen daar ontbreken, waar de bevolking nog bepaald in afzondering leeft, gelijk in de binnenlanden van Borneo en NieuwGuinea.
Maar toch zalalsregelvoorziening „in eigen behoefte" bij den inheemschen landbouw hoofddoel zijn en alleen „het schamel overschot" daarvan, gelijk HUENDER het noemt, zal moeten dienen om
verruild te worden, om geld te krijgen voor het betalen van belastingen en devervulling van dieextrabehoeften, waarin eigen landbouw
met de nevenbedrijven niet kan voorzien.
Hetdeelvan den oogst, dat niet dadelijk verbruikt moet worden,
wordt in deloemboengsopgeborgen naaftrek vanhetgeenalssnitloon
(bawon) toekomtaanhendiebijhetbinnenhalenvandenoogstmedehielpen,waardoor ook de desabewoners zonder grond eenop de adat
berustend aandeel in de opbrengst van den bodem verwerven.
Het voordeel dezer, op traditie berustende productiewijze en productieverdeeling is althans, dat behoudens bij misoogst, de eigen
voedselvoorziening betrekkelijk weinig risico loopt.
Maarhoemeernudesocialebanden de dorpsbewoners omknellen,
hoeminder menindiekleinegemeenschappen zaltrachten om, gelijk
het uitheemsche element gewoon is, elkander voorbij te streven.
Evenals de middeleeuwsche mensch, zal men er zich integendeel
wel voor hoeden meer te willen zijn dan past volgens de plaats die
men in de dorpsmaatschappij inneemt.
Voor Britsen-Indië wijst B.G. BHATNAGER er b.v. op, dat indien
een individu wenscht uit te komen boven het consumptieniveau van
zijn klasse,en daardoor zichaltenaarstig opdeverkrijging van aardsche goederen toelegt, zoowel de samenleving als de godsdienst zich
op hem werpen en er door duizend en meer middelen in slagen een
deel van zijn overtollige bezittingen te verkrijgen.
Men zaldaarom maarlievererzichtoebepalen omaande gemeenschappelijke productie mede te doen,teneinde te zorgen ertot den
volgenden oogst te komen en de traditie nauwgezetinachttenemen.
En zoo verklaart, — gelijk wij hiervoren reeds aangaven— het
leven in deze agrarische gemeenschappen vermoedelijk weleen groot
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deel van de bizondere economischeverschijnselen waaroverwijinhet
begin onzer rede reeds spraken.
Hoe ver staat men nog af van „economische zelfstandigheid"!
Integendeel,alsregelkan men, met GONGGRIJP, zeggen:„dat in de
desa alles op en tegen elkaar steunt en leunt".
Is hiermede aangegeven, waardoor de inheemsche samenleving in
Ned.-Indië zich sociaal-economisch nog in hoofdzaak onderscheidt
van het uitheemsche element aldaar en speciaal van het Westersch
element, dan lijkt het van belang om na te gaan, hoedezeinlandsche
samenleving stond en staat tegenover hausse- en baissetijden.
Men weet dat de invoering van het Cultuurstelsel een noodgreep
was, om aan den ontredderden toestand der Indische financiën ten
spoedigste tegemoet te komen.
Deze afwijking van de beginselen, welke de CommissarissenGeneraal leidden totvrijhandel envrije cultuur, wasechter mede een
gevolg van de teleurstelling opgedaan met de aanvankelijk in acht
genomen vrijzinnige denkbeelden ten aanzien van de inlandsche bevolking. Men had er namelijk op vertrouwd, dat de bevolking, nadat
het drukkende oude Compagniesstelsel van contingenten en leverantiënzouzijnverdwenen, deproductieuiteigeninitiatiefzouopvoeren;
dat de inlandsche landbouw, ook voor producten, geschikt voor de
Europeesche markt, zich snelzouontwikkelen,dathandelenscheepvaart zoodoende weder tot bloei zouden komen en dientengevolge
ook's-landsinkomstenzoodanigzoudentoenemen,datderenteen aflossingvandeIndischeschulddaaruitbetaaldzoudenkunnen worden.
Echter,gelijk D E KAT ANGELINO uitdrukkelijk aangeeft, niets van dit
alles geschiedde, hetgeen ons thans niet meer verwondert, aangezien
de sindsdien vermeerderde kennis omtrent de desa-economie, welke
immers zeker „destijds" nog berustte op de gesloten huishouding en
een uitsluitend op het verbruik ingestelde voortbrenging, bovenal
uitwijst, dat de Regeering toentertijd aan de bevolking „leiding en
voorlichting" had moeten geven,wildezijvan haar ookmaar in eenig
opzichteenzoofundamenteele verandering harer productiemethoden
hebben kunnen verwachten.
Bleek het cultuurstelsel inderdaad eenerzijds het gezochte snelle
middel tot herstel der deerlijk gehavende financiën, het verwerd
echter anderzijds, zooals GONGGRIJP het uitdrukt, van lieverlede tot
eenprimitievenvormvangemonopoliseerdestaatsexploitatie, waarvan
het risico grootendeels op den inlandschen landbouwer zelf werd
afgewenteld.
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Eindelijk werd dan ook in 1870onder den toenemenden aandrang
der Moederlandsche Volksvertegenwoordiging, het stelsel van VAN
DEN BOSCH opgeheven en daarmede een beslissend keerpunt in onze
koloniale politiek verkregen, tengevolge waarvan zich definitief eene
humaner bedoelde staatkunde baan brak.
De nieuwe agrarische wetgeving waakte immers angstvallig tegen
depossedeering der inlandsche landbouwende bevolking van hare
grondrechten, d.i. van haar vrijwel eenig werkelijk bezit naast hare
arbeidskracht.
Door eeneomzetting der dwangcultures in vrije en deopening der
mogelijkheid om woesten grond op groote schaal te ontginnen, werd
voorts de weg geëffend aan de Europeesche particuliere grootlandbouwondernemers om tropische producten voor de wereldmarkt te
gaan telen.
„Vrijhandel en open-deur-politiek", ziedaar de leuzen sedertdien
aangeheven en totvoorkortentijd gehandhaafd,d.i.totdatde wereldcrisis tot het veranderen van den beproefden koers dwong.
Ligt de grondslag voor devestiging van ons koloniaal gezag in den
tijd der Compagnie,deuitbreiding der enkelekernen van gezag door
dezehandelsvennootschap onderhouden, toteenaaneensluitend koloniaalgebied isdaarentegen eerst hetwerk geweestder modernekolonialepolitiek,dieplaatselijke wanordeenwillekeurvanhet inheemsch
gezagomzetteinrustenzekerheidendaardoor demogelijkheid schiep
voor verdere economische ontwikkeling, ook van de inlandsche bevolking zelve.
Aangezien intusschen Java reeds een territoriale bestuurseenheid
wasgeworden,waar het Nederlandsch gezag zichoveral deed gelden,
kon daar de sedert 1870 gevolgde open-deur-politiek reeds spoedig
tot economische expansie leiden.
Op de Buitengewesten kon dit daarentegen niet eerder gebeuren
dan nadat ook daar eene territoriale expansie had plaats gevonden,
waartoe de militaire operaties van VAN HEUTZ en de zijnen in het
begin dezer eeuw den weg baanden.
De economische expansie nu ging gepaard met eene opmerkelijke
kapitaalsinvestatie van buiten, die vooral na den wereldoorlog ook
door vreemd, d.i. niet-Nederlandsch kapitaal gevoed werd.
Zoo was op Java omstreeks 1929 eene kleine anderhalf milliard
gulden in de cultures belegd, waarvan ruim één milliard Nederlandsch kapitaal.
Ter Sumatra'sOostkust,aanvankelijk hettabakslandbijuitnemendheid en later ook zeer geschikt gebleken voor andere cultures, zooals
die van rubber, thee, sisal, oliepalm, enz. was in 1913 tweehonderd
millioen belegd,waarvan dehelft Nederlandsch kapitaal.In 1929was
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dit bedrag reeds tot 640 millioen aangegroeid, waarvan 56% Nederlandsen, 19%Britsch, 11%Fransch-Belgisch, 8% Amerikaansch en
2% Japansch kapitaal.
Tusschen 1925 tot 1929 werd zeker nog 400 millioen aan nieuw
kapitaalin IndiëenvooralinSumatrabelegd,hoofdzakelijk inrubberen thee-cultures eneerst degrootewereldcrisisheeft hieraan op ruwe
wijze een ontijdig einde gemaakt.
Rekentmenbijdezeenormekapitaalsinstrooming,ooknoghetgeen
geplaatst werd in petroleum- en andere mijnbouwondernemingen,
in de scheepvaart en het verder verkeerswezen en tenslotte in het
bankbedrijf, dan zal men de totale belegging van het grootkapitaal in
Indië vóór de crisis wel op een vier milliard mogen stellen, waarvan
1
/ 3 deel niet-Nederlandsch kapitaal.
Hetisongetwijfeld aan onzeopen-deur-politiektedanken geweest,
datdezeongekendekapitaalsinstrooming plaatsvond en zij isop haar
beurtwederdemachtigehefboomgeworden,waardoor NederlandschIndië in de laatste jaren vóór de crisis uitgroeide van een nationaal
belangencentrum tot een groot internationaal middelpunt van tropische stapelproducten voor de wereldmarkt en in hecbijzonder voor
de Pacificmarkten.
In 1928 toch nam Indië deel aan de wereldexport: voor 35% aan
rubber,voor 11%aansuiker,voor 8% aankoffie, voor 17%aan thee,
voor 93% aan kina, voor 30% aan klapper, voor 4% aan palmolie,
voor 19%aanagave,voor58%aancoca,voor79%aankapokenvoor
70% aan peper.
Deze reusachtige opbloei van Indië, ging in de cultuurcentra gepaard met een belangrijke „symbiose" van uitheemsch kapitaal, intellect en ondernemingszin met inlandsen grondbezit, inlandsche leverantie van materialen en inlandsche werkkracht.
Figuren alsMr.VANDEVENTERwarenechter reedsbij het beginvan
dit tijdperk der enorme hausse van oordeel, dat de inlander in zijne
maatschappelijk nog zoozwakke positie, niet indie mate als normaal
wel gewenschtzouzijn, de vruchten medeplukte van den voorspoed.
VAN DEVENTER schatte het totaal jaarlijksch inkomen van den tani
op Java, inbegrepen eventueele grondverhuur en nevenverdiensten
voortvloeiende uit het werken als veldkoelie enz., op een f 80,— à
f 100,— per gezin.
Maardeervaring,opgedaan nâden Compagniestijd enlater wederom na het Cultuurstelsel, had reeds geleerd en nogmaals geleerd, dat
zonder„eigen" medewerkingderbevolkingzelfopsociaal-economisch
gebied, voor haar niets bereikt zou worden.
Zij moest derhalve èn in geestelijk èn in materieel opzicht, op een
hoogerpeilgebrachtworden.„Irrigatie,emigratieeneducatie"waren
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de drie leuzen sedertdien aangeheven en zij vonden ingang ook bij
de Regeering. Door de economische opbloeidergroot-cultures—en
hierop wijzen wij met nadruk — verkreeg het Gouvernement de
middelen voor uitgebreide en zeer kostbare maatregelen sedertdien
in het belang van de opheffing der bevolking genomen.
Inderdaad werd daartoe een reuzenarbeid verricht, vooral op het
gebied der bevloeiïng, de landbouwvoorlichting, het volkscrediet,
het onderwijs en de volkslectuur.
De toenemende vraag naar bepaalde tropische producten, zooals
copra en rubber maakte dat, thans aangemoedigd door „leiding en
voorlichting" van Regeeringswege, in meerdere daarvoor gunstige
streken en voornamelijk in de Buitengewesten, de inlandsche landbouwer zichgingtoeleggen opdeteeltvan handelsgewassen voor den
export en dewereldmarkt, naast en zelfs instede van dievanvoedselgewassen voor eigen behoeftenvoorziening.
Tot 1920 vormde van de totale Java-export, die der inheemsche
landbouwproducten 15%, in 1927 12,7%, maar in dienzelfden tijd
klom in de Buitengewesten dit aandeel van 30 tot 55%.
BedroegopJavain 1928detotalewaardeder exportvan landbouwproducten 718 millioen en voor de Buitengewesten 518 millioen,
daarvan was respectievelijk 135 en 293 millioen het aandeel der inlandsche landbouwproducten.
Bij een daartoe in die tijden expresselijk ingesteld onderzoek,
kwam men tot de bevinding, dat in bijna alle streken der Buitengewesten het volksinkomen per hoofd der bevolking aanmerkelijk hooger wasdan op Java enwelspeciaalter Sumatra's West- en Oostkust
en in de Lampongsche districten.
Vergeleken bij de Javatoestanden kon men de bestaansmogelijkheden der inlandsche bevolking in de Buitengewesten bijna zonder
uitzondering als „zeer ruim" kenmerken.
Voor de voorziening in hare dagelijksche levensbehoeften was zij
nagenoeg onafhankelijk van de marktprijzen harer uitvoerproducten.
Bijna overal bracht de voedsellandbouw daarneven voldoende op en
wasdezeinelkgevalintijd van noodvatbaarvoor genoeg uitbreiding
om het gebrek buiten de deur te houden.
Naast de voedsellandbouw leverde vóór de crisis in de Buitengewesten de exportlandbouw dikwerf een zeer belangrijke bijslag op
het volksinkomen.
Er zijn echter op de Buitenbezittingen uiteraard ook deelen, waar
bloeitijd en crisis zonder beroering aan voorbijgaan, waar men in
menig opzicht voor een statischen toestand gesteld wordt. De groote
opleving welke het economisch leven in Nederlandsen-Indië gedurende de laatste decennia heeft vertoond, is b.v. nagenoeg geheel
aan de Molukken voorbij gegaan. In de suiker-, rubber- en thee-
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boom hebben zij geen aandeel gehad. Slechts een klein deel der bevolking heeft van de hooge copraprijzen profijt gehad. De rijkdom
vandenatuurgevoegdbij den alleszins voldoenden vischrijkdom der
zeeën,welkedeverschillende eilanden omspoelen, heeft gemaakt dat
aldaar van een eigenlijken bevolkingslandbouw geen sprake is. Er
bestaat voor de bevolking geen noodzaak het bodemkapitaal intact te
houden en zulks heeft dan ook nog niet plaats.
Men staathier tegenover eengoddelijke mildheid, waarvan de uitwerkingook thans nog zoodanig is,dat men leert begrijpen dat RUMPHIÜSvan de inwoners der Molukken verklaarde „dat zij hun dagen
zijn doorbrengende in gestadige armoedigheid, ledigheid en vroolijkheid".
Dochinhet algemeen waserindeBuitengewesten grootebestaanszekerheid voor deinlandsche bevolking bij wisselvalligheid van geldruimte.
Daar leeft debevolkingookwel,gelijk op Java,indorps-of familiegemeenschap, daar knellen ook wel de sociale banden, maar men
vergeté niet, dat in de Buitengewesten als regel de bevolkingsdichtheid zeer geringis,dat ernog uitgestrekte gebieden met goede grondenvoor extensieve cultuur beschikbaar zijn endat door devestiging
aldaar van het Nederlandsche gezag de mogelijkheid voor economische expansie eerst sedert betrekkelijk korten tijd werd geopend en
dat deze nog in geenen deele uitgeput is.
Daarentegen heerschte op Java en Madoera onder het Hollandsche
bewind reeds meer dan een eeuw rust en orde en dit heeft, gepaard
gaande met de goede zorgen voor de volksgezondheid (men denke
b.v. aan de vaccinatie), echter bijna onvermijdelijk op deze eilanden
eene enorme toename der bevolking in de hand gewerkt en verder
veroorzaakt, dat thans aldaar vrijwel alle beschikbare bouwgronden
zijn ingenomen en bewerkt.
Op Madoera deed zich zelfs het verschijnsel der mindere stijging
van de opbrengst voor, hetgeen sedert geruimen tijd aanleiding geeft
tot geregelde uitzwerming der bevolking naar den Oosthoek.
Ook op Java zelf werd reeds lang voor toenemende economische
moeilijkheden eenuitweggezochtinemigratienaardeBuitengewesten
hetgeen plaatselijk eenige, zij het niet meer dantijdelijke, verlichting
van den druk der bevolkingstoename geeft. Dit middel kan echter
slechts aangewend worden waar en zoolang als deze bevolkingsverplaatsing naar de Buitengewesten nog mogelijk zal blijken. Men zal
echter bovendien welvan lieverlede hoe langer hoe meer gedwongen
wordenookinderichtingvanontwikkelingvanden landbouw,handel
en industrie zelf, een oplossing voor toenemende moeilijkheden te
zoeken.
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Diemoeilijkheden latenzichookweleenigermateuitde navolgende
cijfers verklaren. Bestond toch op Java en Madoera de Inlandsche
bevolking in 1870'uit 16millioen delen, in 1880uit 19,5,in 1890uit
23,1, in 1900 uit 28,3, in 1905 uit 29,9, in 1920 uit 34,4, in 1930
bedroeg zij reeds 40,8 millioen zielen.
De dichtheid der bevolking per km2liep in dien tijd op van 123in
1870tot 309in 1930 (tegen 10in de Buitengewesten per km2).
Ondanks alle bovenvermelde kostbare en omvangrijke Regeeringsmaatregelen van sociaal-economischen aard, bleef de welvaart der
bevolking op Java en Madoera dan ook relatief gering.
Alles toch wat meerder opbrengst zou kunnen geven,werd, gelijk
GONGGRIJP terecht opmerkt, als het ware weder ingehaald en opgeslokt door den enormen aanwasderbevolkingdiebijeentoenemende
versplintering van het grondbezit, toch den landbouw alshaar hoofdbedrijf behield en die gekluisterd bleef aan desaverband en traditie.
Du Bus DE GISIGNIES zag dit reeds aankomen, toen hij in zijn bekend rapport van 1827 het volgende schreef:
„En wanneer na lang tijdsverloop allegronden op Java zullen ontgonnen zijn, zal het over zijn geheele oppervlakte een bevolking bezitten, volmaakt dezelfde als thans een gedeelte dier oppervlakte bewoont en bebouwt; çénbevolking nl. dieoveralopeen gedrongen zal
bestaan uit ettelijke millioenen pachters van heele, halve en kwart
morgen gronds; elk bouwende ter verkrijging van zijn voedsel, elk
rijst verbouwende en anders niet, elk bouwende tegen de verdiensten
van den blooten daglooner, elk ter voldoening van eerste levensbehoeften, verterende wat zijn stuk gronds hem geeft en zijn landrente
hem laat."
Alsoorzaken hiervan noemde DuBus:sleuren uitzichtslooze eenvormigheid enhij wildereedsin zijn tijd derichting uit van exploitatie door uitheemsch kapitaal,degroot-cultures, waarmede men voor
Java in 1870 en voor de Buitengewesten eerst bij het begin dezer
eeuw zou aanvangen.
In zijne belangwekkende voordracht over het persoonlijk en zakelijk element in de koloniale welvaartspolitiek stelt echter BOEKE, dat
naar zijn oordeel ook de Europeesche groot-cultures den inlander
nietverder hebben gebracht dan toteenvoudigen dagloonerof grondleverancier.
Ook is men er z.i. met een welvaartpolitiek, welke zich met het
„zakelijk" element van ontwikkeling tevreden trachttetestellen,omdat zij meent het essentieele persoonlijke element als hopeloos onwrikbaar temoeten latenvaren,niet gekomen.Daarmede bereikt men
nimmer het ideaalvan een in zichzelf volledige,zichzelf door differentiatie sociaal genoegzame gemeenschap in staat om hare econo-

62
mische taak met eigen krachten te dragen.
Slechtsopéénwijze,zegthij bitter, heeft Java'sbevolking duidelijk
gereageerd op aldezewelvaartspolitiek: door in aantal te wassen als
een bandjir!
Hij wil de bevolking prikkelen tot zelfwerkzaamheid en D E KAT
ANGELINO valt hem daarin bij,maar beschouwt dit als het „besluit"
onzer koloniale staatkunde.
Terecht vraagt GONGGRIJP, die overigens de sombere zienswijze
van BOEKEniet deelt, zich echter af, wat Java te zien zou hebben gegeven, indien al de Regeeringsmaatregelen tot ontwikkeling van het
niveau der bevolking eens niet genomen waren?
Is speciaal voor Java de enorme bevolkingsaanwas aldaar van een
in dorpen samenlevend klein-boerendom,reedsvoor normale tijden,
een uiterst moeilijk economisch probleem, hoeveel te meer geldt dit
thans, nu dewereldcrisisookop den gangvan zaken in Indië een zoo
diepgaanden en funesten invloed uitoefent.
Zij trof daarindeeersteplaatsdeWestersche grootcultures, omdat
deze steeds direct beïnvloed werden door de wereldconjunctuur.
En voor zoover de inlandsche cultures handelsgewassen voor de
wereldmarkt leverden, werden uiteraard ook deze ernstig door de
crisis getroffen.
De enorme prijsdaling, waartoe hooge tariefmuren, contingentéeringen enanderehandelsbelemmeringen vanbuiten,hethunnededen,
sloeg de export der tropische producten uit Nederlandsch-Indië
vrijwel lam.
De symbiose tusschen Westersch kapitaal en Oostersche werkkracht en grond,verminderde sterk. Dezebron van hoofd- en bijverdiensten voor deinlandsche bevolkingdroogdeveelalzelfs geheelop.
Wat mist zij thans niet o.a. doordat de crisisde suikercultuur heeft
lamgeslagen.
Hoeveel derft zij daardoor niet aan loonen, leveranties en werkgelegenheid!
Zoo kwam o.a. in een bepaald deel van Banjoemas door de aanwezigheid van eenige suikerfabrieken in 1930aan loonen, leveranties
en grondhuur, f4,87 millioen onder de bevolking en in 1934 slechts
f74.000,—.
Deplotselingeen enorme loonderving en dedaaruit voor dergelijke
streken noodzakelijk voortvloeiende algemeeneverarming treft uiteraard zoowelden eenvoudigen desaman, als ook den alreeds geheelof
gedeeltelijk buiten desaverband staanden mandoer, handwerksman,
schrijver en laborant, met andere woorden diegenen, diewellicht met
de overige inlandsche intellectueelen en inlandschen adel, IndoChineezen en Indo-Europeanen t.z.t. den middenstand zouden kun-
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nen (gaan) vormen, d.i. de zoo gewenschte ruggegraat der Indische
samenleving, welke thans nog grootendeels ontbreekt.
Van de half millioen koelies in de Buitengewesten bij de Europeesche cultures werkzaam, keerdeeengrootdeel naar het dichtbevolkte
Java terug om zich in hunne oude desa's als werkloozen neder te
zetten. Talrijke ondernemingen immers werden gesloten, althans
werdendaardiepgaande bezuinigingen toegepast, waarvan beperking
van werkgelegenheid en leveringsmogelijkheden, zoomede ontslag
op grooten schaal het onvermijdelijk gevolg waren.
Zootrachtten noodgedwongen en begrijpelijkerwijze de grootlandbouwondernemingen zich aan te passen aan de slechte tijden, doch
eenvoor Indiëtevoren ongekendewerkloosheid vloeidedaaruit voort.
In de inheemsche sfeer had evenzeer aanpassing aan de slechte tijden plaats, doordat men er de teelt van voor export berekende handelsgewassen veelal stopzette (rubber, koffie, copra) en zich weder
meer op de teelt van voedselgewassen ging werpen.
Er komt echter,ook in verband met desnelleen sterke loonsdaling
en loonsderving, toenemend gebrek aan contant geld en de verdere
reserves der bevolking aan opgepotte gouden munten en sieraden
raken opgeteerd.
De ruil van goederen tegen goederen herleeft en het economisch
evenwicht wordt labieler.De gesloten productenhuishouding van de
inlandsche desa herneemt hare plaats weder meer en meer en alleen
dank zij een opeenvolgende reeks van gunstige voedseloogsten in de
laatste jaren, beschikt de inlandsche dorpssamenleving in het algemeen althans nogover voldoende levensmiddelen omvan te bestaan,
al dreigt reeds hier en daar toenemend voedseltekort.
Kenschetsend drukt de inlander zelf den toestand uit door te
spreken van: „larang doewit moerah pangan".
En in deze moeilijke tijden hebben de sociale banden, welke de
leden der tallooze min of meer gesloten desasamenlevingen van agrarischen aard in Nederlandsch-Indië bijeenhouden, althans deze
goede zijde, „dat allesop elkaar leunt en steunt" en in den huidigen
economischen noodtoestand isdat vermoedelijk nog een groot geluk.
Maar het bevolkingsvraagstuk blijft er niet minder om dringen,
integendeel.
Buiten den factor „mensch", zal men in de richting van ontwikkelingvan den landbouw,van het scheppen van handel en industrie,
ook huisindustrie, oplossing voor de toenemende economischemoeilijkheden moeten zoeken, en vooral op Java zal de landbouw van
lieverlede meer en meer met toepassingvanhet economisch principe
beoefend moeten worden.
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Een productiewijze met veel meer kapitaalgoederen dan thans, zal
daarvoor noodig zijn. Maar deze kan niet verkregen dan uit voorafgaande besparingen. Hiervoor zal men, daar waar de inheemsche bevolking reedshandelsgewassen voor dewereldmarkt teelde enzij hare
producten tegen geld verkocht, dus vooral op de Buitengewesten
toegankelijker zijn dan in velestreken op Java,waar de bevolking gekluisterd in desaverband en sociale verplichtingen, nog in hoofdzaak
inlandsche landbouw op den huidigen voet zonder veel kapitaal en
vnl. ter voorziening in eigen behoeften drijft, waar men hoogstens
denkt aan voedselbesparing voor de schrale tijden, maar waar men
vreemd staat tegenover besparing in geld.
Uit hetgeen hiervoren werd gezegd over de agrarische dorpsgemeenschap, over de dorpstraditie en het daarmede samenhangend
gebrek aan individualiteit der dorpsbewoners, volgt echter tevens
ook wel hoe ver men, vooral in het volkrijke Midden- en Oost-Java,
nog afstaat van meer Westersche productiemethoden en differentieeringen.
De geheele mentaliteit van den inheemschen dorpeling aldaar is
nog in hoofdzaak anders gericht.
Waar de inlander, aldus onze conclusie, nog in het desa-, adat-,
familieverband gevat zit, belemmert hem dit ongetwijfeld ten zeerste
om vrij zijn vleugels uit te slaan en te profiteeren van economische
hausse-tijden.
In de baissetijden daarentegen deelt hij uiteraard in de collectieve
welvaartsvermindering der inheemsche samenleving. Maar hoewel
verarmd en beroofd van zijne reserves, ontloopt hij, beschermd
door zijn desa- en adatvèrband, voorshands nog, zoolang de natuur
medewerkt, het scherpe zwaard van nijpend gebrek,datreedszonder
erbarmen zoo menig los van elk verband staanden Westerling (en
Oosterling)indetropenmetabsoluten ondergang heeft getroffen.
Traditie en welvaart!
Adat poesaka remt vooruitgang in modernen zin, maar voorkomt althans nog langen tijd een absoluut pauperisme!
Mijne HeerenCuratoren,
Mijn taak zal het zijn om aan de studenten dezer Hoogeschool de
Koloniale Landhuishoudkunde en het Indisch agrarisch recht te
doceeren.
Ikstelhetophoogenprijs,datU mij tot dezen arbeid, mij uit mijn
Indische loopbaan reeds niet onbekend, tebt willen roepen.
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Mijne Heeren Professoren, Lectorenen Docenten,
Het zal mij een voorrecht en groote eer zijn in Uwen kring te worden opgenomen en speciaal van de economen onder U hoop ik op
hunne zeer gewaardeerde voorlichting en medewerking te mogen
rekenen.
Met mijn ambtsvoorganger, Professor KIELSTRA, mocht ik reeds
in Indië op het gebied der economie contact hebben, waarbij bleek
dat onze denkbeelden overeen kwamen en zich baseerden op eene
destijds voor Indië geheel nieuwe doch thans van meerdere zijden
aanvaarderichting.Dit contact met KIELSTRA mochtiknamijn terugkeer hier te lande weder geregeld hervatten. Het zal mij een groote
vreugde wezen zijnen arbeid aan deze Hoogeschool, aangepast aan
den huidigen tijd, te mogen voortzetten.
DamesenHeeren Studenten,
Tot U een enkel woord als slot.
Indirect contact met deHoogeschool mochtiksedertjaren hebben
door geregeldeaanrakingmetmijnbetreurdenzwager,wijlenProfessor
Dr. J. VALCKENIER SURINGAR, die hier tot voor korten tijd botanie
doceerde.
Eenigcontactmetdestudenten dezer Hoogeschoolhadikookreeds
lang, doordat ik èn gedurende mijne Indische verloven èn ook kort
na mijn definitieven terugkeer hier te lande, gelegenheid had in Uw
midden voordrachten van politiek-economischen aard op koloniaal
gebied te houden.
Ik moge U er aan herinneren, dat ikvoor U o.m. sprak over: „De
Javaansche opleving en de economische verhoudingen van den Inlander";voorts over „De Nederlandsch-Indische politie, speciaal de
boschpolitie", en laatstelijk over: „De politieke stroomingen en de
handelsbeweging in den „Pacific".
De taak welke mij thans wacht —ik ontveins nrij dit geenszins—
is niet licht, doch „oude liefde roest niet" en de bovengenoemde
vakken hebben steeds hun aantrekkingskracht voor mij behouden.
Mogehet mij gelukken bij U belangstelling tewekken en te onderhouden voor dat deel der wetenschap, hetwelk mij wordt toevertrouwd.
Op mijn voorlichting, mijn raad en steun bij Uwestudiekunt Gij
rekenen.
Ik heb gezegd.
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's-Gravenhage
Zwolle
Hengelo(O)
Bondowoso
Schiedam

Naam

Geboorteplaats

to »
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Datum en
jaar van
geboorte

Naam

Feekes, Henri François Nicolas
Feij, Pieter Johannes
Ferwerda, Gijsbert Georg . . . . . . . . . . . .
Florenstein Mulder, Johan Cornells Elisabert Christiaan Nicolaas van
Florentinus, Eddy Louis
Fontein, Paulus
Förster Romswinckel, Wilhelm Herbert
Otto
Franke, Anton
Frederiksz, Carel Nicolaas . . . . . . . . . . .
Freeve, Jacob
Frings, Herbert Mathieu Carl
Frouws, Martinus
Garot, Anton
Gastman,Eltjo Helenius .
........
Geertzema, Cornelis Adolf
Gelinck, Aarnout Marinus
Gerber, Carel
Gerlach, Jan Carel
Germs, Gerard Jacob Bernard . . . . . . . .
Gerritsen, Jan Dirk
Gerritzen, Fritz
Geuns,Sjoerd Gerben van
Geus, Jan Gijsbert de
Gianetti, Dario Ernesto
Glazenburg, Ebo
Gonggrijp, George L o d e w i j k . . . . . . . . . .
Goor, Gerardus Antonius Wilhelmus
van de
Gouka, Conrad
Graaff, Diederik de.
Greven, Cornelis
Groendijk, Tjalling.
Groenewoud, Henricus van . . . . . . . . . .
Groot, Willem de
Grootere, Geert Tiemen
..........
Haaren, Hermanus Albertus van
Habers, Lucas
Hadders, Adolf

&>u
Geboorteplaats

K.L.
K.B.
K.B.
K.B.
enB.
K.L.
K.B.

6 Juni '15
13 Mrt. '10
7 Juni '13

Semarang
Nunspeet
Haarlem

18Sept. '10
15 Juli '10
I Sept. '13

Apeldoorn
Batavia
Leiden

Toeh.
L;
K.L.
K.B.
L.
K.B.

10 Juni '07
23 Apr. '18
28 Juli '10
4 Mei '08
10 Aug. '12
29 Juli '12

Weenen
Sleen
Tegal
Zwolle
Schulen (DO
Ede

Ca
Ing
C
P

K.L.
L.
K.B.
K.L.
K.L.
K.L.
L.
T.
L.
K.L.
K.L.
K.L.
K.L.

26 Juli '14
31 Dec. '14
29 Apr. '13
16 Sept.'14
26 Dec. '08
17Dec. '09
6 Nov. '08
22 Jan. '11
24 Mrt. '04
2 Dec. '14
1 Apr. '08
27 Sept. '10
25 Juni '12
5 Jan. '11

Semarang
Beerta
Anna Paulowna
Koudekerke
Utrecht
Semarang
Akkerwoude
Oosterbeek
Nijmegen
Schiermonnikoog
Bruchem
Buitenzorg
Zaandam
Wonosobo

Ca
*
P
P
Ing
C
Pa
Ing
*
Ca
C
P
C
Ca

K.L.
K.B.
K.L.
K.L.
K.L.
K.B.
N.G.
T.

21 Nov. '09
27 Apr. '13
10 Oct. '11
14 Mei '12
2 Dec. '11
7 Sept. '13
29 Oct. '13
4 Nov. '12

Wijk b. Duurstede
Bankinang
Klaten
De Bilt
Terschelling
Zutphen
Valthermond
Hardenberg

C
C
C
C
Ca
P
Ca
C

L.
L.
L.

5 Aug. '11
12 Apr. '12
I I Juni '16

Overasselt
Giethoorn
Odoorn

P
C
*

Ca
Ca

Ing
C

74

Datum en
jaar van
geboorte

Naam

Geboorteplaats

14Mrt.'11 Jutphaas
Middelburg
29Dec. '12
27Sept.'09 Buitenzorg
Magelang
3 Dec. '11
Semarang
3 Mei '09
1 Febr.*13 Minnertsga
1 Mei '16 Bandoeng
13Juni '14
Malang
5Juli '15
Anna Paulowna
Menado
15Dec. '12
Soerabaia
24Oct. '10
Weenen
25Sept.'10
16Sept.'09
Hengelo(O.)
9 Mit. '13
Wommels
25Nov.'10
Hilversum
17 Apr. '16 Hieslum
4Juni '12
's-Gravenhage
25Oct. '17 Utrecht
4Dec. '09 Gouda
8 Juni '10 Semarang
10Juli '13 Oostvoorne
28 Mrt. '16 Buitenzorg
18Oct. '14 Terschelling
27Juli '14 Groenlo
Semarang
14Juni '07
18Mrt. '13
Amsterdam
26Apr. '10
Weltevreden
23Juni '11
Utrecht
9 Mrt. '11
Klaten
12Juni '13
Tasikmalaja
2 Oct. '12
Arnhem
12Nov.'07
Breda
23Aug. '13
Lonneker
18 Mrt. '09 Santpoort
Zeerijp
24Apr. '13
15 Mei '12 Oostburg
18 Mei '13 Terkaple

Hagenouw,Martinus Hendrik
Haje, Wigbold Christian.
Ham, Johan
Hameien,Marinus Cornells van
Hamilton of Silverton Hill, Theodoor ..
Hannema,Dirk Petrus
Hansen, Leonard Christiaan
Harjono Danoesastro
Hart, Maarten Leendert 't.
Harten, Johannes Adrianus
Hartman, Thomas Adriaan
Hauser, Georg Franz
Hazemeijer, AleidusReginald
Heeg, Gerben IJmte
Heemskerck Düker, WillemFrederikvan
Heeres,Hijlke
Heide, Bindert van der
Hellinga,Folkert
Hellinga,Gerben
Hemsing, Willem Dirk
Hennik, JacobJacobus van
Heringa,Jouke Willem
Heusden, JacobAlexander Walravenvan
Hiele, Tom van
Hildering, Gerard Johan
..••••
Hildesheim, Michiel
Hissink,Elisabeth Adrienne
Hoffen, Marchienus Mariusvan
Hofstede, Albertus Everwijn
Homans,KarelAugust
Horsting,Willem
Houben, Johan MarieHenri Joseph....
Hubbeling, Nicolaas
Hudig,JohannesWouter
Huizinga, Jeikeliena Fenna
Hulster, IzaakAnthonie de
Huyskes, Jan Arie.
Hylckama Vlieg,Tinco Epeüs Andringa
van

K.L.
N.G.
K.L.
L.
K.L.
N.G.
K.B.
K.L.
L.
K.L.
K.B.
K.L.
K.B.
L.
L.
L.
L.
L.
K.B.
K.L.
L.
K.B.
L.
T.
K.L.
L.
T.
K.L.
K.L.
K.L.
K.B.
K.L.
T.
L.
T.
K.B.
T.
K.B.

8 Aug.'10

Viaardingen

Jantzen,Jörn Joachim

K.L.

7Aug.'07

Niederlössnitz(D.)

75
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•Is

Vi "ö

Datum en
jaarvan
geboorte

Jochetn, LeoJohan.
Jonges,Remmet.
Jongmans,Johanna RenateAgnes.
Jongmans, LouisJohannes Nicolaas . . .
Juta, Eduard Henri Pantaleon

K.G.
T.
K.L.
K.L.
K.B.

14Febr.'12
8 Mei '11
30Nov.'11
19Sept.'05
8 Jan. '10

Palembang
Jisp
Leiden
Rijswijk (Z. H.)
Paramaribo

Ldm

Kakebeeke,Adriaan Dirk
Kakebeeke,Walter
Kalkman, Cornells
Keijzer, AlbertusWillem
Kerstma, Rudolphus
Keulen,NicolaasJohannesAnthoniusvan
Kiepe,Frans Dammes H e n r i . . . . . . . . . .
Kiers,Lucas
Klaus,Louis George.
Kloot, Willem Gualtherus van der
Kloot Meijburg, Frederik Leonardus
Karel van der
Knol,Maria Wilhelmina
Knottnerus,Cornelis Samuel
Koefoed, Henning
Koekebakker, Frank i E d s g a r d . . . . . . . . .
Koenigs,Christine Luise Elisabeth HeleneJohanna Adelheid
Koesnoto
Koning,HenricusSynco de . . . . . . . . . .
Koornneef,Hendrik
Koot, IJsbrand van
Kragten, Johannes Michiel
Kraker, Jozias de
Kramer,Jan
.
Kranen, Gerhard
Krogt,AdrianusGijsbertus Mariavander
Krol,Baarte Martinus
Kromhof, Engbert Gerrit Jan
Kromwijk, Antonius Everardus........
Kronenberg, Hester Geertruid
Kruijt, Alfred Herman
Kruisweg,Gerrit J a c o b u s . . . . . . . . . . . . .
Kuile,Judith Henriette ter
Kuipéri,Hendrik Gerrit
Kuijpers, Cornelis

L.
L.
B.
K.L.
L.
B.
Toeh.
K.B.
T.

31Mei '16
2 Mei '11
25Juni '14
15Mrt. '09
12Febr.'ll
12Mrt. '13
29Juli '12
5 Juni '12
23 Febr.'lO
10Mei '13

Rotterdam
Goes
Ubbergen
Paramaribo
Rotsterhaule
Venlo
Amersfoort
Wierden
Polidjedjer
Scheveningen

„

Naam

Geboorteplaats

ça "O

<3 BB

16Apr. '10
L.
T.
12Nov.'14
L.
22 Febr.'12
K.L. 7 Juli '12
K.B. 13 Jan. '15

Rotterdam
Rotterdam
Oostwold
Malang
Dordrecht

_
K.L.
K.B.
K.L.
L.
K.L.
T.
L.
N.G.
L.
L.
L.
T.
L.
K.L.
T.
B.
K.L.

Berlijn
Poerworedjo
Soekaboemi
Amsterdam
Haarlem
Utrecht
Hoek (Z.)
Oldeholtpade
Varsseveld
Amsterdam
Westerbork
Lonneker
IJsselstein
Rotterdam
Bussum
Bussum
Enschede
Klaaswaal
's-Gravenhage

4 Apr. '15
26Mrt. '13
8 Febr.'ló
20Mei '13
1 Juni '12
13 Febr.'ll
26 Febr.'lO
15Juli '07
3 Juli '12
6Mei '08
14Nov.'12
4 Sept.'15
6Juli '14
24Mei '12
16 Apr. '10
20Dec. '08
9Sept.'12
12 Jan. '10
10Juni '09

c

Ca
C
C
Ing
*
C
Ing
C
Ca
*
Ca
C
Ca
*
C

c

-

*

cp
c
c

Ing
Ing
*
C

Ldm

Ca
*
C
P
C
Ca
Ca
C
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Naam

3 .3
VI 'C

Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

Laan, George Wiebe van der
Laer,Willem van
Laméris,Carel Lodewijk
Laméris,Willem Johan
Lammere, Roelof Pieter
Lammere, Wilhelm Gerrit Antoon
Lasschuit,Jacques Albert
.
Ledeboer, Henry William
Leefere, Cornelis Leonardus
Leendertz, Abraham Christiaan . . .
Leeuwen, Willem van
Leinweber, Joan Christiaan
Leupen, Felix Ferdinand
Lichte, Raoul
Lips, Martien Johan Cornelis
Lith, Gerrit Willem van
Löhnis, Maria Petronella
Lok, Klaas Frederik
Lorey, Wilhelm Alexander
Luteijn, David Izaak

K.L.
B.
K.L.
K.B.
L.
L.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
L.
K.L.
L.
L.
N.G.
K.L.
L.

19 Oct. '07
22 Apr. '09
19 Oct. '12
2 Oct. '14
1 Oct. '12
2 Sept. '16
26 Dec. '09
29 Nov. '13
23 Oct. '09
24 Dec. '13
5 Apr. '12
18 Sept. '15
19 Nov. '15
12Mrt. '11
31 Mrt. '08
6 Apr. '13
21 Jan. '88
5 Juli '15
18 Febr.'15
24 Juni '15

Groningen
Hilversum
's-Gravenhage
Groningen
Drachten
Dieren
Amsterdam
Nijmegen
Soerabaja
Castricum
Utrecht
Wageningen
Leeuwarden
Djokjakarta
Breda
Groningen
Vledder
Bussum
Frankfurt a. M.
Cadzand

Maas, Antonie Lambertus
Manschot, Jacobus Johannes
Mansvelt, Johan Franc van
Marel, Herman Willem van der . . .
Marie, Gerrit Steven van
Marmelstein, Hugo
Marx, Roger Nicolaas
Medenbach de Rooy, Henri v a n . . .
Meelker, Steven Marchinus
Meijer, Albert Henri Auguste
Meijer, Gerardus Wouter
Meijer, Lambertus August
Meijer, Léon Justus H e n r i . . . .
Memelink, Garrit
Mertens,Johan Hendrik Willem...
Merz, Diederik Frederik
Messchaert, Willem Frans Eduard.
Mettivier Meijer, Johan Coenraad
Meulen,Ageus van der
Meulen, Rimmer van der

K.B.
L.
K.B.
K.L.
L.
K.L.
L.
K.B.
N.G.
K.B.
T.
K.L.
K.L.
B.
K.L.
K.L.
K.L.
K.L.
T.
K.B.

18 Febr.'ló
4 Apr. '11
3 Apr. '15
24 Oct. '04
12Sept. '14
4 Apr. '07
15 Oct. '01
24 Nov. '12
5 Juli '13
1 Juli '15
26 Apr. '11
15 Mei '08
20 Aug. '08
3 Juni '13
22 Juni '09
23 Juni '09
11Apr. '11
8 Juli '08
17Juli '10
15 Febr.'13

Vrouwepolder
Winterswijk
Assen
Tjitjoeroeg
Wijhe
Semarang
Salatiga
Probolinggo
Odoorn
Semarang
Schiedam
Goes
Salatiga
Deventer
Venlo
Kotaradja
Meester Cornelis
Groningen
's-Gravenhage
Zoeterwoude
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Naam
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•

|

:

W-g.

Datum en
jaar van
geboorte

.Me
TO m

Geboorteplaats

g«

Ju
Mohrmann, Karel Johan M a r i e . . . . . . . .
Mommers, Johannes Franciscus Alphon
sus Maria
Monchy, Catharine Elisabeth de
Mühlenfeld, Jan
,.
Mulder, Eppe G e r k e . . . . . . . . . .
Mulder, Gerard Willem
Muller, Albertus
Muller von Czernicki,Otto Ferdinand

16 Febr/14

Rotterdam

Ca

T.
Toeh.
L.
L.
K.B.
K.B.
K.L.

15Oct. '08
28 Mei *14
9 Mrt. '16
6 Sept. '10
30 Juni '08
8 Mrt. '15
13Mrt. '09

Tilburg
Rotterdam
Norg
Sappemeer
Arnhem
Alloe (Cel.)
Madioen

Ca
P
*
Ing
C

Naezer, Hendrik Wilhelm
Neuteboom, Jan Derk.
Nienhuys, Hendrik Coenraad
Nieuwenhuyzen, Gerard Adriaanvan . . .
Nieuwenhuyzen, Jan Willem van . . . . . .
Nieuwstraten, Jan Pieter
Notokoesoemo,Pangeran Ario
Nubé, Albert Hendrik
Nuijl, Matthijs Jan te
Nuijten, Johannes Marinus Ludovicus..

9 Febr.'14
K.B.
K.L.
1 Sept. '08
K.L. 22 Oct. '12
Toeh. 22 Sept. '02
5 Mrt. '12
L.
9 Dec. '13
T.
K.L. 26 Dec. '10
K.B.
6 Aug. '15
N.G.
6 Jan. '16
L.
7 Dec. '14

Martabing
Groningen
Amsterdam
Steenbergen
Steenbergen
Ridderkerk
Soerakarta
Leeuwarden
Groningen
Middelburg

Ca
Ing
Ca

Ochtman, Jacob Dirk
Ockels, Johan Hendrik Marten
Oedin, Sam
Oldeneel tot Oldenzeel, Jan Arent Hyacinth Jozef Ghislain Baron van
Oortgijsen, Jan Cornelis Albert
Oosterhof, Ate
Oosterhout, Leo MaximilianusMaria van
Ophof, Albert Johan.
Otto, Hein
Overbeek, Hendrik Herman Gerrit
Overbeeke, Hendrikus M a r i a . . . . . .

K.L.
N.G.
K.L.

2 Juni '07
21 Febr.'lô
17Juni '11

Bondowoso
Lochern
Bandoeng

Ing
*

B.
K.B.
L.
L.
K.L.
B
N.G.

25Sept. '16
22 Jan. '11
10 Nov. '15
27 Febr.'17
26 Jan. '10
17Apr. '16
17 Dec. '12
10 Mei '13

Oosterhout
Den Helder
Nyega
Zierikzee
Soerabaja
Amsterdam
Voorthuizen
Enschede

Pasveer, Aale
Pattje, Derk Johannes
,
Peeters, Wilhelmus Caecilius Antonius .
Pel, Jan
Penders, Joannes Mathijs Antonius . . . .

L.
L.
K.L.
L.
L.

1 Mrt. '09
14 Jan. '13
15 Juni '12
1 Oct. '07
27 Dec. '13

Middelburg
Veendam
Steenbergen
Helium
Koetaradja

C
P
P
*
P
Ca

Ing
Ing
*
*
P
Ing
Ca
Ca
Ca
C
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Geboorteplaats

w -c

Datum en
jaarvan
geboorte

Perk, George Diederik
Pétrie, Andries Pieter
Pieters,Gustaaf Watze Johan
Pieters, Willem Marius G e r a r d . . . . . . . .
Pieterse,Jacob
Pijls,FransWillem Godfried
Planje, Johannes Pieter
Plat,Simon Petrus
Pol,Dirk van de
Polderman, Boudewijn
Post, David Christiaan
Post, Jan
Posthumus,Gerben
Preez,Pieter Hugo Leipoldt du
Prins,Egbert Jakob.
Prinsen Geerligs,Hendrik Louis
Pruis,Jan Pieter

L.
K.L.
K.L.
K.L.
K.B.
T.
L.
K.L.
K.B.
L.
T.
K.L.
L.
Toeh.
N.G.
K.L.
Toeh.

16Aug. '12
18Juni '13
8 Aug.'13
18Sept.'10
1 Febr.'ll
6Jan. '11
26Juni '10
27Aug.'03
7 Jan. '14
28Juli '09
28Jan. '14
29Dec. '14
19Oct. '09
11Sept.'10
10Dec. '13
22Apr. '13
8 Juni '07

Medan
Bandoeng
Batavia
Weltevreden
Rotterdam
Beek (L.)
's-Gravenhage
Utrecht
Utrecht
Kruiningen
Sloten
Amsterdam
Wolsum
Ficksburg(O.V.S.)
's-Gravenhage
Makassar
Spaarndam

Raad,André
Radema,Lambertus
Reestman, Antonie Johannes
Reijers, Johannes Marius.
Reitsma, CarelWillem
Rethmeier, Bernard Heinrich . . . . . . . . .
Rest,AdrianusJohannesJacobusvander
Reurink, CornellsHendrik
..*....
Ridder, Dirk Cornells de
Riemersma,Jan Herman
Riemsdijk, Jacobus Frederik van
Rienks, Arjen.
Rienks,BienseHendrik . . . . . . . . . . . . . .
Rienks,Ludolf Hendrik
Rienks,Roelof Jan
Rietberg,Hendrik
Rikken,LeonardosHenricus
Rinsema,Wiebe Taeke
Ritzema van Ikema, JacobBernard . . . .
Romswinckel,PaulHendrik
Roo, Hendrik Christiaan de
Rookmaker, Jacobus
Roos,Jacob

K.B.
L.
L.
K.B.
T.
L.
K.L.
K.B.
L.
L.
L.
L.
N.G.
L.
N.G.
T.
K.B.
L.
L.
K.L.
K.L.
K.L.

12 Aug.'13
8 Aug.'14
18Juni '10
12 Nov.'13
•24 Nov.'13
14Nov.'14
28Jan. '08
19Juni '11
16Dec. '12
25Mrt. '16
7Juli '12
27Sept.'06
6Juni '13
7Nov '11
29Mei '13
29Oct. '12
4Aug.'12
17 Apr. '12
17 Mei '12
26Jan. '02
7 Mei '13
15Nov.'10
12 Mei '17

Naam

3 *fl

Hilversum
Bolsward
Gorinchem
Zwijndrecht
Rotterdam
Deventer
Dordrecht
Winterswijk
Arnhem
Ee (Fr.)
Est en Opijnen
Winsum (Fr.)
Echten
Winsum (Gr.)
Baflo
Koudekerk
Arnhem
Norg
Westernieland
Pajacombo
's-Gravenhage
Franekeradeel
Leiden

79
•a

Datum en
jaar van
geboorte

Naam

Geboorteplaats

31

Rooy, Jacobus Johannes Leendert de
Ruijchaver, George Johannes

L.
K.L.

27 Nov. '10
24 Nov. '13

Rotterdam
Buitenzorg

C

Sauer, Gabriel
Sauveur, Emile Gaston
Saveur, Gerard

L.
K.B.
B. en
K.B.

27 Apr. '13
19 Nov. '13
15 Oct. '12

Kethel
Groningen
Groningen

P
P

L.
T.
L.
L.
L.
L.
K.L.
K.B.
L.
L.
K.B.
K.L.
L.
L.
K.L.
L.
B.
K.B.
K.L.
L.
L.
K.B.
K.B.
L.
K.B.
B.
T.
K.B.
K.B.
L. en
K.L.
L.
K.L.

6 Aug. '13
24Febr.'ll
16Apr. '11
18 Apr. '09
20 Sept. '10
13 Sept.'11
23 Aug. '15
22 Oct. '13
18Juli '01
10 Nov.'11
7 Juni '13
30 Apr. '12
21 Febr/13
23 Dec. '06
12Apr. '09
8 Juli '09
4 Nov '12
26 Nov. '04
18 Nov. '10
31 Jan. '10
10 Mei '16
28 Apr. '13
l M e i '13
28 Febr.'lô
5 Mrt. '14
1 Juli '14
1 Nov. '16
8 Sept. '17
16 Nov. '12

Zwolle
Batavia
's-Gravenhage
Zutphen
Rotterdam
Breda
Modjokerto
Klaten
Hensbroek
Roosendaal
Haarlemmermeer
Palembang
Wier
St. Anna Parochie
's-Gravenhage
Haskerdijken
Utrecht
Amersfoort
Soerakarta
Eenrum
Veendam
Apeldoorn
Padang
Koetoardjo
Koudekerke
Amsterdam
Rotterdam
Zwolle
Bredenbroek

p
Ca
C
C
Ca
Ing
*
P
Ing
C
P
Ca
C
Ca
C
C
Ca
Ca
Ing
C
*
C
P
*
Ca
Ca
*
*

7 Apr. '12
31 Mei '12
8 Nov.'11

Japara
Oostrum
Venlo

C
C
Ing

Schaepman, Cornells Wilhelmus Henricus Maria
Schagen,Hendrik van.
Scheepers, Christiaan Pieter
Scheer, Adolph Frederik van der
Schelven, Bastiaan Diederik van
Schendel, Cornelis Adriaan Joseph van .
Schimmel, Albert
.Schroo, Hendrik
-..i'
Schrooder, Aris
Segers,Jozef Marie Leon
Sepers,Isaak Dirk.
Setten, Herman George van
Sevenster, Grietje
Sevenster, Jan
Seyffardt, August Lodewijk W i l l e m . . . .
Siebenga, Jacob
Sissingh, Gerard
Sleesen, Dirk van der
Slijboom, David.
Smedema,Roelof.
Smeenk, Harm Hendrik
Smit, Jort Frans
Snellen van Vollenhoven,Heinrich
Snijder, Hendrik Jan
Snijders, Willem Johannes Jacobus
Soest, Jan van
Soest, Wessel van
Soet, Frans de
Sondern, Johan Arnold
Sosrohadikoesoemo, Raden Ngabehi
Soearto
Spriensma, Auke
Stegen, Henri Frans van der

c

Ca

80

< 00

wa

Datum en
jaar van
geboorte

Stehouwer, Willem
Stofberg, Jean Chrétien
Stoffels, Adrianus
Storm van Leeuwen, Johannes Adriaan.
Straatman, Herman Jan
Stuivenberg, Johannes Hendrikus Matthijs van
Stutterheim, William .
Swanborn, Paulus Louis

L.
K.L.
B.
K.L.
L.

10 Mrt. '13
23 Aug. '09
13Juni '13
28 Mei '12
2 Sept. '07

Hüligersberg
Batavia
Amsterdam
Djokjakarta
Apeldoorn

K.L,
L.
K.L.

7 Apr. '09
22 Nov. '13
14 Mei '14

Driebergen
Bussum
Pamekasan

Teepen, Jacobus Marie . . . . . . . . . . . . . . .
Tempel, Eggo Jan
Terpstra, Gerben Obbe
Teseling, Hendrikus Johannes . . . . . . . . .
Thung, Siang Bok
Tieleman, Engelina Henriette
Tiemens, Frederik
Tohir, Kaslan Abdoelah
Toppinga, Berend Pieter
Tromp, Pieter Hendrik Maarten.
Trousselot, Jan
Tuijnman, Daniël Sebastiaan
Tuyt, Pieter
Tulner, Härmen

L.
K.L.
L.
K.L.
T.
Toeh.
B.
K.L.
L.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
L.

22 Dec.'11
17Apr. '12
17Mei '12
4 Apr. '10
14Mei '13
27 Apr. '07
6 Dec. '14
25 Mei '11
13 Febr.'14
13 Nov. '09
31 Jan. '13
16Apr. '15
15 Juni '10
3 Aug. '03

Middelbeers
Stadskanaal
Leeuwarden
Driebergen
Tjiandjoer
Leiden
Nijkerk
Paran
Slochteren
Poerworedjo
Heemstede
Middelburg
Scheveningen
Zandvoort

Ultee, Teunis

N.G.

9 Dec. '15

Veen, Barend
Veenstra, Hillebrand
Vega, Eljakim
Velde, Charles van de . . . . . . .
Verhoog, Jacobus Marinus...
Verkuyl,Adolf Herman
Vermaat, Jan George . . . . . . .
Vermet, Marinus Adriaan . .
Verschuyl, Heinrich
Versteegh, Brand Arie Johan.
Versteegh, Frans
Vink, Marinus de

K.L.
K.L.
L.
L.
T.
K.B.
K.L.
L.
L.
K.B.
K.B.
K.L.

18Apr. '17
5 Mrt. '10
7 Mei '13
24 Sept. '12
22 Apr. '12
11 Mei '11
6 Sept. '09
7 Oct. '09
12 Nov. '08
27 Mrt. '12
7 Oct. '10
20 Juli '08

Naam

3 J3

Geboorteplaats

Woerden

Garoet
Deventer
Dordrecht
Banda-Neira
Leiden
Nijkerk
's-Gravenhage
Oud-Vossemeer
Amsterdam
Valdivia (Chili)
Batavia
Zoetermeer
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Naam

Sä 0

ia -a

3-S
w-a

Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

•SPS
*-»*

«'S,
CT) M

Vlag, Abraham Frederik.
Vlieger, Jan
Vlies, Adolf Pieter van der
Vliet, Antonius Maria van
Vogler, Karl Gerard
Vondeling, Anne
Voorbeijtel, Cannenburg, Willem
Voormolen, Jan Aart
Voort, Maximiliaan van der
Voskens,JohannesPetrus Josephus Maria
Vries, Jan Bartele
Vries, Jan Gosewienus de
Vries, Louis de
Vijzelaar, Marius Hendrik

T.
K.B.
K.B.
L.
K.B.
L.
B.
K.L.
K.L.
B.
L.
L.
K.G.
K.L.

13 Juli '10
20 Jan. '11
30 Aug. '09
2 Mei '12
10 Jan. '15
2 Mrt. '16
12Apr. '16
20 Juni '09
20 Juni '10
27 Jan. '10
25 Juli '11
24 Mrt. '13
6 Nov.'11
25 Sept. '96

Scheveningen
Amsterdam
Buitenzorg
Mijdrecht
Malang
Appelscha
Amsterdam
Malang
Batavia
Tilburg
Westergeest
Rossum
Banda-Neira
Djaboeng

Waal, Duco de.
Waal, Robert van de
Waals, Jacob Cornelis van der
Waersegers, Willem Frederik Hendrik..
Waller,PaulineHermina Elisabeth
Wanrooy,Gerardus Lambertus
'
Waveren, Johanna Margaretha van
Weerd, Pieter Cornelis van de
Welter,Willem Hubert
Wely, Gerrit Anne van
Wely, Johannes Christiaan Lodewijk
Karel van
Wentholt, Ludolph Reinier
Wentholt, Frederick Anton
Westphal, Ferdinand George
Wiebosch, Willem Adriaan
Wieringa, Karolina
Wijk, Adrianus Jacobus van
Wijk, Christiaan Leonard van
Wijk, Hendrik Pieter van
Wijk, Johannes Jozephus van
Wijk, Pieter James Willem van der . . . .
Wijk, Sytsko van der
Wilde de Ligny, Hermanus Johannes de
Viljes, Hans de
Wilmes, Lodewijk Willem

L.
6 Nov.'11
K.B. 12 Juni '17
L.
17 Febr.'12
K.G. 21 Nov.'11
Toeh. 19 Jan. '09
K.L. 10 Mei '04
T.
22 Nov. '10
K.B.
3 Oct. '12
K.L.
6 Apr. '10
N.G. 27 Mrt. '16

Culemborg
Schoonhoven
Amsterdam
Denpasar
Amsterdam
Hempens
Hillegom
Arnhem
Den Helder
Groesbeek

K.L.
L.
Toeh.
K.L.
K.L.
T.
L.
K.B.
L.
L.
K.L.
K.L.
K.L.
K.L.
K.B.

Rotterdam
Makassar
Sipiroh
Arnhem
Amsterdam
Ternaard
Schalkwijk
Rotterdam
Barneveld
Odijk
Nijmegen
Weltevreden
Batavia
Bunde (D.)
Wageningen

21 Juli '07
2 Sept. '10
8 Jan. '01
30 Aug. '10
13Aug. '14
17Juli '13
9 Aug. '12
30 Dec. '09
25 Dec. '10
30 Nov. '10
5 Oct. '12
23 Juni '08
19Apr. '10
20 Juli '10
10Sept. '10

Ca
Ing
Ing
C
P
*
*
Ca
Ing
C

c

-

Ldm

Ing

c
*
p
Ldm

Ing
C
C
Ca
P
C
P
Ing
*
C
Ca
C
Ca
C
Ca
C
C
Ca
Ing
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Naam

.41

Datum en
jaarvan
geboorte

Geboorteplaats

Wilten,Wessel
Wisse,Dorothea Cornelia . . .
Wisse,Johan Hubertus
With,Pieter de ..
Woldringh, Meinardus
Wolterson, Jacobus Frederik.
Wyatt, Aurelius
Wytema,Anton Johan

K.B.
L.
K.B.
K.G.
L.
K.B.
K.L.
N.G.

21Oct. '15
7Juli '14
19Mrt. '12
3 Juni '13
16 Mrt. '15
2 Febr.'lO
12 Apr. '11
2 Febr.'13

Sloten
Meester Cornelis
Buitenzorg
Heerenveen
Groningen
Haarlem
Batavia
Haarlem

Zeguers,Johan Marie Hubert
Zijlstra, Binnert
Zijverden, Willem van
Zwaan,Rijkent Johan

L.
L.
L.
T.

1 Jan. '15
28Apr. '13
7Apr. '09
11Juli '12

St.Pieter
Grouw
Haarlemmermeer
Enkhuizen

M 4>

Ca
Ca
Ldm

c
Ca
P
P
Ca
Ca
C

OVERZICHT VAN HET TOTALE AANTAL DER INGESCHREVENEN VOOR HET STUDIEJAAR 1934—1935.
STUDIERICHTINGEN

AANTAL

Nederlandsche landbouw
Koloniale landbouw
Tuinbouw
Nederlandsche boschbouw
Koloniale boschbouw
Nederlandsche geodesie
Koloniale geodesie
Geen bepaalde richting
Enkele lessen

142
131
38

14
85
18
4
7
17
Totaal

456

10. LIJST VAN DE IN HET STUDIEJAAR 1934-1935
MET GOED GEVOLG GEËXAMINEERDEN
PROPAEDEUTISCH EXAMEN
Ie GEDEELTE
2 October 1934
L. F. Abell, Wonosobo.
E. J. van Alphen de Veer, Djombang.
J. M. Baelde, Rotterdam.
B. M. Bakker, Semarang.
M. Bakker, Breda.
R. L. Beukenkamp, Graz (Oostenrijk).
J. A. P. Franke, Sleen.
M. Frouws, Ede.
A. M. Gelinck, Koudekerke..
G. J. B. Germs, Akkerwoude.
H. A. van Haaren, Overasselt.
T. van Hiele, Groenlo.
N. Hubbeling, Lonneker.
J. F. Huizinga, Zeerijp.
H. S. de Koning, Soekaboemi.
A. H. Kruyt, Bussum.
F . F . Leupen, Leeuwarden.
J. F . A. M. Mommers, Tilburg.
J. Post, Amsterdam.
H. L. Prinsen Geerligs, Makassar.
C. W. H. M. Schaepman, Zwolle.
K. G. Vogler, Malang.
J. C. van der Waals, Amsterdam.
L. R. Wentholt, Makassar.
J. M. H. Zeguers, St. Pieter.
21 Januari 1935
S. Dijkstra, Gendringen.
C. A. Geertzema, Anna Paulowna.
M. M. van Hoffen, Utrecht.
W. G. A. Lammers, Dieren.
G. W. van Lith, Groningen.
G. W. J. Pieters, Batavia.
D. C. Post, Sloten.

J. M. Reijers, Zwijndrecht.
H. Schroo, Klaten.
P. L. Swanborn, Pamekasan.
B. P. Toppinga, Slochteren.
PROPAEDEUTISCH EXAMEN
le EN 2e GEDEELTE
2 October 1934
L. G. van Beneden, Heelsum.
L. W. C. Carbin, Amsterdam.
J.B.Ritzemavan Ikema,Westernieland.
21 Januari 1935
M . van Albada, Rotterdam.
H. Danoesastro, Malang.
I. D. Sepers, Haarlemmermeer.
H. de Wiljes, Bunde (D.).
15 Mei 1935
J. P. Nieuwstraten, Ridderkerk.
Pang. A. Notokoesoemo, Soerakarta.
E. G. Sauveur, Groningen.
PROPAEDEUTISCH EXAMEN
2e GEDEELTE
2 October 1934
J. J. Astrego, Rotterdam.
H. N . Coolman, Spijk (Gr.)
J. J. van Hennik, Oostvoorne.
A. P. Pétrie, Bandoeng.
H. C. de Roo, 's-Gravenhage.
D. C. Wisse, Meester Cornelis.
P. J. W. van der Wijk, Nijmegen.
21 Januari 1935
L. F. Abell, Wonosobo.
E. J. Alderkamp, Wapenveld.
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E. J. van Alphen de Veer, Djombang.
J. M. Baelde, Rotterdam.
B. M. Bakker, Semarang.
M. Bakker, Breda.
R. L. Beukenkamp, Graz (Oostenrijk).
B. K. de Boer, Delden.
A. E. Bruyning, Wageningen.
J. E. Dinger, Heerlen.
M. Frouws, Ede.
A. M. Gelinck, Koudekerke.
H. van Groenewoud, Zutphen.
W.F.vanHeemskerck Düker, HilverT. van Hiele, Groenlo.
[sum.
K. A. Homans, Tasikmalaja.
J. R. A. Jongmans, Leiden.
H . S. de Koning, Soekaboemi.
F . F. Leupen, Leeuwarden.
J. F . A. M. Mommers, Tilburg.
H. L. Prinsen Geerligs, Makassar.
C. W. H. M. Schaepman, Zwolle.
H. Snellen van Vollenhoven, Padang.
K. G. Vogler, Malang.
J. A. Voormolen, Malang.
J. C. van der Waals, Amsterdam.
L. R. Wentholt, Makassar.
J. H. Wisse, Buitenzorg.
15 Mei 1935
C. A. Geertzema, Anna Paulowna.
H. A. van Haaren, Overasselt.
N. Hubbeling, Lonneker.
J. F . Huizinga, Zeerijp.
A. H. Kruyt, Bussum.
G. W. van Lith, Groningen.
D. C. Post, Sloten.
H. Schroo, Klaten.
B. P. Toppinga, Slochteren.
J. M. H. Zeguers, St. Pieter.

K. Donker, Hoogwoud.
M. J. Donkersloot, Chaam.
J. J. Eshuis, Hengelo (O.)
L. Habers, Giethoorn.
B. van der Heide, 's-Gravenhage.
G. N . Hovius, Groessen.
Y. van Koot, Haarlem.
G. D . Perk, Medan.
A. Rienks, Winsum (Fr.).
L. H. Rienks, Winsum (Gr.).
J. M. L. Segers, Roosendaal.
J. Siebenga, Haskerdijken.
J. A. M. Teppema, Mill en St. Hubert.
J. B. Vries, Westergeest.
11 Mei 1935
J. C. Bosman, Wageningen.
B. Polderman, Kruiningen.
W. T. Rinsema, Norg.
G. Sevenster, Wier.
27 Juni 1935
M. Hildesheim, Amsterdam.
J. W.van Nieuwenhuyzen, Steenbergen.
J. M. A. Penders, Koetaradja.
A. Spriensma, Oostrum.
H. J. Straatman, Apeldoorn.
H. Verschuyl, Amsterdam.
Koloniale Landbouw
3 October 1934
H. van Prehn, Djokjakarta.
J. A. van Rhee, Den Pasar.
H. J. Teseling, Driebergen.
G. L. Wanrooy, Hempens.
1 Februari 1935

CANDIDAATSEXAMEN
Nederlandsche Landbouw
28 September 1934
A. F. van der Scheer, Zutphen.
31 Januari 1935
B. Alons, Zutphen.
J. Doeksen, Velsen.

J. Th. Boxman, Bandoeng.
W. A. C. Campen, Semarang.
J. A. van Duyvendijk, Papendrecht.
H. E. J. J. Faure, Nijmegen.
C. Greven, de Bilt.
Th. Hamilton of Silverton Hill, Semarang.
A. E. Hofstede, Klaten.
Koesnoto, Poerworedjo.
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H. Koornneef, Amsterdam.
J. A. Storm van Leeuwen, Djokjakarta.
K. A. Tohir, Paran.
13Mei 1935
H. A. van den Berg, Groningen.
J. C. Stofberg, Batavia.
29 Juni 1935
H. Marmelstein, Semarang.
L. J. H. Meijer, Salatiga.
RadenN.S.Sosrohadikoesoemo, Japara.
Tuinbouw
26 Januari 1935
J. A. Huyskes, Terkaple.
W. G. van der Kloot, Scheveningen.
H. Rietberg, Koudekerk (met lof).
K. Wieringa, Ternaard.
21 Mei 1935
P. du Burck, Zuid-Scharwoude.
H. Burgmans, Scheveningen.
26 Juni 1935
G. W. Meijer, Schiedam.
Nederlandsche Boschbouw
4 Februari 1935
N. J. A. van Keulen, Venlo.
A. Stoffels, Amsterdam.
10 Mei 1935
J. P. J. M. Voskens, Tilburg.
Koloniale Boschbouw
4 October 1934
B. A. J.Versteegh, Valdivia (Chili).
4 Februari 1935
Th. F . Burgers, Arnhem.
J. den Duik, Scheveningen.

K. Ebes, Rotterdam (met lof).
E. L. Florentinus, Batavia.
A. R. Hazemeijer, Hengelo (O.).
H. C. P . de Kruyf, Pati.
J. F . Smit, Apeldoorn.
P. C. van de Weerd, Arnhem.
17 April 1935
G. C. van den Blink, Brielle.
J. Bon, Wahaï.
W. van Leeuwen, Utrecht.
F . A. D . Niestijl Jansen, Soerabaja.
10 Mei 1935
A. S. Tuinman, Wilp.
INGENIEURSEXAMEN
Nederlandsche Landbouw
2 October 1934
J. W. Bakker, Oldehove.
R. P . Dojes, Uithuizen.
W. C. Hoogland, Zeddam.
T. S. Huizinga, Uithuizermeeden.
E. G. Mulder, Sappemeer (met lof).
J. P . J. van Oers, Heerle.
P. Stallinga, Westernijkerk.
J. G. M. Tinselboer, Delden.
M. U. Ubbens, Spijk (Gron.).
2 Februari 1935
N. P. J. van Bredehoff de Vicq van
Oosthuizen, Purmerend.
J. W. Hudig, Santpoort.
F . L. A. Maandag, Arnhem.
J. J. Manschot, Winterswijk.
H. van der Molen, Drachtster Compagnie.
A. Pasveer, Middelburg.
G. Posthumus, Wolsum.
A. Rozendaal, Piershil.
C. A. J. van Schendel, Breda.
H. Tulner, Zandvoort.
D . in 't Veld, Zuid-Beijerland.
J. R. te Velde, Nieuw-Buinen.
A. M. Westerhout, Utrecht.
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27Juni 1935
W.P.M.Corstiaensen,Standdaarbuiten.
T. A.Edzes,Sappemeer.
R. Kerstma, Rotsterhaule.
Koloniale Landbouw
3 October 1934
A.L. S. Bär,Amboina.
T. Bouman, Rotterdam.
P. J. Donicie,Vinkeveen.
W.H.vanEek, Rijswijk.
J. Floor, de Bilt.
K. N.Reuter, Batavia.
G. G.P.Saubert, Djokjakarta.
G. A.W.Wagenaar, Nieuw Heivoet.
14Februari 1935
A.W.Ausems,Culemborg.
G. H. F. Davidis,Bondowoso.
R. F.Fisscher, Pekalongan.
C. Gerber, Utrecht.
J. M. Kragten, Utrecht.
F. C.van Loenen,Fort deKock.
W. H. Meijer, Soerabaja.
D. F.Merz, Kotaradja.
0 . H. J. Muller von Czernicki,Pekalongan.
J. D. Neuteboom, Groningen.
J. D. Ochtman,Bondowoso.
J.P.Planje, 's-Gravenhage.
J.H. C.Schell,Malang.
A.W. Segboer,Singapore.
H. F.van der Stegen,Venlo.
J. G.Vermaat, 's-Gravenhage.
M. van der Voort,Batavia.
29Juni 1935
1.P.L. Bouwman, Kampen.
H. A.M.vanErp,'s-Hertogenbosch.
J. C.Mettivier Meijer, Groningen.
A.J. Ophof, Soerabaja.
D. Slijboom, Soerakarta.
E. J. Tempel, Stadskanaal.
H. Veenstra, Deventer.
M. deVink, Zoetermeer.
F. G. Westphal, Arnhem.

Tuinbouw
28September 1934
A.H. Boerma,Annerveensche kanaal.
G. J. M. van Bredehoff de Vicq van
Oosthuizen, Purmerend.
7 Februari 1935
J. Bos,Oosterhaule.
J. D. Gerritsen, Oosterbeek.
J. G. Idema, Groningen.
J. de Kraker,Hoek (met lof).
Nederlandsche Boschbouw
21Februari 1935
J. C.E. C. N.van Florenstein Mulder,
Apeldoorn.
29Juni 1935
J. C.A.Oortgijsen, Den Helder.
J.Vlieger, Amsterdam.
Koloniale Boschbouw
4 October 1934
P.A.Blijdorp, Magelang.
A.Rierink,Borne.
E. C.M. Roderkerk, Beverwijk.
21Februari 1935
C.Baars, Geervliet.
J. C.E. C. N. van Florenstein Mulder,
Apeldoorn.
A. Govers,Alkmaar.
M.Hoek, Noordwijkaan Zee.
M. J. F. Koopman, Zierikzee.
P. Tuyt, Scheveningen.
P.H. M. Tromp, Poerworedjo.
A. P. van der Vlies, Buitenzorg.
L. W. Wilmes,Wageningen.
12Maart 1935
J.Freeve,Zwolle.
29 Juni 1935
B.J. L. Beunders, Tomohon.
W.Horsting, Arnhem.
J. C.A.Oortgijsen, Den Helder.
J.Vlieger, Amsterdam.

11. P R O M O T I Ë N G E D U R E N D E H E T STUDIEJAAR
1934—1935
Het doctoraat in de Landbouwkunde werd verleend aan:
FERDINAND ALEXANDER VAN BAREN, geb. 26 Juni 1905 te Wageningen, op proefschrift met stellingen, getiteld: „Het voorkomen en
de beteekenis van kali-houdende mineralen in Nederlandsche gronden", op 4 December 1934.
Promotor: Prof. D r . Ir. C. H. EDELMAN.
WALING KARST HUITEMA, geb.6 Mei 1899te Vreeswijk, op proefschrift met stellingen, getiteld: „ D e Bevolkingskoffiecultuur op
Sumatra", op 1 Februari 1935.
Promotor: Prof. J. E. VAN DER STOK.
RUDOLF HUBERT JOHAN ROBORGH, geb. 28 Sept. 1908 te 's-Hertogenbosch, op proefschrift met stellingen, getiteld: „A study on the
nature of clay", op 1 Maart 1935.
Promotor: Prof. Ir.J. HUDIG.
HERMAN W I L L E M VAN DER MAREL, geb. 24Oct. 1904te Tjitjoeroeg,
op proefschrift met stellingen, getiteld: „Bijdrage tot de kennis van
de kationen- en anionenadsorptie van tropische en Nederlandsche
gronden", op 11April 1935.
Promotor: Prof. Ir. J. HUDIG.
MATTHIEU JEAN LEONARD D O L S , geb. 12 Januari 1902te Tiel, op
proefschrift met stellingen, getiteld: „Vergelijkend onderzoek op
ratten en kuikens over de identiteit van het kunstmatige antirachitische vitamine (bestraald ergosterol) en het natuurlijke vitamine D
uit kabeljauw-levertraan", op 16April 1935.
Promotor: Prof. Dr. G. GRIJNS.
MAARTEN JUSTUS BOERENDONK, geb. 9 Nov. 1901 te Maasdam, op

proefschrift met stellingen, getiteld: „Historische studie over den
Zeeuwschen landbouw", op 10Juli 1935.
Promotor: Prof. Dr. Ir. G. MINDERHOUD.

12. LANDMETERSCURSUS
Op 25 September 1934 had de Landmeterscursus het overlijden
te betreuren van Prof. Ir. J. W. DIEPERINK, Docent aan den Cursus, voorzitter van het College van Bestuur. Door zijn kennis en
zijn toewijding heeft hij in bijzonder groote mate bijgedragen tot de
ontwikkeling van den Cursus, hetgeen hier met dankbaarheid wordt
gememoreerd.
Bij den Rector Magnificus van de Landbouwhoogeschool waren
in dit studiejaar 24 studenten ingeschreven, waaronder 4 voor de
richting Koloniale Geodesie.
Voor het examen van Landmeter slaagden:
inFebruari 1935: L. DEVRIES, K.G.;L.J.JOCHEM,K.G.;P.DEWITH,
K.G.; D. P. HANNEMA, N.G.; B. H. RIENKS, N.G.; C. ROGGEVEEN,

N.G.;
in Mei 1935: W. F. H. WAERSEGERS, K.G.; A. G. M. VANDER KROGT,

N.G.
Voor het examen na de eerste studieperiode slaagden in Januari
1935: T. F. DE BOER, S. M. MEELKER, H. M. OVERBEEKE (met
G. A. VAN WELY;
in Mei 1935:M. J. TE NUYL, A. J. WYTEMA, allen N.G.

lof),

De verzamelingen breidden zichuit door aankoop uit het daarvoor
bestemde crediet.
Vele jaren is de vraag in overweging geweest, of de opleiding van
de landmeters in Wageningen diende te worden gehandhaafd, dan
wel naar de Technische Hoogeschool te Delft behoorde te worden
overgebracht. Ten slotte is tot het laatste besloten.
Bij Koninklijk besluit van 2 Augustus 1935 (Staatsblad No. 492)
werd met ingang van 1 September 1935, onder opheffing van den
Landmeterscursus te Wageningen, aan de Technische Hoogeschool
te Delft de gelegenheid geopend tot het volgen van lessen, die bekwamen voor de examens voor civiel-landmeter.

13. BIJZONDERE CURSUSSEN EN VOORDRACHTEN
Gedurende het studiejaar 1934—1935 werden de volgende bijzondere cursussen gegeven:
Prof. Ir.A.M. SPRENGER
Prof.Dr.M.J. VAN UVEN

Fruitteelt.
Bijzondere onderwerpen uit de wiskundige statistiek.
L. VAN GIERSBERGEN, rijksbijenteeltconsulent
te Wageningen
Bijenteelt.
Ir. J. G. HAZELOOP, rijkstuinbouwconsulent
teAlkmaar
Groententeelt.
Dr. S. C.J. JOCHEMSte D e v e n t e r . . . . . . . . . . Tabakscultuur.
Ir. C. KOEMAN, rijkstuinbouwconsulent te
Aalsmeer
Bloementeelt.
Ir. H. G. A. LEIGNES BAKHOVEN, rijksveeteeltconsulent teLeeuwarden.
Voedingsleer.
Ir. C. P H . MOERLANDS, rijkstuinbouwconsulentteBoskoop
Boomteelt.
J. LE ROY te Arnhem
Eerste hulp bij ongevallen en beroepshygiëne.
Ir.J.G. TUKKER, rijkspluimveeteeltconsulent
te Beekbergen
Pluimveeteelt.
Ir. K. VOLKERSZ, rijkstuinbouwconsulent te
Lisse
. . . . Bloembollenteelt.
Prof. L. VAN VUUREN teUtrecht
Economische geografie.
Voorts verzorgde delector aandenlandmeterscursus J. M. TIENSTRA, nahet overlijden vanProf. Ir.J. W. DIEPERINK, het onderwijs
in landmeten en waterpassen; de landbouwkundige Dr. Ir. K. T.
WIERINGA werd tijdens deziekteennadendoodvanProf.Dr. Ir. N.
L. SÖHNGEN belast met het onderwijs in de microbiologie, terwijl
het theoretisch onderwijs in de natuurkunde na het overlijden van
Prof. Dr. D. VAN GULIK werd gegeven door Dr. Ir. A. J. STARING
te Wageningen.

14. INTENDANCE-CURSUS
AandeLandbouwhoogeschool wordt jaarlijks gegeven een cursus
voor officieren, gedetacheerd aan deHoogereKrijgsschoolte's-Gravenhageomopgeleid tewordenvoordenintendance-dienst.
De cursusbegint 1 Maart eneindigt 1 Novembervanhetloopende
jaar.
Aan dezen cursus wordt onderwijs gegeven door de volgende
heeren:
Prof. Dr.D. L. BAKKER: kennis vanveeen veeverpleging;
Dr. B.R. DE BRUIJN: scheikundig onderzoek van levensmiddelen;
Prof. Ir. B. VAN DERBURG: zuivelbereiding;
Prof. Ir. H. K. H. A. MAYER GMELIN: plantkunde; akkerbouw en
kennis van landbouwproducten;
Prof. Dr. Ir. G. MINDERHOUD: landbouwaardrijkskunde en landbouwstatistieken van Nederland;
Prof. Dr.W.K. J. ROEPKE: dierkunde;
Prof. J. E. VAN DER STOK: Oost-Indische landbouw.
De cursus wordt gevolgd door den len luitenant der infanterie
J. G. SUTHERLAND en den len luitenant der militaire administratie
J. H. L. Bos,beiden vanhetleger hier te lande.
15. OVERZICHT VANDE GEDURENDE HET STUDIEJAAR
1934/1935 TOEGEKENDE STUDIEBEURZEN EN
STUDIETOELAGEN
Studiebeurzen ingevolge artikel 12van de wet tot regeling van
het hooger landbouwonderwijs
10
Studietoelagen aan studenten, diezichverbinden later alsadspirant-houtvester instaatsdienstnaarNederlandsen-Indiëtegaan 22
Studietoelagen aan hen, die in opleiding zijn voor debetrekking van landmeter bij hetkadaster in Nederlandsch-Indië.. 4

II
STAAT VAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL
BIJ DEN AANVANG VAN HET STUDIEJAAR
1935—1936

COLLEGE VAN CURATOREN
Jaar van
aanvaarding
JHE. S. VAN OTTERS, Brummen, Voorzitter
DR. H. J. LOVINK, s-Gravenhage
J. M. A. WIJNAENDTS VAN RESANDT, Wageningen.
J. T H . VERHEGGEN, B u g g e n u m . . . . . . . . . . .
...........
DR. E. VAN WELDEREN BARON RENGERS, IJsbrechtum

1918
1918
1923
1923
1927

SECRETARIS VAN CURATOREN
MR. F. FLORSCHÜTZ, Velp (G.)

1918

RECTOR-MAGNIFICUS
Dr. W. C. MEES R.AZN.

SECRETARIS VAN DEN SENAAT
Dr. H. M. QUANJER.

COLLEGE VAN RECTOR-MAGNIFICUS EN ASSESSOREN
Dr. W. C. MEES R.AZN., Voorzitter.
Dr. H. A. J. M. BEEKMAN, Secretaris.
Ir. C. BROEKEMA.
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HOOGLEERAREN
Benoeming
te Wageningen
Dr. D. L. BAKKER

.

1921

De veeteeltwetenschap.
Dr. H. A. J. M. BEEKMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921
De houtmeetkunde, boschrenterekening, boschbedrijfsregeling en de houtteelt en boschbescherming in de
tropen
T. J. BEZEMER

1898

De volkenkunde van Ned. Indië en de Indische talen.
Dr. A. H. BLAAUW

•

.'

1917

Bijzondere onderwerpen uit de plantenphysiologie.
Ir. C. BEOEKEMA

1923

De veredeling van landbouwgewassen.
Ir. B. VAN DER BURG

1913

De zuivelbereiding en de melkkunde.
Het landmeten, het waterpassen en de geodesie.
Dr. Ir. C. H. EDELMAN

1933

De mineralogie, de petrologie, de geologie en de agrogeologie.
De physiologie der dieren.
•• •

De natuurkunde, meteorologie en klimatologie.
Dr. J. A. HONING

De algemeene erfelijkheidsleer van plant en dier.
Dipl. Ing. J. HÜDIG
De scheikunde en de bemestingsleer.
Ir. J. H. JAGER GERLINGS

1920

1928
1933

De boschbouw.
Dr. J. JESWIET

1925

De plantensystematiek, dendrologie en plantengeografie.
Ir. H. K. H. A. MAYER GMELIN

1920

De landbouwplantenteelt.
Dr. W. C. MEES R.AZN

1922

De staathuishoudkunde, de statistiek en het Nederlandsen agrarisch recht.
Dr. Ir. G. MINDERHOUD

1927

De landhuishoudkunde.
Dr. Ir. S. C. J. OLIVIER

De scheikunde.

1909
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Dr. H. M. QUANJER

1909

De plantenziektenkunde.
Dr. E. REINDERS

1923

De plantkunde.
Dr. W. K. J. ROEPKE

1919

Het dierkundige deel der plantenziektenkunde.
De microbiologie.
Ir. A. M. SPRENGER

1917

De algemeene grondslagen van de teelt der tuinbouwgewassen.
J. E. VAN DER STOK

1925

De tropische landbouw.
Ir. J. H. THAL LARSEN

1919

Dehydraulica,tropischecultuurtechniek en -boschbouwarchitectuur.
Dr. M. J. VAN UVEN . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1913
De wiskunde.
Ir. M. F. VISSER

1918

De landbouwwerktuigen, de afwatering van den bodem
en de polderbemaling.
*\* T E W E C H E L

• +. • * . • • • • * • • • « . • • • • • + • • • + • • • • • • • • • • • • + •

IV11

De boschexploitatie, de boschhuishoudkunde en de Indische boschgeschiedenis
BUITENGEWONE HOOGLEERAREN
Ir. J. ELEMA (Assen)
1913
De grondverbetering.
Dr.J.J. VAN LOGHEM(J.J.Viottastraat 23,Amsterdam (Z.)).. 1919
De tropische hygiëne.
Mr. A. NEIJTZELL DEWILDE (Frankenslag313,'s-Gravenhage) 1935
Dekolonialelandhuishoudkunde enhet Indisch agrarisch
recht.
Dr. E. VAN SLOGTEREN (Heemstede)
1925
Bijzondere deelen der plantenziektenkunde.
BIJZONDER HOOGLEERAAR,
aangesteld door de stichting „Fonds ten behoeve van de opleiding
van suikergeëmployeerden" (Curatorium: Mr. D. FOCK, Minister
van Staat (Voorzitter); Dr. J. C. KONINGSBERGER, oud-Minister van
Koloniën; Mr. A. J. A. A. BARON VAN HEEMSTRA, oud-Gouverneur
vanSuriname),
Dr.J.M. GEERTS(VanStolkweg 11,'s-Gravenhage)
1931
De cultuur van het suikerriet.
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O U D - H O O G L E E R A R E N , L E D E N VAN D E N SENAAT
Jaarvan
aftreding
Dr. Ir. L . BROEKEMA,
Dr. J. H . ABERSON X)

Wageningen

1921
1928

S. P. HAM, Wageningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. G. GRIJNS, Wageningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1933
1935

LECTOREN
Benoeming
te Wageningen
De tuinarchitectuur en de tuinkunst.
H . J. VAN HOUTEN

1919

De landbouwarchitectuur.
Ir. M . W. POLAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1914

D e werktuigkunde en het werktuigkundig teekenen.
H . RAMAER

1903

Het handteekenen.
Dr. H .J.C. TENDELOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De scheikunde.
D r . Ir. R. VERSCHUUR ,

1931
1909

Hoofdstukken uit de technologie.

DOCENTEN
L . VAN GIERSBERGEN (Wageningen). De bijenteelt.
De groententeelt.
Ir. C. KOEMAN (Aalsmeer). De bloementeelt.
Ir. H . G. A. LEIGNES BAKHOVEN ('s-Gravenhage). De voedingsleer.
Ir. C. P H . MOERLANDS (Boskoop). De boomteelt.
J. LE ROY (Colenbranderstraat 10,Arnhem). De verbandleer.
........
. . . . . . . . . . . . De technologie der rietsuikerbereiding.
Ir. J. G . TUKKER (Beekbergen). De pluimveeteelt.
Ir. K. VOLKERSZ (Lisse).De bloembollenteelt.
Prof. L . VAN VUUREN (Utrecht). D e economische geografie.
Prof. Mr. Dr. H . WESTRA 2 ) (Utrecht). Het Nederlandsen-Indisch
staats- en strafrecht.
x

) Overleden 10December1935.
) Benoemd metingang van 1November1935.
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WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL TER ASSISTENTIE
Dr. Dipl. Ing. G. BERGER, scheikundige bij organische scheikunde.
Mej. Ir. G.A.A.EVERSMANN,scheikundige bij landbouwscheikunde
Mej. Dr. A. M. HARTSEMA, plantkundige bij plantenphysiologie.
Ir. C. A. KOPPEJAN, scheikundige bij zuivelbereiding.
Dr. H. A.A. VAN DER LEK, plantkundige bij tuinbouwplantenteelt.
Mej. I. LUYTEN, plantkundige bij plantenphysiologie.
Dr. Ir.J. G. OSSEWAARDE,landbouwkundige bij tropische landbouwplantenteelt.
Dr. Ir. K, T. WIERINGA, landbouwkundige bij microbiologie.
Ir. K. BOSMA, vast-assistent bij veeteelt.
J. H. VAN MECHELEN, vast-assistent bij boschbouwarchitectuur, bevloeöng en weg- en waterbouwkunde.
Ir. E. W. B. VAN DEN MUYZENBERG, vast-assistent bij tuinbouwplantenteelt.
ïr. W. A. J. OOSTING, vast-assistent bij mineralogie en geologie.
Dr. R. PRAKKEN,vast-assistent bij erfelijkheidsleer.
Dr. Ir.P. SCHOORL, vast-assistent bij physiologie der dieren.
Dr. H. J. VENEMA,vast-assistent bij systematiek.
Ir. A. K. ZWEEDE,vast-assistent bij tuinbouwplantenteelt,
J.A.BAAK,assistentbijmineralogieengeologie.
Ir. A.L. S. BÄR,assistent bij physische ehcolloïdchemie.
Mej.Dr. C.A. GOUWENTAK,assistentebij plantkunde.
G. HELLINGA, assistent bij natuurkunde.
Mej. Ir. E. HUISMAN, assistente bij tuinbouwplantenteelt.
J. A. HUYSKES, assistent bij plantkunde.
Ir. L. J. N. JONGMANS, assistent bij organische scheikunde.
Ir. A. J. KOP, assistent bij landbouwscheikunde.
R. P. LAMMERS, assistent bij plantkunde.
Ir. E. G.' MULDER, assistent bij microbiologie.
Dr. C.A.NIERSTRÄSZ,assistentbijphysischeencolloïdchemie.
A.PASVEER, X)assistentbijmicrobiologie.
Ir.H.VANREES,assistentbij landbouwplantenteelt.
A.RIENKS,assistentbijnatuurkunde.
Ir.R.H.J.ROBORGH,assistentbijlandbouwscheikunde.
A.C. SCHUFFELEN,assistentbijlandbouwscheikunde.
'
Ir. J. VLIEGER, assistent bij systematiek.
1

) Op verzoek eervol ontslagen met ingang van 1November 19-35*
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TECHNISCHE AMBTENAREN ENZ.
H. W. RENKEMA, technisch ambtenaar bij systematiek.
K. G. STAAL, zuiveltechnicus bij zuivelbereiding.
B. J. VAN TONGEREN, teekenaar-lithograaf bij plantenphysiologie.
PERSONEEL BIJ DE ADMINISTRATIE
Jhr. Ir. W. LAMAN T R I P , administrateur.
F. WIERINGA, hoofdambtenaar van administratie.
A. VAN SOLINGE Jr., ambtenaar van administratie.
PERSONEEL BIJ HET SECRETARIAAT VAN DEN SENAAT
D. BOSMAN, hoofdambtenaar van administratie.
P. H« STRAATMAN, ambtenaar van administratie, tevens pedel.
C. T H . VAN WIJK, klerk.
BEAMBTEN
W. ZANDER, bedrijfsboer bij veeteelt.
P. GOEDT, tuinbaas bij plantenphysiologie.
Mej.A.J.B.WOLDA,bibliotheekbeambte bij tuinbouwplantenteelt.
H. DRIEVER, tuinman le kl. bij landbouwplantenteelt.
J. JANSEN, tuinman, tevens concierge,bij erfelijkheidsleer.
R. JANSEN, tuinman bij plantkunde.
H. DE WIT, timmerman.
K. BOUWMAN, analist Ie kl. bij organische scheikunde.
J. VAN DE PEPPEL AZN., analist Ie kl. bij zuivelbereiding.
Mej. C. C. M. SCHEERDER, analiste Ie kl. bij landbouwscheikunde.
H. ABCOUWER, amanuensis bij microbiologie.
C. VAN AGGELEN, amanuensis bij mineralogie en geologie.
A. W. BOUMAN, amanuensis bij physiologie der dieren.
S. DOUMA, amanuensis bij veeteelt, anatomie, ziekten- en geneesleer der huisdieren.
A. G. EYMERS, amanuensis bij landbouwplantenteelt.
W. GEURTSEN, amanuensis bij landbouwscheikunde.
J. W. GREVERS, amanuensis bij tuinbouwplantenteelt.
M. VAN HARN, amanuensis bij plantenphysiologie.
P. DEN HARTOG, amanuensis bij tropische landbouwplantenteelt.
W. G. VAN DEN HOEK, amanuensis bij landmeten.
C.A. HOLEWIJN, amanuensis bij weg- en waterbouwkunde.
J. HOUTLOSSER, amanuensis, tevens concierge, bij microbiologie.
7*
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E. J. JANSEN, amanuensis bij landbouwscheikunde.
R. J. DE JONG, amanuensis bij organische scheikunde.
M. LOOIJEN, amanuensis bij natuurkunde.
C. T. VAN DER MEER, amanuensis bij microbiologie.
F. P. OOSTENDORP, amanuensis, tevens concierge, bij systematiek.
C. J. VAN DE PEPPEL, amanuensis bij erfelijkheidsleer.
P. A. ROHEYN, concierge (hoofdgebouw).
J. ROZEBOOM, amanuensis, tevens concierge, (Duivendaal en hulpgebouw).
J. J. SCHIK, amanuensis bij plantenphysiologie.
B. W. SMIT, amanuensis bij plantkunde.
J. M. J. SMIT, amanuensis bij plantkunde.
J. ULTEE, amanuensis, tevens concierge, bij landmeten.x)
J. A. F. ZANDERS, amanuensis bij technologie.
D. J. VAN ZANTWIJK, amanuensis bij natuurkunde.
BIBLIOTHEEK, INSTITUTEN EN ARBORETUM
A. BIBLIOTHEEK
Dr. H. N. KOOIMAN, bibliothecaris.
Dr. H. C. A. MULLER, assistent.
J. H. H. SÖTEBEER, ambtenaar van administratie.
Mej. M.J. MULDER, technisch ambtenaar.
J. RUSSCHER, bibliotheekbeambte.
C. STOORVOGEL, bibliotheekbeambte.
Th. J. IJWEMA, bibliotheekbeambte.
C. B. BRUSSEN, amanuensis.
B. INSTITUUT VOOR LANDBOUWWERKTUIGEN EN
-GEBOUWEN
Prof. Ir. M. F. VISSER, directeur.
Ir. Y. BROUWERS, rijkslandbouwingenieur.
Ir. M. W. POLAK, rijkslandbouwingenieur.
H. J. VAN HOUTEN, rijkslandbouwarchitect.
W. L. F. L. HEIDEMA, bouwkundig teekenaar.
P. A. KUIPERS, bouwkundig teekenaar.
V. J. FRIES, werkmeester-monteur, tevens concierge.
*) Met ingang van 1November 1935eervol ontslagen wegens benoeming tot
technicus Ie klasse aan de Technische Hoogeschool.
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C. INSTITUUT VOOR PHYTOPATHOLOGIE
LABORATORIUM VOOR MYCOLOGIE EN AARDAPPELONDERZOEK

Prof. Dr. H. M. QUANJER, beheerder.
Mej. H. L. G. DEBRUIJN, plantkundige.
Dr. Ir. H. VAN VLOTEN, phytopatholoog.
Dr. A.J.P. OORT, vast-assistent.
Ir. A. ROZENDAAL, assistent.
J. VAN DEPEPPEL B.WZN., amanuensis, tevens concierge.
J. BOEKHORST, amanuensis.
J. ZANDER, tuinman Ie klasse.
LABORATORIUM VOOR ENTOMOLOGIE

Prof. Dr.W. K. J. ROEPKE, beheerder.
Dr. D. C. GEIJSKES, assistent. x)
H. KOORNNEEF, assistent.
. . . . . . . . . . . . . amanuensis.
H. SIKKEMA, amanuensis.
LABORATORIUM VOOR BLOEMBOLLENONDERZOEK TE LISSE

Prof. Dr. E. VAN SLOGTEREN, beheerder.
Dr. J. J. BEIJER, plantkundige.
Dr. L. ALGERA,assistent.
J. D. BAKKER, technisch ambtenaar.
D. INSTITUUT VOOR VEREDELING VAN LANDBOUWGEWASSEN
Prof. Ir. C. BROEKEMA, directeur.
Dr. A.E.H.R. BOONSTRA, plantkundige.
Dr. M. J. SIRKS, plantkundige.
Ir. J.K. GROENEWOLT, vast-assistent.
Ir. R. P. DOJES, assistent.
Dr. H. DE HAAN, assistent.
P. FOLMER, bedrijfsboer.
Sj. BEKIUS, tuinbaas.
J. C.J. VAN SCHUYLENBORGH, schrijver 2eklasse.
J. W. HAKSTEGE, amanuensis, tevens concierge.
1

) Benoemd metingang van 1October1935.
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E.INSTITUUT VOORBOSCHBOUWKUNDIG ONDERZOEK
AFDEELING BOSCHEXPLOITATIE EN BOSCHHUISHOUDKUNDE

Prof.A.TEWECHEL, beheerder.
Dr.J.R.BEVERSLUIS,landbouwkundige.
H.A.RIGHOLT, amanuensis.
E. STACHHOUWER, amanuensis.
AFDEELING BOSCHBEDRIJFSREGELING, BOSCHBEDRIJFSECONOMIE, HOUTMEETKUNDE EN HOUTTEELT EN
BOSCHBESCHERMING IN DE TROPEN

Prof.Dr.H.A.J.M. BEEKMAN, beheerder.
A.H.L.BÄHLER,technisch ambtenaar.
K. BOSMAN,technisch ambtenaar.
G.E. GREEVE,amanuensis.
AFDEELING HOUTTEELT EN BOSCHBESCHERMING IN DE
GEMATIGDE LUCHTSTREKEN

Prof.Ir.J.H. JAGER GERLINGS, beheerder.
CHR. BEUMER,amanuensis.
F. ARBORETUM
Prof. Dr. J. JESWIET, directeur.
E. M. KREUZEN, tuinbaas.
J. FRERIKS, tuinman le kl.
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A = Hoofdgebouw: administratie,landbouwplantenB
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teelt, land- en volkenkunde, scheikunde, trop,
cultuurtechniek, werktuigkunde, natuurteekenen.
Aula en Bibliotheek.
Physiologie der dieren en trop, landbouw.
Natuurkunde, aardkunde.
Veeteelt.
Landbouwwerktuigen.
Plantensystematiek en entomologie.
Plantkunde.
Boschbouw.
Plantenphysiologie.
Microbiologie.
Landmeten enz.
Zuivelbereiding.
Tuinbouwplantenteelt.
Mycologie.
Veredeling van landbouwgewassen.
Technologie.
Hulpgebouw.
Erfelijkheidsleer.
Landbouwscheikunde.

PLATTE«

GEBOUWEN EN TERREINEN
De Aula der Landbouwhoogeschool, welke op 5 April 1935 aan
deRegeeringwerd overgedragen,isgelegenaandenRijksstraatweg la.
In dit gebouwhebben de Curatoren hunnewerk- en vergaderlokalen.
Achter de Aula is een 'nieuw bibliotheekgebouw gesticht, dat in
Januari 1935opengesteld kon worden.
In het hoofdgebouw, Heerenstraat no 18,bevinden zich: de kamer
van den Rector-magnificus, de senaatskamer, het secretariaat van
den senaat,hetbureauvanadministratie,delaboratoria endecollegezalen voor landbouwplantenteelt, tropische cultuurtechniek en werktuigkunde, deverzameling ethnografica, de collegezaal voor Indische
volkenkunde en Indische talen en de lokalen voor natuurteekenen.
In den Noordelijken zijvleugel, Heerenstraat no 20,isgehuisvest het
laboratorium voor physische en colloïd-chemie, in den Zuidelijken
zijvleugel, Heerenstraat no 16, dat voor organische chemie.
In het hulpgebouw, Duivendaalsche laan no 9a,.^worden de collegesgegeven in: wiskunde, staathuishoudkunde, koloniale landhuishoudkunde, Indisch staatsrecht, agrarisch recht en grondverbetering.
In het gebouw Duivendaalsche laan no 2 zijn gevestigd het laboratorium voor natuurkunde en meteorologie en dat voor mineralogie,
geologie en agrogeologie (met bijbehoorend museum);in het gebouw
Duivendaalsche laan no 1bevinden zich op de bovenverdieping de
collegezaal, verzamelingen en werkruimten voor tropische landbouwplantenteelt, terwijl in de benedenverdieping het laboratorium
voor physiologie der dieren is gehuisvest.
Op de terreinen achter dit gebouw bevinden zich kassen voor
tropische cultures.
Mede aan de Duivendaalsche laan is gelegen het laboratorium
voor veeteelt met museum. Deze afdeeling heeft tevens de beschikking over enkele bijgebouwen, vroeger behoorende tot de boerderij
„Duivendaal". De weiden voor de afdeeling veeteelt in totaal
± 31 ha, zijn gedeeltelijk gelegen in de onmiddellijke nabijheid van
deveestallen aan de Duivendaalsche laan.
In de oude boerderij „Duivendaal" zijn enkele lokaliteiten ingericht voor de bereiding van zuivelproducten, terwijl hierin tevens
het zuivelmuseum is ondergebracht.
Het gebouw Duivendaalsche laan no 7 bevat de collegezaal voor
landbouwwerktuigen en cultuurtechniek en onderzoekings- en
demonstratie-ruimten voor landbouwwerktuigen; achter dit gebouw
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staat eentijdelijke machineloods,waarin tevensdekantoren gevestigd
zijn van het „Instituut voor landbouwwerktuigen en -gebouwen".
Het gebouw „Hinkeloord", Rijksstraatweg no. 64, met tuin, staat
ter beschikking van de drie hoogleeraren in de boschbouwwetenschappen.
In „De Valk", Rijksstraatweg no.53a,isdeafdeelinglandmeten en
waterpassen ondergebracht. Achter dit gebouw zijn het laboratorium
voor erfelijkheidsleer, zijne proefterreinen en kassen gelegen.
Het laboratorium voor plantenphysiologisch onderzoek, waarin
tevens de hoogleeraar in landhuishoudkundé"voor zijne colleges gastvrijheid vindt,isgevestigdinhetgebouwRijksstraatweg no.72.Rond
dit gebouw vindt men de proeftuinen met kassen voor plantenphysiologie, aan welke terreinen zich aansluit het laboratorium voor
microbiologie, Rijksstraatweg no. 76, met zijne proefvelden en
kassen.
Tegenover de afdeelingen voor plantenphysiologie en microbiologieisaan den Rijksstraatweg gelegenhetarboretum. Te midden
daarvan bevindt zich het gebouw voor de afdeelingen plantensystematiek, dendrologic en plantengeografie (benedenverdieping)
en entomologie (bovenverdieping).
Het laboratorium voor plantkunde bevindt zich aan de Arboretumlaan no.4.
Het laboratorium voor landbouwscheikunde is, met zijne proefvelden, gelegen aan den Diedenweg no. 14.
Deafdefcling tuinbouwplantenteelt beschikt over een laboratorium,
Haagsteegno.3,eenbedrijfsgebouw eneenproeftuin groot ± 7H.A.
Hiertegenover (Binnenhaven no. 4) vindt men het laboratorium
voor plantenziektenkunde (mycologie en aardappelonderzoek) met
proefterreinen en kassen.
Het „Instituut voor veredeling van landbouwgewassen" is gevestigd in het gebouw Nude no. 366, bestaande uit laboratorium en
graanschuur. Dit instituut beschikt voorts over de boerderij „Het
Groenewoud", grootruim46H.A.inde Nude.
Hetlaboratoriumvoorzuivelbereiding isgevestigd in de gebouwen
Heerenstraat no. 23 en 25, dat voor technologie in het gebouw
Heerenstraat no. 21.

BEURZEN EN TOELAGEN
A. STUDIEBEURZEN EN -SUBSIDIES

Aangaande rijksstudiebeurzen en -subsidies voor buitenlandsche
studiereizen aan studenten der Landbouwhoogeschool wordt in
artikel 12 der wet tot regeling van het hooger landbouwonderwijs
bepaald, dat er telken jare voor de Landbouwhoogeschool een
bedrag van ten hoogste f3000.— van rijkswege kan worden beschikbaar gesteld, ten einde daaruit, op voordracht van Curatoren,
aan studeerenden gelden voor het ondernemen van een buitenlandsche studiereis te verstrekken, en een bedrag van ten hoogste
f 2400.—om,voor zooveelnoodig,aan onvermogende studenten van
buitengewonen aanleg beurzen, ten bedrage van hoogstens f800.—
per jaar, toe te kennen.
B. TOELAGEN AAN HEN, DIE IN OPLEIDING ZIJN VOOR DE BETREKKING
VAN HOUTVESTER BIJ DEN DIENST VAN HET BOSCHWEZEN IN
NEDERLANDSCH-INDIË.

Onder het genot van eene studietoelage van f41.50 's maands
kanjaarlijkseenaantaljongeliedeninopleidinggenomenwordenvoor
de betrekking van houtvester bij den dienst van het boschwezen in
Nederlandsen-Indië. Tijdens de aan deze opleiding verbonden detacheeringen zal de studietoelage worden verhoogd tot f 110.—
's maands.
Voor deze aanwijzing komen in aanmerking voor den kolonialen
boschbouw studeerenden, die met goed gevolg het propaedeutisch
examen aan de Landbouwhoogeschool hebben afgelegd en die overigens aan de te stellen eischen voldoen.
C. TOELAGEN AAN HEN, DIE IN OPLEIDING ZIJN VOOR DE BETREKKING
VANAGROGEOLOOG BIJ DEN DIENST VAN DEN MIJNBOUW
IN NEDERLANDSCH-INDIË.

Aan hen, dievoor de hierbedoelde betrekking in opleiding worden
genomen, kan als tegemoetkoming in de studiekosten eene toelage
worden toegekend naar reden van f 1000.— 's jaars. Indien daartoe
termen worden gevonden,kunnen decollegegelden van de adspirantagrogeologen geheel of gedeeltelijk voor rekening van den lande
worden vergoed.
Het isniet waarschijnlijk, dat in de naaste toekomst nieuwe adspirant-agrogeologen aangewezen zullen worden.
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FONDSEN
FONDS TEN BEHOEVE VAN DE OPLEIDING VAN SUIKERGEËMPLOYEERDEN.

De stichting heeft ten doel de bevordering van de wetenschappelijke en practische opleidingvangeëmployeerdenvoorde Javasuikerindustrie, welk doel zij tracht te bereiken door het vestigen bij de
Landbouwhoogeschool te Wageningen van een of meer bijzondere
leerstoelen in diestudievakken,waarvande kennisvoor geëmployeerden bij de Javasuikerindustrie van belang kan worden geacht, door
het doen houden van reeksen wetenschappelijke voordrachten over
onderwerpen, verband houdende met de kennis van de Javasuikerindustrie en van Nederlandsen-Indië in het algemeen, door het
stichten van beurzen enz.
De Raad van Bestuur wordt gevormd door deHeeren:Mr.W. G.
F. JONGEJAN, Voorzitter van den Bond van Eigenaren van Nederlandsch-Indische Suikerondernemingen (Voorzitter), Mr. A. W.
HARTMAN, Ondervoorzitter van den Bond van Eigenaren van Nederlandsch-Indische Suikerondernemingen (waarnemend-Voorzitter),
A. A. PAUW, Directeur der Nederlandsche Handelmaatschappij,
A.VANDEREYK, Directeur der Handelsvereeniging „Amsterdam",
W. LABOHM, Directeur der Koloniale Bank, Mr. W. A. VAN EMDEN,
Directeur van'de Cultuurmaatschappij der Vorstenlanden, W. A.
TERWOGT, Directeur der Vereenigde Klattensche Cultuurmaatschappijen, P. ESCHAUZIER, Directeur van de Maatschappij tot Exploitatiedersuikerondernemingen Sentanen-lor,BrangkalenDinoyo,
Jhr. Mr. H. A. QUARLES VAN UFFORD, Secretaris van den Bond van
Eigenaren van Nederlandsch-IndischeSuikerondernemingen (Secretaris).
FONDS LANDBOUW EXPORT BUREAU 1916/1918.

De stichting „Fonds Landbouw Export Bureau 1916/1918"
werd in het leven geroepen door het Landbouw Export Bureau in
liquidatie. Het doel der stichting is de bevordering van de landbouwwetenschap enaanverwantehandelswetenschap inhaargeheelen
omvang. Zij tracht dit doel te bereiken door het uitschrijven van
prijsvragen, het bekostigen van studiereizen, het steunen van wetenschappelijke instellingen ofonderzoekingen, het bezorgen van wetenschappelijke uitgaven enz.
Een Raad van Commissarissen wordt gevormd door die leden van
het Collegevan Curatoren der Landbouwhoogeschool, die zich daartoe bereid verklaren.
HetbestuurderstichtingbestaatuitdeHoogleeraren enoud-Hoogleeraren, leden van den Senaat, voor zooverre zij zich bereid verklaren die taak op zich te nemen.
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Met dedagelijksche leiding isbelast een College van Directeuren.
Inéditcollegehebben zitting:
Prof. Ir. M. F. VISSER, Voorzitter (plaatsvervangerProf.Dr.M.J.
VAN UVEN).

Prof. Ir. B. VANDER BURG, Secretaris-penningmeester (plaatsvervanger Prof. Dr.D. L.BAKKER).
Prof. Dr. Ir. G. MINDERHOUD, Lid (plaatsvervanger Prof. A. TE
WECHEL).
CURATOR-FONDS.

Dit fonds is gesticht door den heer J. SIBINGA MULDER, oudCurator derLandbouwhoogeschool. Hetdoelderstichtingisvolgens
artikel 2derstatuten: „het toekennen vanbelooningen, bestaandein
gouden eerepenningen, geslagen op den stempel der Landbouwhoogeschool, aan hen, die door de beantwoording van prijsvragen
op het gebied der landbouwwetenschap, volgens het oordeel van
het CollegevanCuratoren derLandbouwhoogeschool ofvanhen,aan
wie door bedoeld College de beoordeeling zal zijn overgelaten, eene
bijzondere onderscheidingwaardigzijn,en/ofhetverleenenvan financieelen steun of subsidiën aan personen van buitengewonen aanleg,
ten behoeve van de bestudeering van wetenschappelijke vraagstukken op landbouwgebied, zoowel hier te lande alsin NederlandschIndië, enhetfinancieel ondersteunen ofsubsidieeren vanstichtingen
of fondsen, dieeengelijk doel beoogen."
Het bestuur der stichting wordt gevormd door en het beheer
vanhetfonds isopgedragenaanhetCollegevanCuratoren derLandbouwhoogeschool.
HESSELINK VAN

SUCHTELEN-FONDS.

Deze stichting, inhet leven geroepen door wijlen denheerMr.H.
F. HESSELINKVANSUCHTELEN,oud-Burgemeester vanWageningenen
öud-Curator derLandbouwhoogeschool, door een hem ter gelegenheid vande herdenking zijner vijf en twintig-jarige ambtsvervulling
alsBurgemeester van Wageningen aangeboden som, heeft ten doel
den bloei van — en de studieaandeLandbouwhoogeschool te bevorderen, mét alle middelen, die haar bestuur daartoe dienstig zal
oordeelen, zooals het verstrekken van geldelijken steun aan jongelieden'van bijzonderen aanleg en ijver, die het onderwijs aan de
Landbouwhoogeschoolwenschen tegenieten, doch diezelve of wier
ouders of verzorgers niet in staat zijn de kosten daarvan te dragen,
alsmede aanhoogleeraren of studenten dier instelling bij belangrijke
onderzoekingen, bij de uitgave van omvangrijke publicatiën, of bij
aanschaffing van bepaald noodige, kostbare instrumenten, boeken,
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enz., of wel door bij het verbinden aan de hoogeschool van voor
haar onmisbare docenten, waarvoor vanrijkswege niet de vereischte
gelden zijnteverkrijgen, ofbijhetuitnoodigenvanbekendegeleerden
tot het houden van voordrachten, lezingenenz.,steun teverleenen.
Het bestuur dezer stichting bestaat uit:
Prof.A.TE WECHEL, Wageningen, Voorzitter.
Prof. Ir. C. BROEKEMA,
„ Secretaris.
G. H. MEIER,
„ Penningmeester.
A. L. VAN BEUSEKOM, Hilversum | L ,
J. H. STÖCKER, Wageningen
ƒ
STARINGFONDS.

Dit fonds, ingesteld tot blijvende gedachtenis aan wijlen Dr.
W. C. H. STARING, is bestemd tot het aanmoedigen en bevorderen
van landbouwstudie, door het toekennen van bijdragen aan studeerenden voor Nederlandschen landbouw, Nederlandschen boschbouw en tuinbouw, tot ondersteuning in dekosten hunner studie.
Het curatorium van dit fonds is als volgt samengesteld:
Mr. A. G. A. RIDDER VAN RAPPARD, Velp (Gld.), Voorzitter.
Prof.Dr. Ir.L.BROEKEMA, Wageningen, Secretaris-penningmeester.
W. H. STARING, Dordrecht, Lid.
BROEKEMAFONDS.

Dit fonds, datdoordenNederlandschenlandbouwwerd bijeengebrachttergelegenheid vanhetaftreden vanProf.Dr.Ir.L.BROEKEMA
als Hoogleeraar aande landbouwhoogeschool, heeft ten doel debevorderingvandeLandbouwplantenteelt, inhetbijzondervandeveredeling derlandbouwgewassen in Nederland. Destichting tracht dit
doel te bereiken o.a. door het verschaffen van eene toelage aan studeerendenaandeLandbouwhoogeschoolvoorhetdoenvaneenstudiereisophetgebiedderplantenteelt.Aanvragen,dieschriftelijk behoorentewordeningediend,wordenbehandeldindejaarvergaderingvan
regenten, diealsregelinApril gehouden wordt. Zij,dieeene toelage
van het fonds genieten, moeten zich verplichten eenverslag vande
wijze, waarop dezeisbesteed, aanderegenten uittebrengen enzich
bereid verklaren de verkregen resultaten, voorzoover regenten dit
wenschen, voor eventueele publicatie af te staan of op andere wijze
terkennisvanbelanghebbenden tebrengen.
Voorzitter:Prof.Dr.Ir.L. BROEKEMA, Wageningen.
Secretaris: Prof. Ir. C. BROEKEMA, Wageningen.

