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I
GESCHIEDENIS DER HOOGESCHOOL

DE PHYSIOLOGIE EN DE EXACTE WETENSCHAPPEN
REDE, UITGESPROKEN OP DEN IGEN MAART 1 9 3 0 , TER GELEGENHEID
VAN DEN TWAALFDEN VERJAARDAG DER LANDBOUWHOOGESCHOOL
DOOR DEN RECTOR-MAGNTFICUS

DR. G. GRIJNS
Mijne heerencuratoren,professoren, lectoren,dames
enheerenassistenten,studentenengijallen,diedoor uwe
tegenwoordigheid te dezer plaatse blijk geeft van uwe
belangstelling in onze hoogeschool, zeer gewaardeerde
toehoorderessen en toehoorders!
De plechtige bijeenkomst, waarin wij jaarlijks de stichting van
onze Hoogeschool gedenken, vereenigt in deze zaal een uitgelezen
schare, gansch anders samengesteld dan het auditorium, datgewoonlijk onzecollegesenpractica bezoekt.Datmoetm.i.voordengene,die
geroepen is op dezen dag hier het woord te voeren,eeneaansporing
zijn, om zijn gewone demonstratieve behandeling van bijzondere
onderwerpen telaten varen, en zijn vak eensvan een meer algemeen
standpunt te beschouwen.
Ik ga daartoe te gereeder over, omdat het mij moeilijk valt, een
speciaal onderwerp te behandelen, wanneer ik het gesproken woord
niet met demonstraties of platen kan verduidelijken. Zoo ben ik er
toe gekomen met U de vraag te behandelen, in welkeverhouding de
physiologie tot deexactewetenschappen staat enwatwij mogen verwachten, met physiologisch onderzoek te zullen bereiken.
Een dergelijke keuzescheen mij geoorloofd, omdat dereactie tegen
het te eenzijdig materialisme van het laatst der vorige en het begin
dezereeuwweersterkergeestelijkestroomingen deed opleven, tegelijk
met een grootere belangstelling voor dephilosophie.Maar hoezeer ik
dit verschijnsel op prijs stel, ook als een gelukkig tegenwicht tegen
deinonzen tijd teoverdreven waardeeringvanlichamelijke krachten
behendigheid, die zich uit in devergoding van sportoverwinnaars,
sluitikmijne oogennietvoor het gevaar,datjuist dejongeren de met
groote inspanning van vernuft en geduld gewonnen ervaringen en
door moeizame proefnemingen verkregen uitkomsten niet meer op
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hare juistewaardezullenblijven schatten, maar gaanmeenen,dat het
gemakkelijker moet zijn, door philosophische redeneering de leemten
in onze kennis der natuur te overbruggen, dan die door omslachtige
proevenreeksen aan te vullen.
Ik zeg dit hier niet, omdat ik de beteekenis der philosophie onderschat, maar omdat de jeugd, die nog maar over weinig ervaring en
feitenkennis beschikt,tochaltezeer geneigdis,redeneeringtegenover
waarneming te stellen entevergeten,dathettot detaakder philosophie behoort, uit de door andere wetenschappen vergaarde feitenkennis en gevonden wetten algemeenere gezichtspunten te winnen
en eene wereldbeschouwing op te bouwen.
Mijn leermeester DONDERS definieerde de physiologie als „de leer
van het leven,zooals het zichkrachtensvorm en samenstelling onder
zekere uitwendige omstandigheden openbaart in harmonische bewegingsvormen van organische wezens."Wanneerwijdatnogonderschrijven is hare taak onmiddellijk gegeven. Zij heeft de verschijnselen, de uitingen van het leven te beschrijven en de voorwaarden te
onderzoeken, waaronder zich bepaalde verschijnselen vertoonen. Zij
zoektnaar het verband tusschen den bouw der verschillende levende
wezens, of dien van hunne verschillende organen en hunne verrichtingen, waarbij zoowel de anatomische en histologische bouw als de
scheikundige samenstelling, zoowel de beweging en vormverandering als de scheikundige omzettingen inaanmerkingmoetenworden
genomen. Het isdus eenvereischte, dat wijdenvormkennen,dieons
door morphologie, anatomie, mikroskopische anatomie en histologie
wordt geleerd en dat wij de samenstellingleerenkennen;nietalleen
descheikundigeverbindingen, dieaan denopbouwderorganen deelnemen, maar ook de aggregaat toestanden, de graden van dispersie,
dephasen,waarinzij voorkomen, de reacties, die tusschen hen plaats
hebben. Hierover moet scheikundig, physisch-chemisch en colloidchemisch onderzoek ons inlichten.
Naarmate wij ons door de toepassing dezer exacte wetenschappen
een beter en nauwkeuriger voorstelling zullen hebbeneigengemaakt
van het substraat, waarin zich de levensverschijnselen aanons openbaren, zullen wij dieverschijnselen nauwkeurigerkunnen beschrijven
en door het experiment beter de voorwaarden leeren kennen, waaronder zij tot stand komen of uitblijven.
Het feit, dat wij bij de levende wezens ook ervaren, dat onder gelijke omstandigheden een zelfde nieuw toegevoegdevoorwaardeeen
zelfde verandering tengevolge heeft, maakt het ons mogelijk hensystematisch te bestudeeren.
GUSTAV KIRCHHOFF zegt in de voorrede van zijn Lehrbuch der
Mechanik „Die Aufgabe der Mechanik ist, die in der Natur vor sich
gehenden Bewegungen vollständig und auf die einfachste Weise zu
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beschreiben" en HERMANN VON HELMHOLTZ voegt hier aan toe dat
„de eenvoudigste envolledigstebeschrijvingslechtszoodaniggegeven
kan worden, dat men de wetten uitspreekt, dieaan de verschijnselen
ten grondslag liggen. De wet echter is eene ervaring, van welke wij
mogen vooronderstellen, dat zij zichzal herhalen, zoodikwijls als de
voorwaarden vervuld zijn, waaronder het bepaalde verschijnsel tot
stand kan komen."
Hoe algemeener een wet, d.w.z. hoe vollediger zij alle mogelijke
voorkomende gevallen omvat, en hoe nauwkeuriger zij het verband
tusschen werking en gevolgaangeeft, hoebeter zijin eenbepaald geval laat voorspellen, wat gebeuren zal. De nauwkeurigste formuleering van een wet is de wiskundige vergelijking.
Het is de nauwkeurige kennis van de wetten der werktuigkunde,
der warmte, der electriciteit, die de groote vlucht van de moderne
techniek heeft mogelijk gemaakt, die ons in staat steldemachineste
ontwerpen, die juist en volkomen dat werk verrichtten, wat wij berekend hadden, dat zij zouden doen.
Het is de kennis van de wetten, waaraan de levensverrichtingen
gehoorzamen en van de werking van geneesmiddelen en andere geneeskundige ingrepen,dieden artsin staatstellen,dejuiste behandeling van een zieke te kiezen. Het is de kennisvandewettenvanspijsvertering en stofwisseling, die ons in verband met hunne scheikundige samenstelling uit de verschillende voedermiddelen de meest
oeconomische rantsoenen zal leeren berekenen.
De physioloog kan dus, even goed als de physicus of de chemicus
datvoordenatuurkunde enin descheikunde doen,door waarneming
en experiment de wetten vinden, die de levensverrichtingen beheerschen. Hij komt daarbij slechts op een moeilijker terrein. De onderzoeker,diedenatuurkundige eigenschappenvaneenstof,zooalsveerkracht,geleidingsvermogen, lichtbrekend vermogen enz.wil bepalen,
kangewoonlijk genoegvandiestof krijgen voorzijn onderzoek enkan
meestal een willekeurig aantal metingen aan een zelfde object uitvoeren. Bij hemliggendemoeilijkheden inhoofdzaak indeconstructie van zijn meetinstrument en van de toestellen waarmede hij de
voorwaarden, waaronder hij zijne proeven wil nemen, regelt, waarvan hij de nauwkeurigheid tot het uiterste moet opvoeren.
Dephysioloog heeft ooknauwkeurige meetinstrumenten voor zijne
onderzoekingen noodig,maarhierishetobject meestaldevoornaamste bron van moeilijkheden. De physioloog toch moet zijn studiën
maken aan levende planten, dieren en organen. Om ook hier de veranderingen te kunnen waarnemen, die onder de bepaalde voorwaarden, welke hij voor zijn experiment in het leven roept, optreden,
moethij dikwijlszeer moeilijke voorbereidende operaties verrichten,
omwathijbestudeerenwilzichtbaar temaken;danweermoethijmet

. 12
overlevende organen werken, wier isoleering een afzonderlijke techniekvereischt,ofwerkt hij metzookleineorganismen,datdesterkste
vergrootingen noodig zijn om iets te zien.
De voorbereidende operatie is vaak oorzaak, dat het orgaan, dat
menonderzoekenwil,langzameveranderingen ondergaat,dienietmet
hetdoelvanhetonderzoekinverbandstaan,zoodatspoedig een nieuw
proefdier genomenmoetworden.Overlevendeorganenhebbenslechts
een korten levensduur. Wanneer nu het dikwijls verwisselen van
object alleen maar tijd kostte,zou dat met geduld teoverwinnen zijn.
Maar er iseenanderefactor, diezichhier laat gelden.Dat ishet feit,
dat twee individuen van de zelfde soort toch nooit volkomen gelijk
zijn. Want even goed alsin planten- en dierenrijk er een zekere, dikwijls niet geringe variatiebreedte in den uitwendigen vorm bestaat,
komen ookin deverschillende onderdeden morfologische zoowelals
physiologische verschillen voor. Dit zal zich noodzakelijk in de
cijfers, diezijne waarnemingen opleveren, moeten doen gevoelen en
de waarschijnlijke fout zijner gemiddelden grooter maken, dan bij
physische of chemische proeven gewoonlijk het geval is.
Dit behoeft hem echter niet te beletten in wiskundige formules
uitdrukbare wettentevinden;slechtsisinvelegevallendaarvoornog
geen voldoende nauwkeurig en betrouwbaar materiaal aanwezig.
Wanneer WEBER het verband tusschen denaanwas,dieeenprikkel
juist merkbaar sterker maakt en den oorspronkelijken prikkel door
AR

-=— ==C. voorstelt, of HOORWEG den prikkelingstoestand van een
zenuw door een constante stroom door E = aierßt,waarin a en ß
constanten van de zenuw zijn, dan zijn deze formules gelijkwaardig
aan b.v. die van SNELLIUS voor de breking van het licht: sin.i = n.
sin.i'.
Men zou dus de wetten, die de levensverschijnselen beheerschen,
kunnen vinden onafhankelijk van eenige voorstelling omtrent den
aardvan hetleven,even goedals KEPLER dewet der perken,dievoor
de beweging van de planeten om de zon geldt, uit de sterrekundige
waarnemingen kon afleiden, zonder de wet der algemeene aantrekkingskracht in het geding te brengen.
Hierin is dus de physiologie met de exacte natuurwetenschappen
opéénlijn te stellen.
Voor zoo ver, als wij nu de natuurwetenschappen beschouwden,
zijn zij nog enkel beschrijvend.
Toch mag ik niet nalaten er hier op te wijzen, dat er tusschen de
beschrijvende methode der natuurkunde en der physiologie aan de
eene en die der plant- en dierkunde aan deandere zijde, een essentieelverschil is.Bij desystematische wetenschappen ishet ervoor de
vorming van begrippen om te doen, een complex van vormeigen-
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schappen te vinden, die een aantal soorten gemeen hebben en die
dienen kunnen alskenmerk, om hen tot een familie of klasse te vereenigen. Bv.warmbloedige dieren, die levend ter wereld gebracht
en door de moeder een tijdlang gezoogd worden, zijn zoogdieren.
Dieren, dieniet dezeeigenschappen hebben, zijn geen zoogdieren.
De natuurkundige bestudeert niet den vorm, maar de algemeene
eigenschappen der lichamen, die hem slechts door hunne veranderingen en bewegingen kenbaar worden. Hij zal dus moeten ordenen
naarovereenkomsten indieveranderingen eninverband metdevoorwaarden, die haar te voorschijn roepen. Zoo zullen waarnemingen
over het grooter worden van lichamen bij toenemende temperatuur
en van het verband tusschen die vergrooting, het temperatuursverschil en den aard van het lichaam hem brengen tot de uitzettingscoëfficienten en de wet, die door de formule lt =1 0 ( i + a t ) wordt
uitgedrukt.
Degroepeeringderverschijnselen leidthemdusniettothetvormen
van klassen, maar tot het formuleeren van wetten. Dit geldt even
zeervoordephysiologie,wiertaakhetisdeverrichtingen der levende
wezens en van hunne organen te leeren kennen, te beschrijven en te
ordenen.
Zoolang wij ons met den eisch van KIRCHHOFF tevreden stellen
beoefenen wij dus beschrijvendewetenschap.En nu iseraanhet feit,
dat wij langs dien weg wetten en betrekkingen kunnen vinden, een
groot voordeel verbonden, dat ik even moet vermelden, omdat het
zoo belangrijk is vooral voor de toegepaste wetenschappen, nl. dat
die wetten onafhankelijk zijnvandetheorieënderverklarende wetenschap omtrent het wezen der natuurkrachten, die wij toepassen en
der stoffen, die wij gebruiken.
Wij verzamelen door nauwkeurig waarnemen en experimenteeren
een schat van wetenschappelijk materiaal, dat vast ligt,datnietevenals detheoretische verklaringen telkens met nieuweinzichten wisselt.
Want wel zal een herhaald onderzoek met meer verfijnde methoden en instrumenten verricht, naderhand kunnen leeren, dat onze
beschrijving nog nauwkeuriger had kunnen zijn, dat in onze formule
nog een term, nog een constante meer moet voorkomen, zooals bv.
eenvergelijking van de gasformule van GAY-LUSSAC met dievan VAN
DERWAALSdoetzien;maardiecorrectieszijn meestalvaneenkleinere
orde, en wanneer wij van onze wetten maar weten, totwelkengraad
van nauwkeurigheid de proeven gingen, op wier resultaten zij geformuleerd werden, dan kunnen wij ook nagaan, in welke gevallen wij
gevaarloopen,bij hunne toepassing een merkbare fout te maken.
Door de waarneming, dat melksters, die door koepokken besmet
geweest waren, bij pokkenepidemieën verschoond bleven, kwam
JENNERin 1796tot degevolgtrekking,dat dekoepokinentingalsvoor-
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behoedmiddel tegen demoorddadigepokziektekanworden gebruikt.
Wij hebben nog die inenting als het beste voorbehoedmiddel tegen
pokken, ofschoon wij den verwekker der pokken en dien der koepokken nogaltijd niet kennen endus dewetenschappelijke verklaring
ontbreekt.
Wij kunnen dus rustig doorgaan, die wetten toe te passen in de
techniek, in den landbouw, bij onzevoederleer, onafhankelijk van de
omwentelingen in de opvatting der grondbegrippen der natuur- en
scheikunde, die in onzen tijd bezig zijn zichte voltrekken.
Maaralsdatzoois,zalwellichtiemandvragen,ishetdanniet beter
zich maar tot de beschrijvende wetenschap te beperken en de verklarende als overbodig ter zijde te stellen? Deze vraag moeten wij
beslist ontkennend beantwoorden.Wanneer wij geen hypothesen en
theorieën hadden, zou het niet alleen ondoenlijkzijn,omdeveelheid
der feiten te overzien, maar wij zouden ook eiken leidraad missen,
om nieuwe correlaties op te sporen. Elke eenigszins goed doordachte
theorie laat gevolgtrekkingen toe omtrent nog niet onderzochte relaties, die aan een nieuw experiment getoetst moeten worden. Daardoor kan zelfs een theorie, die later onjuist blijkt te zijn, soms tot
nieuwe ontdekkingen voeren, wanneer de uit haar gemaakte gevolgtrekkingen door experimenten worden onderzocht en daarbij nieuwe
feiten aan hetlicht komen.
Maar ook al laat hij de heuristische waarde der theorieën buiten
beschouwing, dan kan de mensch niet tevreden zijn met het vaststellenvanfeiten en betrekkingen.De drang naarverklaring, das Kausalitätsbedürfniss zooalsdeDuitschephilosophen hetgenoemd hebben,
zit hem te zeer in het bloed. Of die drang verklaarbaar ismogen de
psychologen uitmaken, ik weet alleen, dat zij bestaat. Zij iszooalgemeen en zoo sterk, dat wij bijna onwillekeurig achter de dingen, die
wij waarnemen, een oorzaak denken. De primitieve mensch bevolkt
zijn wereld met onzichtbare geesten, die de bewegingen en veranderingen verrichten, die hij niet begrijpt.
Ook de wetenschappelijk onderlegde mensch zoekt naar een verklaring.Alshij ziet, datvrijgelaten voorwerpen naar beneden vallen,
zegt hij,dat deaarde hen aantrekt en komt tot devoorstelling van de
zwaartekracht. Newton komt, aannemende dat die aantrekking tusschen verschillende lichamen wederkeerig moet zijn, evenredig aan
hun zwaarte en omgekeerd evenredig aan het kwadraat van den afstand, tot de algemeene wet der aantrekking, waaruit hij de banen
der planeten berekende. Maar de zwaartekracht en de aantrekkingskracht als zoodanig zijn niet waarneembaar. Wij besluiten er slechts
toe op grond van de versnelde bewegingen, die wij waarnemen. Wij
komenduseigenlijkhierreedsophet philosophischgebied,datdeEn-
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gelschen als natural philosophy betitelen.
Elkewetenschaptracht nu dedoorstelselmatigonderzoek enwaarneming verkregen, met elkander in verband staande uitkomsten van
een zelfde gronddenkbeeld uitgaande te verklaren. En naarmate de
kennis van dergelijke groepen van verschijnselen toeneemt, kan het
haar gelukken verschillende groepen gemeenschappelijk teverklaren.
Door de warmte als ongeordende beweging der kleine deeltjes te
beschouwen, begrijpen wij den overgang van mechanisch arbeidsvermogen in warmte, en door toepassing van dit begrip in verband
met de wetten der botsing, leiden wij de gaswetten van BOYLE, GAYLUSSAC en AVOGADRO af.

Ik zou tever buiten het bestek van mijn voordracht geraken, wanneer ik U voor de scheikunde en de natuurkunde het ontstaan van
hareverklaringsprincipesverderwildeuiteenzetten.Wantwij hadden
onsvoorgenomen om over dephysiologie te spreken.De physiologie
alsbeschrijvende wetenschaphebbenwijreedsbehandeld;wijmoeten
haar nu als verklarende wetenschap beschouwen. En dan is wel de
belangrijkste vraag: komen wij voor de verklaring der levensverschijnselen met de verklaringsprincipes der natuurkunde en scheikunde uit? A priori behoeven wij dit niet te verwachten. De scheikunde kwam ook niet uit met principia der natuurkunde. Zij had de
atomen en de affiniteiten noodig, die de laatste missen kon.
Wij zullen dus bij de groepen van verschijnselen, die wij bij de
levendewezenswaarnemen,steedsin deeersteplaatsmoeten nagaan,
inhoeverrewijdieuitdeonsbekendenatuurkundige en scheikundige
regels kunnen afleiden, om te zien of er dan nog een rest overschiet.
Nuisdatgemakkelijker gezegddan gedaan,wantdebouwderlevende
wezens is zeer ingewikkeld, zoodat voor vraagstukken, die wel door
mechanica zouden kunnen worden opgelost, het aantal constanten en
onbekenden te groot is,om het te overzien.Denk U bv. de stroomverdeeling in een net van honderden haarvaten, dieeen veranderlijke
doorsnee hebben.
Reeds het protoplasma in de enkele cel, dat uit verschillende
phasen, deels in gel-, deels in soltoestand bestaat,waartusscheneen
voortdurende uitwisseling van stoffen plaats heeft, iseenzoosamengesteld ding, dat wij de zuiver physische processen, die er in verloopen, niet wiskundig meer kunnen analyseeren.
De afmetingen der cellen zijn reeds klein, maar die der verschillende daarin voorkomende phasen zijn meestal ook met het sterkste
microscooponzichtbaar.Daaromkunnenwijomtrentdescheikundige
samenstelling dier phasen en de uitwisseling van stoffen tusschen
dezenietswaarnemen. Onzereagentia dringen meestal nietin decellen door, zoolang deze leven. Er blijft dus bij het onderzoek der levende wezens altijd nog terrein genoeg over, waarbinnen wij niet
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kunnen komen. Niet omdat het buiten het gebied dernatuur-ender
scheikunde valt, maar omdat onze onderzoekingsmiddelen niet fijn
genoeg zijn om het te bereiken.
Het hangt nu maar van de grootte van ons optimismetenopzichte
van de toekomstige techniek af, hoeveelvandatgebiedwijaldanniet
voor altijd ontoegankelijk achten.
De natuurkunde en de scheikunde hebbentweeuiterst belangrijke
wetten, die voor hen onvoorwaardelijk gelden. De eerste is dievan
het behoud van het arbeidsvermogen. Merkwaardig genoeg werd zij
door een arts, ROBERT MAYERopdereedevanSoerabaja ontdekt. Het
wasook een arts, nl. HELMHOLTZ, die haar het eerst op de stofwisselingvan den menschtoepaste.Wellicht iszij daarom door dePhysiologenzoovroegonderzocht.Door talvanproefnemingen met respiratiecalorimeters, waarin de geheele stofwisseling en de warmte afgifte kunnen worden gemeten,enwaaronder vooraldievan ATWATER
en zijne medewerkers te Middletown (Connecticut) moeten worden
genoemd, kon worden aangetoond, dat zij ook voor het dier en den
mensch geldt.
De tweede wet der thermodynamica, die van CARNOT-CLAUSIUS
leertons,datgeenwarmteinarbeidkanwordenomgezet,tenzijzijvan
hooger naar lager temperatuur gaat,en dan nog maar tot een bepaald
maximum. Daardoor gaat bij elke energie-overdracht energie in niet
meerinmechanischarbeidsvermogen omtezettenwarmteover. Men
noemt dit verschijnsel dissipatie van energie of entropie.
Zij isvoor de levensverschijnselen nog weinigonderzocht.Voorde
animale stofwisseling bleek zij door te gaan. Ookiszijvan toepassing
op deontwikkelingvan hetembryo.Maar erisnogmenig gebied der
physiologie, waarvoor zij nog moet worden bewezen.
Wanneer wij levende cellen brengen in zoutoplossingen, ofin oplossingen van niet electrolieten, dan blijken zij water op te nemen of
af te geven naar gelangvan de sterkte der oplossing. De oplossingen
der zouten en van een aantal niet electrolieten, waarmede zij juist in
evenwicht zijn,blijkenallehetzelfdevriespunttehebben.Delevende
cellen gedragen zichdus alsvochtendooreensemipermeabelen wand
van de omgevende vloeistof gescheiden. Sommige stoffen gaan zoo
gemakkelijk door den celwand heen, dat zij geen isotonische oplossingen kunnen geven. Maar ook stoffen, die in een dergelijke proef
niet door den celwand heengaan, kunnen opgenomen worden, als zij
voor devoeding noodig zijn.
Bij een aantal reacties van levende cellen op zouten vinden wij de
lyotrope rijen der colloidchemie terug,maar niet overal.Zoogaat het
ons bij de analyse der levensverschijnselen steeds. Sommige kunnen
geheel natuurkundig of scheikundig verklaard worden, maar meestal
houden weeen rest over,waarvan wenietzeker weten,of dieop een
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tekort vanonzephysische enchemischekennisofvandephysicaen
chemie zelf berust.
In hetbegin dervorige eeuwwerd hetleven algemeen aaneen bijzondere kracht toegeschreven, dieinstaat was, allerlei stoffen op te
bouwen, die buiten het lichaam niet konden worden gemaakt. Die
levenskracht was doelmatig, zij streefde naar een vastgesteld doel
volgens eengegeven plan. Erbestond eenonoverbrugbare kloof tusschen levende en niet organische stof.
In detweede helft der 19eeeuw sloegmentothetandere uiterste
om. De groote vorderingen der natuur- en scheikunde, vooralvan
hunne toepassing in detechniek, diehenpopulair maakte, de synthese derorganische verbindingen,van welkemengemeend had,dat
zij alleen door hetleven opgebouwd konden worden, het afzonderen
van fermenten, waardoor menreacties in vitro konlaten verloopen,
waarvoor menvroeger de onmogelijkheid buiten de levendecelhad
voorondersteld; de bekoring van DARWIN'S theorieën over hetontstaandersoorten,dieeenschijnbaarzoogemakkelijkeverklaringgaven
van de groote verscheidenheid naast de vele overeenkomsten in
planten- en dierenrijk; HAECKEL'Sdaaraanaanknoopendestelling,dat
de ontogenèse een verkorte Phylogenese zou zijn,waardoor tallooze
duisterheden indeontwikkelingvanhetembryokonden wordenopgehelderd; dit alles moest de verwachting vanwathet menschelijk
verstand nogzoukunnen bereiken welheel hoog spannen. HAECKEL
meende zelfs, datdesynthese vanheteiwit envanhetlevend eiwit,
het oerplasma, de monere maar een kwestie van tijd niet eens van
langen tijd meer was.Hadmendemonere,danbehoefde zich daarin
nog maar eenkern te verdichten, omeencelte vormen, envandie
eene celnaar dehoogere dieren wasmaar eengeleidelijke ontwikkeling.
Voor HAECKELwasdeeenvoudigemonere,deamoebezonder zichtbare structuur een hoeveelheid scheikundige stof, levend eiwit,—
niet een samengesteld systeem, waarvan de structuur voor zijn microscoop tefijnwas.
Het ontbrak ookindien tijd nietaan geleerden,diehetniet metde
stelling,dathetlevencausaalx)verklaarbaaris,eenswaren.Nietalleen
omdat hunne godsdienstige overtuiging daar tegen opkwam, maar
ook opwetenschappelijke gronden.
Hetisnujuisteenhalveeeuwgeleden,datdebekende physioloog,
E. DUBOIS REYMOND, in de Koninklijke Akademie vanWetenschappen te Berlijn eenredehieldover„DieSiebenWelträtsel",diegroote
opschudding bracht indewetenschappelijke wereld enwaarin hijde
onoplosbaarheid poneert vandevolgende problemen. L Het wezen
*) Onder causaal wilikhier verstaan doornatuur-en scheikundige wetten.
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van stof en kracht. 2. De oorsprong der beweging. 3. De oorsprong
vanheteersteleven.4. Dedoelmatigeinrichtingindenatuur.5. Het
ontstaan der eenvoudigezintuigelijke waarneming.6. Het verstandelijk denken.7. De kwestievan den vrijen wil.
De eerste drie en de laatste liggen niet op physiologisch gebied.
Het loont m.i. wel de moeite eens na te gaan, of wij thans na50jaar
met de oplossing der drie overige problemen verder zijn gekomen»
Wij moeten dan eerst de verschillen tusschen doode en levende
dingen eens wat nader bekijken. Nemen we een volwassen dier,bv.
een paard. Alshet goedbehandeld wordt, kan hetverscheidene jaren
in dezelfde conditie blijven. Het behoudt nagenoeg hetzelfde gewicht, verricht zijn dagelijksche taak en als we het niet in den bek
zien, zien we er weinig verandering aan. Het eet in dien tijd per jaar
ongeveer\ tonhooi,2tongras,1tonhaverendrinktdaarbijruim 10M s
water. Bovendien neemt het uit de lucht nog ongeveer 2\ ton zuurstof op en produceert een overeenkomstige hoeveelheid mest, gier en
koolzuur.Er gaatduseenaanhoudende, belangrijkestroomvanmateriedoor het dier; —alsvoedermiddelen komtzijbinnen,als stofwisselings- en afvalprodukten verlaat zij het weer; dochhetpaard blijft
zichzelf.Maar nu makenwijhetpaard dood,bv.dooreenschot door
de hersenen of door lichtgas.Enkele uren daarna zijn reeds rottingsverschijnselen opgetreden en bij voldoend hooge temperatuur der
omgeving schrijdt de ontbinding snel voort over alleorganen. Waarom bleef de ontbinding uit, al diejaren,dat hetleefde, en hoe komt
die nu zoo snel?
Een infusiediertje, dat in een waterdroppel rondzwemt, heeft een
andere scheikundige samenstelling dan zijn milieu,maaralshetdood
gaat,difundeeren dezoutenuithetlichaamenspoediglossendeeiwitstoffen op.
HUGO DE VRIES toonde aan, dat de roode kleurstof der bieten niet
uittreedt, wanneer wij schijfjes in water leggen. Alle stoffen en
omstandigheden, die het protoplasma dooden, bewerken echter het
uittreden der kleurstof. Het zelfde nemen wij waar bij roode bloedlichaampjes. De levende cel gedraagt zichanders dan de doode.
Wij zagen hoe ons paard zijn eigen gewicht behield, ondanks de
hoeveelheden voedsel, die het opnam. Dat is ook een bijzondere
eigenschap; de beschikbare hoeveelheid voedsel heeft maar een geringen en binnen bepaalde grenzen beperkten invloed op groei en
gewicht. Maar er isnog iets.Elke diersoort heeft, zooals desérologie
ons leert, zijn eigen eiwit, ook al hebben zij het zelfde voedsel. Het
bouwt zijn eigen eiwit op naar zijn soort. Dat is weer een verschil
metdedoodenatuur.Eenkristalkanwelaangroeien,alsdestof waaruit het bestaat in voldoende concentratie in de vloeistoff waarin het
zich bevindt, aanwezig is, maar het kan de stof, waaruit het bestaat
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niet uit andere stoffen maken.
Zoo zijn delevendewezensdooreendubbelproces,datinhenverloopt, gekarakteriseerd: een opbouw en een afbraak, assimilatie en
dissimilatie, wier verhouding zij zoodanig regelen, als met hunne
bestaansvoorwaarden overeenkomt.
De warmbloedige dieren houden hun temperatuur onder verschillende omstandigheden vrij constant. De mensch kan in de tropen en
in de poolstreken leven. Zijn lichaamstemperatuur blijft binnen
1°C. dezelfde. Dezereguleeringgeschiedtgedeeltelijk doorverandering van de intensiteit der stofwisseling, grootendeels door vermindering of vermeerdering der warmteafgifte. Regelingen, die door het
Zenuwstelselreflectorisch tot standkomen.
Het bloed behoudt, niettegenstaande er door alle organen stoffen
aan worden ontnomen en andere stoffen aan afgegeven, nagenoeg
een zelfde samenstelling, die slechts met kleine schommelingen varieert. Ook hier dus een regeling, nu grootendeels door chemische
stoffen, door de organen afgescheiden.
Zoo vinden wij overal in het levende wezen de zelfregeling, die
het in staat stelt, zich onafhankelijk van veranderingen in de omgeving gelijk te blijven.
Beschouwen weeen menschof dier in diepen slaap.Er schijnt dan
geheele rust te heerschen, maar de ademhaling gaat door, er wordt
Zuurstofinhetbloedopgenomen ennaardeweefsels getransporteerd,
wier stofwisseling niet tot 0 gedaald is.Het bij de oxydatie ontstane
koolzuur wordt weer naar de longen afgevoerd. Het hartkloptregelmatig, ook darmbewegingen hebben plaats.
Het uitgesneden hart, ook van de warmbloedige dieren gaat voort
te kloppen, als wij het maar bij lichaamstemperatuur met een geschikte vloeistof doorstroomen laten. De uitgenomendarm vertoont
onder gunstige omstandigheden rythmische samentrekkingen. Wij
moetenwelaannemen,datdezeorganendeoorzaakvoorhunneregelmatige beweging in zich zelf bezitten, dat zij automatisme hebben.
Zoovindenwijindelevendewezensdusdebeginselen:autonomieen
automatie, die wij in de onbewerktuigde natuur niet aantreffen.
Niet alleen bij de hoogere dieren, maar ook bij de eencellige
wezens treffen wij deze beginselen aan. Ook de enkele celheeft haar
stofwisseling. Daarbij hebben scheikundige veranderingen plaats,
waardoor de organische stoffen der cel deels tot koolzuur en water
wordengeoxydeerd,deelsinandere,voorhetlevenschadelijke stoffen
worden omgezet; maar daar tegenover staat een voortdurend opbouwen, want zonder dat zou het organisme spoedig opgeteerd zijn.
Decelmoetdusuithareomgevingnietalleenvoortdurendvoedingsstoffen en zuurstof opnemen, maar ook de ontstane stofwisselingsproduktenuitscheiden.HaaroppervlakmoetdusdieProdukten door-
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laten, maar de bestanddeelen, die noodig zijn, tegenhouden.
Zoo is dus ook de eenvoudigste cel naar morphologisch uiterlijk
nogeenzeersamengesteldphysiologischsysteem.Enaldezeprocessen
moeten harmonisch verloopen, d.w.z. er moet eenonderling verband
tusschen bestaan, zoodat elkjuist dieintensiteit bereikt, dievoor het
leven noodzakelijk is. Dat ingesteld zijn op elkander en op de uitwendige omstandigheden, dat van het organisme een geheel een
eigen iets maakt, is weer een kenmerk van de levende wezens.
Niet minder duidelijk dan bij de stofwisseling treedt ons het kenmerkende van het leven naar voren, wanneer wijdengroei,devoortplanting en de regeneratie beschouwen. Deze drie functies die tot
zekere hoogte met elkander in verband staan, komen ook alleen aan
hetlevende toe.
Hoe meer wij onsin de grooteverscheidenheid van verschijnselen
op ditterreinverdiepen, destegrooter wordt onzebewonderingvoor
de vele, dikwijls zeer bijzondere oplossingen, die in de natuur gevonden worden, om het voortbestaan van individu of soort te verzekeren.
Wij kunnen hier slechts enkele punten even aanstippen.
De groei isniet, zooals het dikwijls voorgesteld wordt, eenvoudig
een overwegen van de assimilatie boven de dissimilatie. Wel kan
door uitwendige omstandigheden: goede voeding, oefening enz. een
gunstige invloed op den groei uitgeoefend worden, en kan daardoor
bij eenreeksvan nakomelingen deafmeting toenemen, maar de groei
wordt toch hoofdzakelijk door inwendige, meest geërfde factoren
bepaald. Dit blijkt wel het best, als men het verschil in grootte van
jongen uit een zelfde nest, die de zelfde voeding kregen nagaat. Ook
het feit, dat kinderen met telkens digestiestoornissen en ondervoed
uiterlijk dikwijls juist groot voor hun leeftijd zijn, — uit hunne
krachten gegroeid zegt men —pleit hier tegen. Ook houdt de groei
op alseen zekere leeftijd bereikt is.
Voedertmenbv.eenvolwassenkoemeerdanmethaaronderhoudsen productievoer overeenkomt, dan groeit zij niet, maar zetvetaan,
onverschillig of zij dat van eiwit, vet of koolhydraat moet maken.
Wij moeten den groei veeleer als een gedeelte der voortplanting beschouwen, als de laatste phase in de ontwikkeling van het nieuwe
wezen,nadathetzijn loopbaanalsvrijindividu begonnen is.
De voortplanting bergt ook nog talrijke moeielijkheden, die niet
physico-chemisch teverklaren zijn.Bij de eenvoudigedeeling,zooals
wediebij debacteriën aantreffen, heeft menhaaralseen voortdurenden groeiwillen beschouwen, waarbij, nadateenzekerelengtebereikt
was, uit mechanische redenen een deeling in tweeën zou volgen.
Echter schijnt mij de vorming van een tusschenwand, die aan de
deeling vooraf gaat, hiermede in tegenspraak.
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Bij de ontwikkeling der kiemcel worden de verhoudingen veel
samengestelder. Tusschen de kiemcellen van verschillende diersoorten zien wij dikwijls maar zeer weinig verschil; en toch ontwikkelt
zich uit elke kiemcel altijd een individu van desoort der ouders met
door de ouders overgebrachte erfelijke eigenschappen. Hoe deze
ontwikkelingsnoodzakelijkheid in de cel aanwezig is, gaat ons voorstellingsvermogen teboven.Wij kunnen niet aannemen,dat zij er als
een gegevenstructuuronzichtbaartegenwoordigis.Daartegenpleiten
o.a. de proeven van DRIESCH op zeeappels. De eieren van deze echinodermen klieven zich geheel en na een stadium van 8 cellen vormt
zich de blastula, dan de gastrula en daaruitdepluteuslarve.Wanneer
Zulk een ei zich verder ontwikkelt, moet zich dus uit elk der beide
cellenvan deeerste deeling een halve,uit elk der cellenvan het viercelligstadium een kwart larve ontwikkien. DRIESCHslaagde er nu in,
in het viercellig stadium één cel of twee cellen uit de groep te isoleeren, en dan groeide de geisoleerde cel altijd tot een geheele pluteuslarve uit, die alleen kleiner was, dan de normale. Het hangt dus
van het alof niet aanwezigzijn van de overigecellenaf, hoedemorulacelzichzalontwikkelen.Dat kannatuurlijk niet,indien in dekiemcel de ontwikkeling van elk onderdeel door de structuur te voren is
vastgelegd. Ookhieralweerdatzichregelennaarde omstandigheden,
dat eene causaleverklaring tart.
Het regeneratievermogen loopt bij verschillende levende wezens
sterkuiteen.Vansommigeplanten zooalsdeBegoniazijnkleinestukjesbladinstaateengeheelnieuweplanttevormen.Hierkanmen dus
eigenlijk van ongeslachtelijke voortplanting spreken. Bij een aantal
dieren kunnen verloren ledematen weer op nieuw aangroeien. Bij
dezoogdieren vinden wij nogslechtshet genezen van verwondingen,
door een stolling van het bloed in de wond, met daar op volgende
organisatie door ingroeien van bindweefselelementen en bloedvaten.
Tenslotte groeit over de oppervlakte van de wondranden nieuw
epithelium uit. Ook kunnen zenuwvezels, die doorgesneden werden
weer aangroeien.
Merkwaardig zijn de regeneratie verschijnselen, die RUTLOFF bij
regenwormen waarnam. Snijdt men een regenworm door, dan groeit
evenals bij vele andere gelede wormen aan het achterste stuk een
nieuwe kop, aan het voorste een nieuw staartstuk, zoodat er twee
wormen ontstaan..Het is vrij onverschillig op welke hoogte men het
dier doorsnijdt. RUTLOFFnam nu van een regenworm devoorstesegmenten ten getalevan24weg.Vervolgensnaaide hijeenstukvan een
anderenregenworm,datuithet4etot7esegmentbestond,zoodanigop
het achterste stuk van den eerste vast, dat het 4esegmentmet het
groote stuk vereenigd werd en dus het voorstuk met zijn vooreinde
tegen het achterste stuk aankwam. Er vormde zich nu een kop en
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enkele segmenten aan het 7e segment. Zoo ontstond weer een zich
normaal bewegend dier, dat later bij sectie een centraal zenuwstelsel
bleek te bezitten, dat met dezenuwen van het achterste deel samenhing.
Het merkwaardige in deze proef is, dat het kleinste voorste stuk
door den invloed van het grootere achterste zoodanig veranderd
werd,dat hetvrije uiteinde,dat,alshetaan den oorspronkelijken kop
van den tweeden worm was blijven zitten een staart gevormd zou
hebben nu een kop gevormd heeft, dat dus zijn polariteit is omgekeerd. Ook hier ishet weer niet mogelijk, de verschijnselen bij de
regeneratie uit een gepreformeerde structuur te verklaren. Want
het zelfde weefsel groeit in het eenegevaluit tot kop,in het andere
tot staart. Er isduseen beginsel in, dat het zichdoet schikken naar
de omstandigheden.
De zelfde merkwaardigheid vinden wij terug bij de zeesterren. Als
wij van zoo'n dier een arm afsnijden, groeit aan de schijf een nieuwe
arm, aan den arm, een nieuwe schijf met armen. Daar men hiervoor
niet precies aan de basis van den arm behoeft te snijden, zal al naargelang het weefsel aan de basis van den arm met den arm of met de
schijf verbonden blijft, uit dat weefsel eenschijf of eenarm gevormd
worden. Dus ook hier weer die wederzijdsche invloed der verschillende deelen, diehenzichvoegen doet naar elkander, zoodateen
bruikbaar geheelverkregenwordt.Dedeelengaanniethuneigenweg,
volgens een vooruit daarin vastgelegd plan, maar het plan wordt
gewijzigd in de richting, die tot een levensvatbaar individu voert.
En al komen er dan enkele gevallen voor, waartengevolgevaneen
bijzonderen vormvanverminking eene regeneratie plaats heeft, die
niet doelmatig is,zooalsbv.dekunstmatigeveelhoofdigheid van dendrocoelum lacteum, dan volgt hier toch alleen maar uit, dat men wel
experimenteele voorwaarden kanscheppen,waartegen denatuur van
het dier niet is opgewassen.
Al zouden wij er in slagen, de afzonderlijke verrichtingen van elk
orgaan tot natuur- en scheikundige gebeurtenissen terug te brengen,
dus causaal te verklaren, dan zou toch nog die samenhoorigheid der
verrichtingen, waardoor het dier een geheel wordt en telkens weer
in overeenstemming komt met zijn omgeving, niet verklaard zijn.
Juist die eigenschap, die het dier of de plant in staat stelt om onder
verschillende uitwendige omstandigheden te leven, om zich aan te
passen aan zijne omgeving, die het ons doelmatig doet voorkomen,
kunnenwijnietcausaalverklaren.Verschillendeonderzoekers hebben
erverschillende principesvooraangenomen.VAN DRIESCHbv.neemt
een speciale eigenschap der levende wezens aan, waardoor hunne
reactieve verrichtingen zoo geleid worden, dat zij het dier ten goede
komen. Het iseenin zijn wezen gelegen, op een doelgerichtzijn,dat
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hij entelechienoemt. Anderen nemen een onstoffelijk iets aan, dat
zich met de materie zou verbinden en haar andere eigenschappen
bovendenatuurlijkeverleenen.Hetzounietinstaatzijn energievoort
te brengen of te doen verdwijnen, maar wel remmend of versnellend
op het energieverbruik kunnen werken.
In elk geval,ook al nemen wij niet onze toevlucht tot onstoffelijke
verklaringen, moeten wij dit doelmatige als een bijzonder principe
aanvaarden, dat wij nog niet causaal kunnen ontleden.
De Darwinistische verklaring van het ontstaan der soorten heeft
dit wel gepoogd. Zij beroept zich dan op het feit, dat elk wezen dat
niet past in zijn omgeving,in den strijd om het bestaan moet ondergaan.Slechtsdeeigenschappen, diein dienstrijd eenvoordeel gaven,
konden, wanneer zij erfelijk ontstonden behouden blijven. Maar dit
verklaart toch het ontstaan van die harmonie nog niet. Beschouwen
wij bv. een spin, die moet leven van de insecten, die zij in haar web
vangt. Als niet de spinklieren, de behoorlijk geplaatste tepels, de
weefklauwtjes in harmonie met de afmetingen harer pooten, alle
tegelijk aanwezig zijn met nog de eigenschap, dat haar pooten niet,
die der vliegen wel aan het web kleven, en bovendien het weefinstinkt, het vanginstinkt en bepaalde organen en instinkten voor
de voedselopname, zal het dier van de wel aanwezigeveranderingen
eerder nadeel dan voordeel hebben,erisdangeenenkeleredenwaarom de dieren met die afwijkingen zouden overblijven.
Wij zouden dus moeten aannemen, dat de wevende spin in eens
uit een niet wevende soort ontstaan is, als sprongmutatie. Maar
dan blijft de sprong en het optreden van die coördinatie toch geheel
onverklaard.
Wij hebben in het voorafgaande reeds in eenige gevallen de harmonische samenwerking van verrichtingen aan reflexwerkingen toegeschreven,wijmoetendaaromookdereflexenwatnaderbeschouwen.
Daarvoor moeten we echter eerst ons met den prikkel bezighouden.
Hetismoeilijk overprikkelstespreken,omdatwijdaaronderverschillende dingen verstaan. Wanneer een alofnietvanbuiten komende
energie-overdracht in een organisme een bepaalde levensuiting te
voorschijn roept,noemtmendieenergie„prikkel".Maardetoestandsverandering in het orgaan, bv. de zenuw, de spier noemt men ook
prikkel. De Duitschers trachten dit bezwaar te ondervangen, door
in het eerste geval van Reiz in het tweede van Erregung te spreken,
maar doen dat niet consekwent. Men zou in het Nederlandsch van
prikkel en beroering kunnenspreken;maardatisgeengewoonte.
Nu ishet merkwaardige van den prikkel, dat zij slechts het gevolg
van een geringe energie-overdracht behoeft te zijn, om een groote
hoeveelheid energie te doen omzetten. Ik kan bv. een spier door een
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kleinen stoot of een electrische ontladingprikkelen. Ervolgtdaneen
samentrekking, die een gewicht opheft. Ik kan ook de zenuw prikkelen,dienaar despier gaat.De prikkelplant zich dan voort naar de
spier en doet deze zich samentrekken.
Hetzijnvooraldezenuwen,diedeprikkelsgeleiden,maarookander
levend weefsel doet dit. Wij weten, dat in het hart de prikkel door
de spiervezels wordt voortgeleid; bij het kruidje-roer-mij-niet plant
hij zich voort door de bladeren en bladstelen, die geen zenuwen
hebben.
De vorm der energie is niet onverschillig. Als wij een zenuw mechanisch willen prikkelen hebben wij vrij veel energie noodig. Voor
de heupzenuw van een kikker bedroeg dit 24,5erg,indien de energie
door vallende kwikdruppels geleverd werd, zoodat zij uit het gewicht en de valhoogte berekend kon worden. Wij kunnen de zenuw
ook prikkelen door een condensator-ontlading. Daarbij wordt de
energie door de capaciteit en de ladingsspanning bepaald. Voor de
heupzenuw van den kikker was bij een capaciteit van 0,0011 microfarad eenladingvan0,14 volt noodig dus 2 x 10~ 4 erg. De kuitspier
lichtte dan een gewichtje van 50 gram enkele millimeters op wat
met een arbeid van 100—200 erg overeenkomt. Veelgevoeligerzijn
de zintuigen voor specifieke prikkels. De kleinste hoeveelheid lichtenergie of geluidsenergie, die door oog of oor kunnen worden waargenomen zijn van de orde van 10~10 erg.
Er worden nu door onze zintuigen en onze inwendige organen
tal van prikkels opgenomen en voortgeleid, die niet tot ons bewustzijn worden gebracht, maar die bij hunne geleiding in het zenuwstelsel in andere banen worden afgebogen naar spier of klier en daar
een effect te weeg brengen. Dat noemt men reflex. Al komen de
reflexen buiten het bewustzijn om tot stand, hun uitwerking kan
toch wel weer bewust worden. De reflexen kunnen aangeboren zijn,
zooals de zuigbeweging bij zoogdieren, de pupilreflex op verlichting
van het oog en vele andere. Zij kunnen ook door oefening verkregen
worden bv. het loopen, het wielrijden bij den mensch en allerlei
dressurenbijdieren.Dit zijn de voorwaardelijke. Het merkwaardige,
van deze reflexen is, dat de reacties toen zij aangeleerd werden
met gebruikmaking van den wil tot stand kwamen, maar dat zij
later niet meer tot bewustzijn komen.
De reflexen bij den mensch en de hoogere dieren kunnen zeer
ingewikkeld zijn. Bij elke beweging, die wij makenmoetenweonzen
geheelen evenwichtstoestand wijzigen, omdat wij ons zwaartepunt
verplaatsen. Als wij bv. een voorwerp met gestrekten arm van ons
afhouden, moeten wij niet alleen alle armspieren, maar ook die van
romp en beenen andere spanningen geven, om in evenwicht te
blijven. Dit alles geschiedt langs reflectorischen weg door prikkels,
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die ia de pezen, spieren en gewrichten ontstaan. Van die geheele
nieuwe innervatie wordt ons niets bewust.
Een arbeidend orgaan, dat meer bloed noodig heeft, krijgt dit,
omdat de bloedvaten reflectorisch verwijd worden en 200noodig het
hart zijne werking verhoogt.
-,
Moeielijker wordt nog de vraag naar het wezen van gewaarwording en bewustzijn. Ik geloof niet, dat we die twee behoeven te
scheiden. Immers met de gewaarwording zijn we reeds in het bewustzijn aangeland. Wij kunnen ons geen gewaarwording zonder
bewustzijn denken.
Wanneer de physioloog experimenteert over spiercontractie, over
afscheiding of stofwisseling, dan kan hij het resultaat van het veranderen van een of meer omstandigheden door waarneming vaststellen. Bij het bewustzijn is dat niet het geval. Daar moet men
door analogie of langs een omweg tot veranderingen besluiten.
Want het eenige bewustzijn, dat wij kunnen waarnemen, de eenige
waarnemingen, die wij werkelijk beleven, zijn onze eigene. Van
de waarnemingen en den bewustzijnsinhoud van anderen weten we
maar van hooren zeggen. Wij zullen namelijk nooit kunnen vaststellen, of een ander de dingen precies zoo waarneemt als wij.
Wijkunnen hemerwelnaar vragen,maar hoezullen wijweten,of
wij met dezelfde woorden hetzelfde bedoelen. Stelt U eens voor,
dat iemand wel evenveel fundamenteele kleurgewaarwordingen had
als wij, maar andere, zoodat hij bv. van het roode licht een zelfde
sensatie had alswij van het blauwe en dat wat wijblauwzienbijhem
een sensatie B gaf, die wij niet kennen. Dan zouden wij dat nooit
merken. Want hij zou geleerd hebben om de dingen, die bijhemde
gewaarwording blauw gaven, rood te noemen en die bij de sensatie
B behoorden blauw. Wijzoudenmethemoverdekleuren sprekende
het volkomen eens zijn, hoewel wij die geheel verschillend zagen.
Wij zijn dus nooit zeker, of iemand, die zijne gewaarwordingen
juist zoo beschrijft, als wij de onze gevoelen, ook precies hetzelfde
ondervindt. Wij zijn hier dus al van het gebied der physiologie op
dat der psychologie overgegaan.
Voor een nog lastiger geval staan wij bij waarnemingen over de
psychische functies van dieren, daar wij nu zelfs de spraak ook nog
missen en wij dus besluiten moeten uit hunne handelingen. Daarbij
loopt men altijd gevaar samengestelde reflexen voor bewuste handelingen te houden.Alswijbedenken, wat slaapwandelaars, epileptici
tijdens een psychisch aequivalent en dieren zonder groote hersenen
nog voor samengestelde dingen kunnen doen, zullen wij zeer voorzichtig zijn bij het toeschrijven van bewustzijn aan bepaalde handelingen.
Wel hebben physiologisch experiment en klinische waarneming
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verbonden met anatomisch onderzoek na operatie of na den dood de
beschrijvende physiologie van de hersenen veelvooruit gebracht.
Wij weten van een groot aantal stoornissen in gevoel, beweging,
spraak, schrijven, lezen, van evenwichtsstoornissen enz. in welke
deelen van de hersenen de veranderingen, die hen veroorzaken
gelegen zijn. In een aantal gevallen kunnen wij daarom door operatief ingrijpen genezing brengen of erger voorkomen.
Maar de verklaring dezer verschijnselen ontgaat ons nog en van
een herleiden tot natuurkunde of scheikunde is geen sprake.
Dat wij dan ook het denken nog niet begrijpen, is na het voorgaande wel duidelijk. Denken is het ordenen en het met elkander
in betrekking brengen van bewustzijnsinhoud. Het zal dus zeker
niet verklaard kunnen worden, zoolang wij het bewustzijn niet
begrepen hebben.
DamesenHeeren,
Wij hebben dus in het voorafgaande gezien, dat wij, als wij de
levensverschijnselen willen trachten te verklaren aan de verklaringsbeginselen der natuur- en scheikunde niet genoeg hebben, maar dat
wij ten minste nog vier principes moeten aannemen als eigen aan
het leven:
1°. Het in twee richtingen gaande stofwisselingsproces, opbouw
en ontleding of assimilatieen dissimilatie, door velen als het meest
essentieele kenmerk beschouwd.
2°. De prikkelbaarheid met de daaraan verbonden geleiding van
den prikkel, de irritabiliteit, die zich eenerzijds ontwikkelt tot een
systeem van reflexen, andererzijds tot zintuigelijk gevoel.
3°. Het vermogen, om bewegingen uit te voeren, die niet door
van buiten werkende invloeden worden opgewekt, —• automatie
en om die bewegingen, maar ook allerlei andere processen, die in
het lichaam plaats hebben, zoodanig te regelen, dat zij onderling
en met de eischen der omgeving in overeenstemming zijn. Harmonische zelfregeling, autonomie.
4°. Wellicht alleen bij hoogere dieren en mensch de zintttigelijke
waarnemingen het bewustzijn.
Men kan zich nu nog afvragen: kunnen wij deze beginselen niet
op die der physica en chemie terugbrengen, omdat onze kennis
der physiologie nog te gebrekkig is? Of schieten hier natuur- en
scheikunde te kort en staan wij hier voor raadselen, die ons kenvermogen te boven gaan?
Het antwoord, dat iemand hier geneigd zal zijn te geven, zal voor
een groot deel bepaald worden doordeverwachting, die hij koestert
met betrekking tot de toekomst van de techniek en de natuur.
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wetenschap en omtrent de vindingrijkheid van den toekomstigen
mensch. Veel, wat vroeger onverklaarbaar scheen, is ons thans
duidelijk. Wij kunnen moeilijk voorspellen, wat in dat opzicht voor
ons nageslacht is weggelegd. Maar dat men het bewustzijn of de
gewaarwording causaal zal verklaren, acht ik niet aannemelijk en
aan de causale verklaarbaarheid van de doelmatigheid, de prikkelbaarheid en de autonomie blijf ik met DUBOIS—REYMOND twijfelen.

HET STUDIEJAAR 1929—1930.
Mijne Heeren Curatoren, Hoogleeraren, Lectoren,DamesenHeerenAssistenten, Studenten en
verdergijallen,diedoor uwetegenwoordigheidonze
school eert,zeergewaardeerde aanwezigen!
Erzijntweedageninhetakademischejaar,waaropdeRector Magnificus volgens oud gebruik eene ambtelijke openbare rede houdt.
Op den eenen, den gedenkdag van de stichting der Hoogeschool is
hij vrij in de keuze van zijn onderwerp, daar de wet hem slechts tot
zijn eigen vak beperkt; maar op den anderen, waarop hij zijn Rectoraat aan zijn opvolger overdraagt, als hij zijn zwanenzang als
Rector Manificus zingt,ishemzijnstof grootendeels voorgeschreven,
daar hij een overzicht moet geven van de lotgevallen van de Hoogeschoolin het afgeloopen jaar.Hij wordt dus door de omstandigheden
gedwongen althans één dag in zijn leven als geschiedschrijver op te
treden, of hij aanleg voor dat vak heeft of niet. En ik kan niet nalaten, nu ik dit doe, mij voor te stellen, hoe bedenkelijk mijn oude
leeraar in de geschiedenis het hoofd zou schudden, als hij kon zien,
hoe lichtvaardig en vermetel ik den historischen kansel beklim.
Er isnog iets,dat detaak van den Rector op den derden Maandag
in September niet gemakkelijk maakt. Dat is het feit, dat het aantal
voorgangers, dat den jaarlijkschen gang der gebeurtenissen aan de
Hoogeschool beschreef, elk jaar met één toeneemt en het dus steeds
moeilijker wordt, voor telkens wederkeerende dingen een nieuw
beeld of een nog niet gebruikte wending te vinden. Slechts in de beschouwingen,diehijaanhetoverzicht dergebeurtenissen vastknoopt,
is het hem mogelijk een meer persoonlijk element te brengen.
Ik hoop, geachte toehoorderessen en toehoorders, dat gij deze
verzachtende omstandigheden zult willen in aanmerking nemen,
wanneer gij aan mijne uitnoodiging gehoor geeft, om het gebeuren
aan onze Hoogeschool in het afgeloopen studiejaar nog eens in korte
trekken aan ons oog te laten voorbijgaan.
Beginnen wij met de gebouwen.
Op 7 November werd het laboratorium voor de Erfelijkheidsleer,
dat reeds in het vorige studiejaar wasafgebouwd, officieel in gebruik
genomen. Dit gebouw, tot welks totstandkoming de milde bijdrage

29
van de Gemeente Wageningen demogelijkheid schiep, biedt in zijn
sober gehouden uiterlijk een ruime gelegenheid voor onderzoek en
onderricht.
Opden 13denFebruariwerdhetlaboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse, dat dank zij de vrijgevigheid der kweekers als
een Phoenix uit zijn asch herrees, plechtig geopend.
De vele gehouden toespraken bewezen, hoezeer het werk aan dit
laboratorium metdebelangen der bloembollenteelt is saamgeweven.
De technische inrichting vond algemeen bewondering.
Het vorig jaar heeft de Rector Magnificus een uitvoerig overzicht
gegeven van de gebouwen, welker stichting urgent was.Wanneerik
thans daarvan een opsomming wilde geven, zou hij mij zeker van
plagiaatbeschuldigen,wanterissedertweinigveranderd.
Dehoop,dat het bedrijfsgebouw bij hetlaboratorium voor Tuinbouwplantenteelt weldra zou worden gebouwd, is gelukkig in vervulling gegaan; wij mogen binnenkort de voltooiing van dit werk
verwachten.
De toestand bij de afdeeling zuivelbereiding bleef ongewijzigd.
Welheeft deMinistervanBinnenlandscheZakenenLandbouwbijde
behandeling van de Staatsbegrooting voor dit jaar medegedeeld, dat
waarschijnlijk in 1930met dien bouw een aanvang zou worden gemaakt,maartothedenmoetdeeerstespadenogindengrondgestoken
worden.
Wat het gebouw voor geodesie betreft, zou kunnen worden volstaanmetdeopmerking,dathetnogaltijd eenluchtkasteel is gebleven.Alleenzal collega Dieperink door het toenemen van het aantal
studeerenden voor den kolonialen boschbouw nog meer candidaten
in de totaal ongeschikte gelegenheid de noodige kennis van en
oefening in het landmeten moeten bijbrengen. De groote beteekenis
van het Indische boschwezen voor Nederland en Nederlandsch
Indiëmaakthetwelhaastonbegrijpelijk, datinstrijd metdebelangen
vandienDiensthetinvergelijking metzijneopbrengstenzooluttele
bedrag voor de stichting van een goed laboratorium voor geodesie
enlandmeten niet gevondenkanworden.
De plantkunde heeft dit jaar de volle aandacht gehad. Verschillende mogelijkheden, ominharenoodentevoorzien,zijnoverwogen.
EénplanvooralvondinstemmingbijdenSenaatenbijdebetrokken
hoogleeraren. Dat wasdestichtingvaneen nieuwbotanisch laboratorium in deonmiddellijke nabijheid vandegebouwenvoorPlantensystematiek, Erfelijkheidsleer, Plantenphysiologie en het toekomstig
laboratorium voor Tropische Landbouwplantenteelt.
Op deze wijze zou men eengeheelbotanisch complexverkrijgen
in en om het Arboretumgelegen,waardoorditaanal dieverschillendeafdeelingen dienstbaar gemaakt zou kunnen worden enhet
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hebbén van gemeenschappelijke kassen mogelijk zou zijn geworden.
Bovendienwerddaardoor degelegenheidgeopend,omop afdoende
wijze de afdeelingen Natuurkunde, Mineralogie en Geologie, Wegen Waterbouwkunde, Werktuigkunde en Teekenen te helpen. Deze
oplossing scheen des te meer aangewezen, omdat zij, ofschoon de
direktnoodigeuitgavenietshoogerwaren,tenslotte nietveel duurder
zou zijn dan eene andere voorgestelde voorziening, die minder doeltreffend is.
En toch ishettevreezen, dat dezevoor dehand liggende oplossing
niet gekozen zal worden, omdat men zich blind staart op het geld,
dat de eerste paar jaren nog niet uitgegeven zal worden.
Dan zal wel door aanbouw aan het Hoofdgebouw gedeeltelijk in
de behoefte aan ruimte voor de Plantkunde worden voorzien, doch
slechts indien die aanbouw binnen korten tijd door een tweeden,
minstensevengrooten gevolgdwordt, zaldieafdeelingover de noodzakelijke ruimte beschikken; maar dan zal toch hare inrichting verre
bij die van het nieuw geprojecteerde laboratorium ten achter staan.
De plannen voor de verbetering in de huisvesting van Natuurkunde en Geologie hangen ten nauwste metdievoor de Plantkunde
samen. Ook hier isspoedig hulp noodzakelijk.
Voor de Landbouwscheikunde is een nieuw laboratorium aanbesteed. Jammer ishet, dat bij de keuzevan de plaats zooweinig rekening gehouden is met de afstanden, die de studenten telkens zullen
moeten afleggen-als zij zich van het eene college of practicum naar
het andere moeten begeven.
De Scheikunde wacht met spanning het oogenblik af, waarop
haar landbouwkundige zuster den rechtervleugel van het Hoofdgebouw zalverlaten, omzichin dieledig geworden ruimte te kunnen
uitzetten. Daarbij zal dan ook voor den lector in de physische- en
colloïdchemie een plaats moeten worden gevonden.
Uit deze mededeelingen blijkt reeds, dat er aan het uitzet van de
Landbouwhoogeschool nog wel het een en ander ontbreekt. En nu
heb ik, omdat mijn ambtsvoorganger dat al voldoende toegelicht
had,niet gesproken van Bibliotheek, Boschbouw, Tropische plantenteelt, Physiologie der huisdieren, plantenkassen, warenhuizen,
stallen enz.
Toch geloove men niet, dat voor de completeering van ons uitzet,
zooals men hier en daar wel eens hoort 10 à 20 millioen noodig
zou zijn. De beschrijving van den toestand door den Senaat aan de
Volksvertegenwoordiging toegezonden leert dat anders. Wanneer de
Regeering gedurende 4jaren een extra bouw-crediet van 5 ton per
jaar wilde toestaan, kon de achterstand worden ingehaald en zoude
de Landbouwhoogeschool over de zoo hoog noodige les- en werkruimten kunnen beschikken.
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De lokalen der Landbouwhoogeschool werden herhaaldelijk
beschikbaar gesteld voor vergaderingen en lezingen:
Het natuurwetenschappelijk gezelschap vergaderde er in de laatste
maanden van 1929;ook Studiebelangen en enkele andere studentenvereenigingen maakten ervan gebruik.
Voorts werd de hulpaula afgestaan voor den vijfden wetenschappelijken landbouwcursus; voor de elfde wetenschappelijke bijeenkomst van Indische landbouwtechnici met verlof hier te lande, voor
de Landbouwweek, die op initiatief van het Nederlandsen Genootschap voor Landbouwwetenschap, in samenwerking met de NederlandschePlantenziektekundige Vereeniging,deNederlandsche Genetische Vereeniging, de Nederlandsche Boschbouwvereeniging, de
Nederlandsche Federatie van vereenigingen van Bedrijfspluimveehouders, den Kweekersbond, het Centraal Comité in zake keuring
van gewassen, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor
Tuinbouw en Plantkunde, de Nederlandsche Pomologische Vereeniging, het Instituut van Wageningsche Landbouwkundige Ingenieurs in Nederlandsen-Indië en de Dendrologische Vereeniging,
werd georganiseerd.
Indien wij nu tot de personalia overgaan, dan verwijlen onze gedachten in deeersteplaatsbij hen, dieonsinhet afgeloopen jaar door
den dood ontvielen:
bij den Heer C. A. L. SMITS VAN BÜRGST, die tot korten tijd voor
zijn dood entomologisch adviseur aan het Instituut voor Phytopathologie was,
bij den heer DR. E. HESSELINK, in leven Directeur van het Rijks
Boschbouwproefstation,
bij den landarbeider van 't Groenewoud: A. KRECHTING,
bij de studenten W. KOERT, die door een ongeluk om het leven
kwam, C. VANDEN BERG en F. A. GOOSSENS. Het vervult ons met
droefheid, als wij zulke jonge levens zien afgesneden en wij kunnen
niet nalaten te denken, wat zij nog hadden kunnen zijn voor hunne
familie,voor hunnevrienden,voor de maatschappij.
Het Comité,datzichgevormd had,tereeringvande nagedachtenis
van Professor Dr. J. RITZEMA BOS, liet door den heer A. FALISE een
borstbeeld van dien vroegeren hoogleeraar vervaardigen, dat een
plaats kreegin het Arboretum, vóór het gebouw, waarinhijeengroot
deelvanzijn levengewerkt heeft. Op7December vond de onthulling
van dit borstbeeld plaats.
Wij wenden ons nu tot de levenden.
Jhr. S. VAN OTTERS werd in het afgeloopen jaar herbenoemd als
President Curator.
De gezondheidstoestand vanProfessor Dr. A. H. BLAAUWlaat nog
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steeds te wenschen over, zoodat hij helaas verplicht was,weder
ziekteverlof aan te vragen.
Professor Dr.J,A.HONING aanvaarddezijnebenoemingtotBuitengewoon-Hoogleeraar aan de Universiteit te Utrecht in de Erfelijkheidsleer.
Professor J. VAN BAKEN werd benoemd tot Correspondeerend lid
vandeFranscheAcademieVan Landbouwwetenschappen.
Professor Dr. H. A.J. M. BEEKMAN werdbenoemdtot Correspondeerend lid van het Boschwetenschappelijk Genootschap in Finland.
Professor Ir. C. BROEKEMA tot lid van de Académie du Travail
(Masaryk) te Praag.
Professor Dr.J. JESWIET werd benoemd tot Ridder in de Orde van
den Nederlandschen Leeuw.
Van onze Assistenten promoveerde de Heer H. J. VENEMA te
Leiden, de Heer A.J.P.OORTteUtrechtindeWis-en Natuurkunde.
Behalve de jaarlijks terugkeerende cursussen werden er dit jaar
nog twee gehouden ter aanvulling van het onderwijs in den Tropischen Landbouw nl.door denHeer Dr.C.J. J. VAN HALL teBaarn
over Koffiecultuur endoor den Heer D. J. SANDERSteHaarlem over
Tabakscultuur.
Hetonderwijs indeEconomische Geografie werdinhet afgeloopen
jaar in den vorm van een cursus opgedragen aan Professor L. VAN
VUÜREN te Utrecht. Bij de groote beteekenis van dit vak zoowelvoor
de Nederlandsche als voor de Indische landbouwkundigen, had de
Senaat een in Wageningen wonende leerkracht gewenscht, die zijn
geheelen tijd aan de voor onze studeerenden belangrijke vraagstukken had kunnen wijden.
Ter definitieve voorziening in het onderwijs in de Physische en
Colloïd-chemie zijn door den Senaat voorstellen aan het College
van Curatoren gedaan, zoodat wij binnen kort de benoeming van
een lector mogen verwachten.
Ook dit jaar was de Landbouwhoogeschool op verschillende congressen in het buitenland vertegenwoordigd.
Het 5e Internationale Botanische Congres te Cambridge werd bijgewoond door de hoogleeraren JESWIET, REINDERS, QUANJER en
1
VAN SLOGTEREN en Dr. BLEIER ). Prof. QUANJER hield ereen voordracht over virusziekten.
Het Internationale Tuinbouwcongres te Londen werd bijgewoond
doordecollega'sSpRENGERenJESWIETenDr.VANDERLEK1 ).Deeerste
*) Ook Dr. VAN DER LEK woonde het 5e Internationale Botanische congres
te Cambridge bij en hield voor deafdeeling „Physiologie" een voordracht:
„On the influence of buds and leaves on regeneration processes in woody
cuttings."
Daartoe uitgenoodigd door de Internationale commissie voor tuinbouwcon-
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maakte van deze gelegenheid ookgebruik omeenbezoek te brengen
aan de proefstations te East Mailing, Long Ashton, aan hetLow
Temperature Research Station te Cambridge en aan Kew Gardens.
De Rector Magnificus vertegenwoordigde de Landbouwhogeschool ophet Ille Internationale Congres voor Landbouwonderwijs
te Luik.
Op de landbouwonderwijsafdeeling der tentoonstelling te Luik
was het Nederlandsch onderwijs op landbouwkundig gebied zeer
overzichtelijk aangegeven, en maakte de onderinzending van hier
een goeden indruk.
Professor BAKKER bezocht met zijn leerlingen de36eWanderausstellung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft te Keulen;
Professor VAN BARENmaakteagrogeologische excursiesnaar MiddenDuitschland.
Verder werden nogbuitenlandsche reizen voor studiën of ter bijwoning van congressen ondernomen door:
Prof. VAN BAREN: Internationale Tentoonstelling te Luik;
Prof. BEZEMER: Tentoonstelling te Antwerpen;
Prof. BROEKEMA:Vergadering van deAssociation Internationale des
Sélectionneurs de Plantes de grande culture te Parijs;
Prof. ROEPKE: 4e Wanderversammlung Deutscher Entomologen te
Kiel, waar ZHGeenvoordracht hield over „Die Bedeutung des
ScolytusscolytusalsUeberträger dersog.holl. Ulmejikrankheit."
Prof. SPRENGER sprak op het Vlaamsch Wetenschappelijk Congres over „Bloembiologisch onderzoek in het belang der fruitteelt".
Met zijn assistent VAN DEN MUYZENBERG bezocht hij Skandinavië
om kennis te nemen van de daar in gang zijnde proeven over
grondverwarming door middelvanelectriciteiteneenstudietemaken
van het tuinbouwkundig onderzoek, zooals dat aan het Zweedscbe
proefstation teAlnarp gedaan wordt.
Professor T E WECHEL reisde in Duitschland, Zwitserland en Oostenrijk, Professor BEEKMAN in Zweden, Noorwegen en Finland met
het doelhoutvesterstevinden,diebereidwaren,omin Nederlandsch
Indischen dienst te treden, daar vooral wegens het stopzetten der
opleidingin Nederland tijdens debezuinigingsziekte in 1923,ergeen
voldoende Nederlandsche houtvesters beschikbaar zijn.
Prof. QUANJER hield eenvoordracht over selectie van aardappelen
te Parijs voor deAssociation desSélectionneurs dePlantesdegrande
culture; Prof. BEEKMAN te Helsingfors over „Het Boschbedrijf in
Nederlandsch-Indië" en bezocht het congres der Boschbouwproefstations te Stockholm.
gressen, hield Dr. VAN DER LEK op het Internationale Tuinbouwcongres te
Londen eenvoordracht over: „Anatomical structure ofwoody plants in relation tovegetative propagation."
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De Heer VERSCHUURbezichtigdedetransportabele houtverkolingstoestellen op de tentoonstelling te Tervueren.
In opdracht van den Minister van Koloniën bezoekt Professor
T E WECHEL thans Nederlandsen-Indië, om daar kennis te nemen
van de nieuwe organisatie en de tegenwoordige werkwijzen van
den Dienst van het Boschwezen en tevens om met dien dienst in
nauwer contact te komen. Door dergelijke reizen kan de opleiding in
Wageningen aan de eischen van den Indischen Dienst blijven beantwoorden.
Aan buitenlandsche bezoekers heeft het in het afgeloopen jaar
ookniet ontbroken. IkzalU delangelijst besparen, die U tochin het
jaarboekkuntnaslaan1).IkwilslechtsdenZuid-Afrikaanschengezant,
denHeer VILLIERS en de Regenten van PasoeroeanenvanBangkalan
hier vermelden, omdat ons deze belangstelling verheugt.
Professor H. H. WHETZEL van Ithaca werkte met zijn assistent
eenige maanden aan het Laboratorium voor bloembollenonderzoek
te Lisse.
Aulavoordrachten werden er in den afgeloopen winter twee gehouden. Eén door Dr. J. H. OORT te Leiden over „de grenzen van
onze tegenwoordigekennisvan het heelal",en één door Prof. Dr. A.
PENCK uit Berlijn over„Steppen-undPräriebödenin Nordamerika."
Zooalsik reeds mededeelde heeft het Indische Boschwezen op het
oogenblik moeite om zijn corps houtvesters aan te vullen. Het moest
reeds tot de indienststellingvan een tiental buitenlanders overgaan,
omdathetin 1923deopleidingstaakteende loopende verbintenissen
verbrak. Het schijnt wel, dat dergelijke ervaringen aan andere Regeeringsafdeeiingen niets leeren. Want ten opzichte der Landmeters
dreigtdezelfde fouttewordenbegaan.AanvullingvanhetlandmeterscorpsinNederlandiszekernietoverbodig,dochallerleireorganisatieplannen leiden tot zeer beperkte aanvulling. Indien over enkele
jaren hierdoor moeilijkheden ontstaan, wijte men dit niet aan gebrek aan ambitie bij de Nederlandsche Jongelui om voor landmeter
*) D e Landbouwhoogeschool ontving onderanderenbezoekvan de volgende
buitenlanders:
Prof. T . BJÖRKMANN, Stockholm;Prof. D r . C . E . B. BREMEKAMP, Pretoria;
Prof. A. CONARD,Brussel;D r .G.H . CUNNINGHAM, Staatsmycoloogvàn N i e u w Zeeland; Prof. DERLITZKI, Pommritz; D r . WITALY EDELSTEIN, M o s k o u ;
Prof. H . VON EULER, Stockholm; D r . GELDENHUYS, onder-staatssecretaris der
U n i e van Zuid-Afrika, chef van deafdeeling Landbouw;Prof. D r . L . R. JONES,
Madison; Prof. D r . G. KRAUSS, Tharandt; Prof. W . J. ROBBINS, Columbia;
F R L . D r . E . SCHIEMANN, Berlin-Dahlem;Prof. D r . I. V . TJURIN, Kasan; J.
VIGANDS, directeur van de Rijkslandbouwscholen in Letland, Smiltene; I .
ELAZARI VOLCANI, Directeur P . Z . E . Agr. E x p . St., Tel-Aviv, Palestina; Prof.
Dr. R. VON WETTSTEIN, Göttingen; Prof. D r . H . H . WHETZEL, Ithaca.
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te studeeren; maar men zoeke de fout bij hen, diehetvertrouwen in
deze carrière schokten.
De Heer L.A. SPRINGER te Haarlem bedankte wegenszijn hoogen
leeftijd als voorzitter van de Commissie in zake de vorming van
tuin- en landschapsarchitecten en werd opgevolgd door den
Heer E. D. VAN DISSEL, Directeur van het Staatsboschbeheer te
Utrecht.
Eenverblijdend verschijnsel ishet,dat deleidersvan verschillende
bedrijven van hun vertrouwen in het nut van wetenschappelijke
onderzoekingen voor de praktijk blijk geven, door dieook finantieel
te steunen.
Zoo verleende de Vereeniging voor Koeltechniek wederom een
subsidie ten behoeve van de proeven op het gebied van conserveeren door middelvan koude.
Het Fonds voor Electrotechnische Industrie verstrekte eene subsidie om een onderzoek te beginnen betreffende het toepassen van
electriciteit voor grondverwarming en voor belichting van planten.
De N.V.Provinciale Geldersche Electriciteitsmaatschappij steunde
deze onderzoekingen door het verstrekken van technischehulp,van
electrischen stroom, van een kas en van materiaal,terwijl zij de reis
van Prof. SPRENGER en zijn assistent naar Skandinavië mogelijk
maakte.
De N.V. „Enkes" te Voorburg plaatste gratis een klein model
koelmachine in het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt voor
het koelen van thermostaten.
Van Professor Dr. H. BLINK ontvingen wij een zeer goed portret
voor de Senaatskamer.
Er hadden in het afgeloopen jaar 5 private promoties plaats.
Er werden 41 Ingenieursdiploma's uitgereikt, waarbij 2 maal het
praedicaat „met lof" werd toegekend.
Het aantal der Wageningsche studenten overtrof dat van alle
vorige jaren. 434 studeerenden waren voor den cursus 1929—-1930
ingeschreven, waarvan 14 voor enkele lessen. Voor de eerste maal
werden 117 studenten ingeschreven tegen 109 in het vorige jaar.
Het Wageningsche Studenten-Orkest herdacht zijn 10-jarig bestaan met een buitengewoon concert onder leiding van Professor
VAN UVEN, waarvan ook de deelnemers aan de elfde samenkomst
van Indische Landbouwtechnici konden profiteeren.
De Wageningsche Studententooneelvereeniging toonde haar durf
door de opvoering van „The Hairy Ape" van Eugene O'Neill.
Argo liet zich dit jaar niet onbetuigd. De nieuwe overnaadsche
vier: Jason behaalde zoowel bij de Hollandia-wedstrijden als bij de
„Koninklijke" de overwinning en de jonge acht A, die een tweeden
prijs verwierf, geeft onshoop, dat devoorspellingvanProf.SÖHNGEN

36
nog eens uit zal komen.
Ook de Argo-dames hielden de eer van Wageningen op, door in
Leiden den eersten prijs in het nummer jongevier, stijlroeien te verwerven.
DeHeer A.F.VAN DER SCHEERbetoondezichwedereen geduchten
tegenstander bij de wereldkampioenschappen op de schaatsen, in
Zwitserland en in Skandinavië en wist beslag te leggen op het academisch wereldkampioenschap.
Zooals de aarde in haar jaarlijkschen loop om de zon schijnbaar
een kring beschrijft, maar in werkelijkheid, daar zij de beweging der
zon door de wereldruimte volgt, een spiraal doorloopt, zoodat elk
volgend jaar haar verder voortgeschreden vindt, zoo moet ook elke
inrichting, wier werkzaamheden naar jaarlijksche perioden zijn ingedeeld, er angstvallig voor behoed worden, dat haar baan een cirkelgang worde,daar de door haar afgelegde weg een gestadig klimmen
moet vertoonen naar een hooger doel.
Elke Rector Magnificus, die zijn ambt aanvaardt, diegereed staat,
een jaar lang zijn krachten meer dan anderen aan het algemeen belang der Hoogeschool te wijden, doet dat met de hoop in het hart,
dat het hem gegeven moge zijn, tot dien vooruitgang te kunnen bijdragen. En als hij dan aan het einde van zijn jaar op het punt staat,
zijn ambt aan zijn opvolger over te dragen, dan zal hij zich afvragen:
is er in dit jaarwerkelijkvooruitgang vast te stellen? En als wij al in
enkele dingen wat verder gekomen zijn, dan is zijn vraag daarmede
nog niet bevredigend beantwoord, dan vraagt hij nog is dit genoeg,
om van werkelijken vooruitgang te spreken? Hoe hij die vraag zal
beantwoorden, hangt geheel er van af, wat hij als het doel zijner
Hoogeschool beschouwt. Hij zal zich dat klaar voor oogen moeten
stellen.Hetkomtmijgewenschtvoor,datookhiertedoen,omdat niet
allen in den lande daaromtrent dezelfde voorstelling hebben en
juist onder personen, wier opvattingen voor den vooruitgang van
onze Hoogeschool van groot gewicht zijn, wel een andere meening
gehuldigd wordt dan die van den Senaat.
Uit den naam Landbouwhoogesc/woZ wil men weleens afleiden,
dat onze inrichting in deeerste plaatsschool,d.i. onderwijsinrichting
moet zijn, dat het wetenschappelijk onderzoek eerst aandebeurt mag
komen, alsvoor het onderwijs al het noodige isgedaan.Voor alles de
schoolruimte en eerst daarna de laboratoria (waaronder ik hier en
in het volgende ook proeftuinen, proefvelden, kassen, stallen voor
proefnemingen enz. versta).
Ik kan om verschillende redenen die opvatting niet deelen. In de
eerste plaats niet, omdat de geheele geschiedenis van het hooger
onderwijs er tegen pleit. In alle landen zijn toch de hoogescholen
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tevens centra voor wetenschappelijk onderzoek geweest; de plaatsen,
waar men zichvooral met het oplossen van wetenschappelijke vraagstukken bezig hield en met de toepassing van nieuwe ontdekkingen op de praktijk. Het moet de plaats zijn, waar de studeerenden
in de gelegenheid gesteld worden zich nieuwe methoden van onderzoek eigen te maken, toepassing van nieuwe werkwijzen voor de
praktijk kunnen leeren, zich moeten vertrouwd maken met methodisch wetenschappelijk onderzoek. Zij moeten er leeren waarnemen
en uit hunne waarnemingen conclusies afleiden. De vragen, die zich
voordoen bij de toepassing van nieuwe vindingen moeten er onderzocht kunnen worden; de Hoogleeraren moeten door eigen onderzoekingenopverschillend gebied metdemethoden derandere onderzoekers vertrouwd zijn, om hunne studenten behoorlijk te kunnen
voorlichten.
Wienietgewendisaanlaboratoriumwerk,kanoverdatvan anderen
geenoordeel hebben.
De hoogleeraar moet ook de vraagbaak kunnen blijven van de afgestudeerden, als die in hun werkkring op moeilijkheden stuiten,
die nog niet voor de praktijk zijn opgelost. Dat kan hij alleen, als hij
zelf aan de oplossing van zulke vraagstukken kan medewerken. De
hoogleeraren moeten dus in de gelegenheid gesteld worden, zelfstandige wetenschappelijke onderzoekingen te doen. Alleen dan is
het mogelijk,dathunkennislevendblijft enniettot kamergeleerdheid
verstart. Alleen dan kunnen zij vruchtdragend onderwijs geven.
Onthoudt men een hoogleeraar de gelegenheid, om door eigen
onderzoekingen aan de oplossing van belangrijke vraagstukken te
blijven medewerken, dwingt men hem zich te beperken tot het
mededeelen, van wat door anderen gevonden werd, danverlaagt men
zijn onderwijs tot middelbaar. Als men nooit de vruchten van eigen
onderzoek en eigen studie heeft mede te deelen, gaat het persoonlijk
element en daarmede het leven uit het onderwijs weg en wordt het
doode letter. Maar ook destudent, die later geroepen is, voorlichting
te geven of onderwijs op landbouwkundig gebied, of aan het hoofd
zal staan van een landbouwkundig laboratorium, die proefnemingen
van landbouw- of veevoedervereenigingen zal moeten leiden en beoordeelen, kan niet buiten die laboratoria. Hoe zal hij later uit de
beschrijving van een onderzoek, dat hij leest, een indruk krijgen van
dewaardeófdebetrouwbaarheid der conclusies,alshijnietdooreigen
ervaring weet, wat er aan een wetenschappelijk onderzoek vastzit.
Hoe wil hij veldproeven of voederproeven beoordeelen en de resultaten uitwerken, als hij te voren nooit getuige is geweest van een
ernstig wetenschappelijk onderzoek. Èn voor de studenten èn voor
de professoren is het noodzakelijk dat elk natuur-wetenschappelijk
vakover goedelaboratoria beschikt. Ja, erzijn zelfs hoogleeraren, die
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het laboratorium voor hun onderwijs noodzakelijker achten dan hun
collegekamer.
Ik kan het dan ook slechts betreuren, dat men in Nederland
inrichtingen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
landbouw en veeteelt heeft gesticht buiten de Hoogeschool, terwijl
gelegenheden voor datwetenschappelijke onderzoek aanonzeHoogeschool nog ontbraken en men nu blijkbaar niet meer in dat gebrek
voorziet, omdat elders de gelegenheid voor die soort onderzoekingen
bestaat, zeer ten nadeele van hen, die hier studeeren.
Ik geef toe, dat plaatselijke of politieke omstandigheden het oprichten van een laboratorium voor een bepaalde onderzoekrichting
op een andere plaats zeer gewenscht kunnen maken, maar dat mag
geen reden zijn, die afdeeling aan de Hoogeschool te verwaarloozen.
Het is wel merkwaardig, dat men het hooger onderwijs vaak verwijt, dat het niet voldoende rekening houdt met de eischen der praktijk, terwijl men het juist organen onthoudt, die het met de praktijk
veelvuldig in aanraking zouden brengen.
Zal dus ieder deskundige gereedelijk toegeven, dat voor een Landbouwhoogeschool goede laboratoria voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek een hoofdvereischte zijn, dan kan men nog
vragen:behoeft eenkleinland als Nederland welzulkehooge eischen
aan die laboratoria te stellen als de grootere landen. Om daarop antwoord te geven moet ik nog weer eens in het licht stellen, wat ook
door den Senaato.a.inzijne „Beschouwingen inzakehetbelangvoor
Nederland en de Overzeesche Gewesten bij eene goede inrichting
van de Landbouwhoogeschool" reeds werd gedaan.
Nederland is door de dichtheid van zijne bevolking genoodzaakt, voor een belangrijk bedrag aan produkten uit te voeren, om
datgene te kunnen koopen, wat het voor de behoeften van die bevolking moet invoeren. Het zal dus met de andere naties op de
buitenlandsche markten moeten kunnen concurreeren. Nu nemen
landbouw en veeteelt voor een niet onbelangrijk bedrag aan dien
uitvoer deel; (in 1928 b.v. voor 700 millioen gulden, terwijl Ned.
Indië in 1927 voor 1200 millioen uitvoerde) en deze zullen dus ook
de concurrentie van de overige Europeesche en eenige niet Europeesche landen moeten aanvaarden. Deze mededinging wordt steeds
ernstiger. In alle landen streeft men er naar, zijne produkten door
verbeterde werkmethoden beter te maken, het rendement van den
bodem te verhoogen, en de productiekosten te verminderen. Immers slechts zij, die beter waar of die tegen lageren prijs leveren
dan de anderen, zullen zeker zijn van hunne afnemers. Nederland
munt tot nog toe vooral uit door de kwaliteit zijner landbouwprodukten. Op de binnenlandsche markt mogen patriotismeenbeschermende rechten nog een rol ten voordeele van den landgenoot-ver-
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kooper spelen, op de buitenlandsche markt is dit niet het geval.
Rationeele verbetering van de verschillende produktiewijzen is
echter slechts mogelijk, als men de bedrijven op wetenschappelijke
basisinricht endiebasisdoor regelmatigonderzoekvoortdurend verbreedtenverdiept.Voorheteerstedoelishetlandbouwkundig onderwijs en de daarop berustende voorlichtingsdienst noodig, voor het
laatste het wetenschappelijk onderzoek.
In alle concurreerende landen ziet men dan ook de laatste jaren
een ernstig streven, zoowel het onderwijs, speciaal het hooger, als
het wetenschappelijk onderzoek op een hooger peil te brengen, overtuigd als men is,dat de afgestudeerden, die in eenmilieuvanwetenschappelijk onderzoek werden opgeleid, het meest geschikt zijn, om
de resultaten van die onderzoekingen op de praktijk over te brengen.
Het zij mij vergund in dit verband de woorden te herhalen, die
Koning Albert van België bij de opening van de Internationale tentoonstelling te Luik sprak: „La science moderne ouvredesperspectives nouvelles et presque infinies à la technique. C'est dans les
laboratoires derecherche,ques'élaborent lesrudiments de l'industrie
future. La science pure est la condition indispensable de la science
appliquée, et le sort des nations qui négligeront la science et les
savants est marqué par la décadence."
Wil Nederland zijne gunstige positie als uitvoerend landbouw- en
veeteeltland op de wereldmarkt handhaven, dan zal het dus moeten
zorgen, dat het de vooraanstaande plaats, die het op akkerbouw-,
tuinbouw-, veeteelt- en zuivelgebied inneemt, behoudt. Dat kan het
niet dooropdehoogteteblijven,waarophetnustaat,wantdan wordt
hetdooranderenvoorbijgestreefd. Dat kan het nietdoordein andere
landen uitgewerkte nieuwe methoden overte nemen, want dan komt
hetaltijd achter dieanderen aan.Dat kan het alleen,alshetzijn eigen
werkers in de gelegenheid stelt, door eigen onderzoekingen aan de
spits der landbouwkundige wetenschappen te blijven.
Daarom moeten inrichting en uitrusting van onze laboratoria aan
hooge eischen voldoen, zoowel wat de werkgelegenheid voor de docenten, alsvoor de assistenten en studenten betreft. Daarombehoort
de Regeering door een behoorlijke bezoldiging ervoor te zorgen, dat
de besten onder onze jonge landbouwkundigen hier gaarne als assistenten willen en kunnen blijven en niet hunkerend naar een andere
betrekking behoeven uit te zien,die hen instaat zalstellen behoorlijk
te leven en een gezin te stichten.
Zal de Landbouwhoogeschool aan hare roeping beantwoorden,
zooals die uit het voorgaande voortvloeit, dan moet, nadat haar
achterstand, waarop door den Senaat meer dan eens gewezenwerd,
is ingehaald, haar ontwikkelingsgang gelijken tred houden met de
steeds hooger wordende eischen,die eenèrzijds het toenemend aantal
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harer leerlingen, anderzijds de gestadige ontwikkeling van den landbouw en de landbouwwetenschap in de andere landen aan haar stelt.
En alswij met die doelstelling voor oogen onzevorderingen der laatste jaren beschouwen, dan moeten wij tot de erkenning komen, dat
zij geen gelijken tred gehouden hebben met devorderingen in de ons
omringendelanden,datwijdusreedsbezigzijnvanonzenvoorsprong
te verliezen.
Er staan hier groote Nederlandsche belangen op het spel. Caveant
consules, ne quid detrimenti res publica capiat!
Mijne Heeren Curatoren! Ik weet, dat gij geen gemakkelijke taak
hebt; want een m.i. verkeerd begrepen zuinigheid bij de Regeering
maakt het U zeermoeilijk,vaakonmogelijk verbeteringen vanwelker
noodzakelijkheid gij overtuigd zijt, door te voeren.
Moge uwe belangstelling in onze Hoogeschool door zulke teleurstellingen niet verflauwen, maar op haar het palma sub pondère
crescittoepasselijk blijken. Dat de ondervonden weerstand U een
spoorslag zij des te krachtiger voor de belangen onzer School op te
komen en U doe besluiten, in geen geval op de uitgaven voor werkelijke behoeften te bezuinigen, zoo lang de Regeering U daartoe niet
noodzaakt.
Mijnheer dePresident Curator!Uit den aard der zaakkwamik met
U meer dan met andere leden van het Collegevan Curatoren in persoonlijke aanraking.Daardoor hadikruimschoots gelegenheid devele
moeite en tijd, die gij aan onze instelling besteedt, te leeren waardeeren. Ook blijf ik dankbaarterugdenken aandeaangenameurenin
uw gastvrije woning. Ik hoop, dat ook in de toekomst evenals inhet
afgeloopen jaar door de besprekingen tusschen U en den Rector
Magnificus enAssessoren, zoowel als die met uw onvermoeiden secretaris de goede samenwerking tusschen onze beide Colleges bevorderd zal worden.
Mijne Heeren Senatoren! U zeg ik dank voor het in mij gestelde
vertrouwen, dat ik naar ik hoop niet alteveel heb teleurgesteld. Ik
dank U ook uit naam der Assessoren voor uwe samenwerking in verschillende commissies.
Bijzonderen dank ben ik verschuldigd aan mijn beide assessoren
collegae VISSER en BAKKER en aan den secretaris van den Senaat
collega KIELSTRA. Gij hebt tijd noch moeite gespaard, waar het gold
de belangen der Hoogeschool te behartigen. Zonder uwe gewaardeerde hulp hadveel onafgedaan moeten blijven, wat nu tot een goed
einde kon worden gebracht. Met genoegen blijf ik denken aan den
prettigen toon op onze vergaderingen.
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Mijn dank geldt verder de ambtenaren voor hunnetoewijding;in
hetbijzonderU,BOSMANvoordenbereidwilligen steunmijsteedsverleend. Uw nauwkeurige kennis van allerlei vroeger aan ons bureau
behandelde zaken, was mij vaak tot groot nut.
Ik kom nu aan het laatste gedeelte van mijn taak.
Collega VISSER, ik kan mijn functie vol vertrouwen aan U overdragen. Ik weethoenade Landbouwhoogeschool U aanhet hart ligt,
hoe U voor haar geen moeite te veel is. Ik ken uw inzichten en den
ernst waarmede gij uwtaak opvat. Mogeerzegen opuwwerk rusten.
Met dezen keten draag ik dewaardigheid van Rector Magnificus
aan U over.
Heil den nieuwen Rector!

3. LIJST VAN RECTOREN, SECRETARISSEN VAN DEN SENAA:
EN ASSESSOREN SEDERT DE OPRICHTING DER
LANDBOUWHOOGESCHOOL
Studiejaar

Rector-Magnificus

Secretaris van den
Senaat

1918/1919

Dr. J. H. Aberson.

Dr. D. van Gulik.

1919/1920

Dr. D.van Gulik.

T. J. Bezemer.

1920/1921

Dr. A. van Bijlert.

J. van Baren.

1921/1922

Dr. M. J. van Uven.

A.te Wechel.

1922/1923

Dr. J. C. Kielstra.

Ir. B.van der Burg.

1923/1924

Dr.Ir.S.C.J.Olivier.

S.P. Ham.

1924/1925

J. van Baren.

Ir. J. W. Dieperink.

1925/1926

Ir. B.van der Burg.

Ir. A. M. Sprenger.

1926/1927

A.teWechel.

Dr.Ir.N.L.Söhngen.

1927/1928

Ir. J. W. Dieperink.

Ir. M. F. Visser.

1928/1929

Dr.Ir.N.L.Söhngen.

Ir.J.H. ThaiLarsen.

1929/1930

Dr.G.Grijns.

Dr. J.C.Kielstra.

Assessoren

Dr. M. J. van Uven.
A. teWechel.
Dr. A.van Bijlert.
Ir. S. Koenen.
Dr. J. C. Kielstra.
Ir. M. F.Visser.
Ir. J. H. Thai Larsen.
Ir. B.van der Burg.
Dr. Ir. S. C.J. Olivier.
Ir. H. K. H. A.Mayer Gmel
J. van Baren.
Ir. A.M. Sprenger.
Dr. H. M. Quanjer.
Dr.W. C.Mees R.Azn.
A.teWechel.
Dr. G. Grijns.
Ir. J.W. Dieperink.
Ir. A.M. Sprenger.
Dr. G. Grijns.
Dr. H. A. J. M. Beekman.
Dr.H.A.J.M.Beekman.
T.J.Bezemer.
Ir.M.F.Visser.
Dr.D.L.Bakker.

4. LIJST VAN OUD-HOOGLEERAREN DER
LANDBOUWHOOGESCHOOL

Mr. Dr.H. W. C.Bordewijk (Groningen)
*Dr. J. O. F. Pitsch (Wageningen).
Ir. J. Haringhuizen (Delft) . . . . . . . . . . . .
Dr. J. Ritzema Bos
Dr. A. H. Berkhout (Bennekom).......
Mr. Dr. A. Heringa
Dr. L. Broekema (Wageningen) . . . . . . . .
Dr. G. Stahel (Paramaribo)
H. C. Reimers
Dr. E. Giltay (Apeldoorn)
Ir. S. Koenen
*Dr. H. Blink ('s-Gravenhage)
.....
Dr. J. Valckenier Suringar (Wageningen)
Dr. A. van Bijlert
Dr. J. H. Aberson (Wageningen) . . . . . .
* Buitengewoon hoogleeraar.

Benoemd te
Wageningen

Afgetreden
of overleden

17Juli 1913
1 Sept. 1876
1 Sept. 1916

10Juni 1918
lAug. 1918
15Febr. 1919
\ 21Sept. 1920
(t 7 April 1928
l j a n . 1921
130 Jan. 1921
20 Sept. 1921
2Dec. 1921
f 19Sept. 1922
I t 7April 1924
lOct. 1922
126 Dec. 1922
1 Oct. 1923
1 Jan. 1925
t 9Febr.l925
17Sept.1928

1 Sept. 1876
14Sept. 1892
16Oct. 1918
1 Sept. 1877
1 Juli 1921
1Maart1880
1 April 1885
1 Sept. 1905
1 Jan. 1906
1April 1899
8 Oct. 1902
20Maart1884

5. LIJST VAN DE VOOR HET STUDIEJAAR 1929—1930
INGESCHREVENEN
a »o

g.a
Ç o
Q.S
1929
Sept.
17

x

Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

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

15 Mrt. '09
22 Jan. '11
29 Apr. '11
10 Nov. '08
30 Nov. '05
1 Mrt. '01
9 Dec. '10
4 Sept.'ll
15 Aug. '10
24 Apr. '09
27 Juli '11
8 Mei '11
11 Febr.'ll
3 Apr. '12
26 Mei '10
31 Mrt. '11
6 Nov. '11
19 Jan. '12
17 Mrt. '10
16 Mrt. M 0
24 Mrt. '10
23 Febr.'lO
23 Sept.'08
30 Aug. '09
18 Oct. '09
17 Apr. '12
27 Nov. '08
13 Nov. '09

Paramaribo.
Oosterbeek.
Tomohon (Cel.).
's-Gravenhage.
Fort de Kock.
Weltevreden.
Batavia.
's-Gravenhage.
Vlissingen.
Oud-Alblas.
Amsterdam.
Jisp.
Meester Cornells.
Anloo.
Koeta Radja.
Rotterdam.
Culemborg.
Ochten.
Ten Boer.
Tiel.
Oosterbeek.
Soerabaja.
Buitenzorg.
Buitenzorg.
Semarang.
Onstwedde.
Koog a.d. Zaan.
Poerworedjo.

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

19 Apr. '10
20 Jan. '11
21 Jan. '11

Batavia.
Amsterdam.
Zeddam.

Û M

Naam

1. Albertus Willem Keijzer
2. Jan Dirk Gerritsen
3. Bart Johan Leendert Beunders
4. Frans Hugo van Sandick
5. Max Ahn
6. Mas Séwandono
7. Dina Frederika Saltzherr . . . . . . . .
8. Rein Bakker
9. Leendert Jacobus Albert de Jonge.
10. Hendrik van Rees
11. Willem van Benten . . . . . . . . . . . . .
12. Remmet Jonges
13. Willem Oscar Leonard Bethbeder .
14. Addeke Hendrik Boerma
15. Wilhelm Johan Karel Cortenbach .
16. Hendrik Caspar Broeksma . . . . . . .
17. Duco de Waal
18. Peter Stam
19. Luidolf Harm Huizenga.
20. Pieter Ilmer.
21. Willem Gerrit van Veelen . . . . . . . .
22. Louis George Klaus.
23. Wijbold van Warmelo . . . . . . . . . . .
24. Adolf Pieter van der V l i e s . . . . . . . .
25. Willem Anton Cornells Campen . .
26. Eggo Jan Tempel
27. Wilhelm Herman Weideman
28. Pieter Hendrik Maarten Tromp...
29. Hermanus Johannes de Wilde de
Ligny
30. Jan Vlieger
31. Willem Carel Hoogland

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

) L. = Nederlandsche landbouw; K.L. = koloniale landbouw; T. = tuinbouw; B.
Nederlandsche boschbouw; K.B. = koloniale boschbouw; N.G. = Nederlandsche géodes
K.G. = koloniale geodesie; Toeh. = toehoorder; Pa = propaedeutisch examen, legedee
P. = propaedeutisch examen; Ca = candidaatsexamen, Ie gedeelte;C. = candidaatsexam
Ing. = ingenieursexamen; Ldm. landmetersexamen;* = voor de eerste maal voor volle
onderwijs ingeschreven.
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32. Lodewfjk Wülem Wilmes
33. Johannes Michiel Kragten
34. Willem van Laer
35. Tonnis Ammo Veeman
36. Eduard Henri Pantaleon Juta .
37. Jan van Bueren
38. Abram Rierink..
39. Bindert van der Heide
40. Bastiaan Cornelis van Duijn
41. Frans Versteegh
42. Willem Dirk Jacobus Tuinzing . . .
43. Jan de Brey
44. Hendrikus Johannes T e s e l i n g . . . . .
45. Adrianus Johannes Jacobus van der
Rest
46. Adriaan Marinus W e s t e r h o u t . . . . .
47. Diederik Frederik Merz
48. Willem van Mameren
49. Johanna Margaretha van Waveren.
50. Rudolphus Keistma
51. Johan Jacobus Albert Blekkingh . .
52. August Lodewijk Willem Seyffardt
53. Eppe Gerke Mulder
54. Evert Carel Mattheus Roderkerk ..
55. Roelof Smedema
56. Pieter Tuijt
57. Boudewijn Polderman . . . . . . . . . . .
58. Frans Gerardus Cornelis Rothuizen
59. Maarten Hoek.
60. Jans Lintmeijer.
61. Adrianus Cornelis Petrus Eist
62. Ebo Glazenburg
63. Coenraad van den Bergh
64. Gijsbert Jan Docters van Leeuwen.
65. Egbert Jan Heidema
66. JohannesGerardus MartinusTinselboer
67. Hotze de Groot . .
68. Pieter de Feijter
69. Godfried Johannus Josephus Maria
Wagenaar
70. Willem Diederik Gerrit Toorenman

135. Thea Dauphine Alice Simons .
136. Gerard Willem Mulder
137. Sybren Rienstra . . . . . . . . . . . . .
138. Gerben Posthumus . . . . . . . . . .
139. Karel JohariEvers..
140. Willemvan W i n k o o p . . . . . . . . . .
141. Lucas Jan van Dijk . . . . . . . . . .
142. Hugo M a r m e l s t e i n . . . . . . . . . . .
143. Albert Henri Oswald Bos.
144. Arnoldus Willebrordus Ausems
145. Everwijn Engbertus Harmsen .

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

10Sept. '10
13 Febr.'11
22 Apr. '09
7 Oct. '09
8 Jan. '10
23 Juli '10
6 Oct. '09
4 Juni '12
20 Mrt. '10
7 Oct. '10
24 Mrt. '09
6 Dec. '09
4 Apr. '10

Wageningen.
Utrecht.
Hilversum.
Meeden.
Paramaribo.
Rotte/dam.
Borne.
's-Gravenhage.
Rotterdam.
Batavia.
Wageningen.
Weltevreden.
Driebergen.

*

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

28 Jan. '08
10Juli '11
23 Juni '09
29 Nov. '12
22 Nov. '10
12 Febr.'ll
19 Juni '12
12 Apr. '09
9 Sept. '10
U Febr.'ll
31 Jan. '10
15 Juni '10
28 Juli '09
21 Juni '11
19 Mei '11
1 Sept. '13
5 Jan. '00
25 Juni '12
13Mei '11
17Mei '10
17 Mrt. '10

Dordrecht.
Utrecht.
Koeta Radja.
Arnhem.
Hillegom.
Rotsterhaule.
Driebergen.
's-Gravenhage.
Sappemeer.
Beverwijk.
't Zandt.
Scheveningen.
Kruiningen.
Goes.
Noordwijk.
Wageningen.
Wouw.
Zaandam.
Wageningen.
Rotterdam.
Groningen.

Ca.

L.
L.
K.L.

11 Nov.'12
16 Mrt. '08
14 M r t . ' 0 8

Stad-Delden.
Birstum.
Hontenisse.

K.L.
K.L.

3 Oct. '07
14 Mrt. '04

's-Hertogenbosch
Stabat (O.I.).

fa.""~ D JUU1 V3
Toeh. 4 Mei '09
K.B. 30Juni '08
N.G. 4 Mei '09
L.
19 Oct. '09
N.G. 28Ort. '29
K.B.
7 Mrt. '08
K.B. 29Mrt. '10
K.L. 4 Apr. '07
K.G. 30Nov.'06
K.L. 2Aug.'08
T.
30Juli '06

z,evenaar.
's-Gravenhage.
Arnhem.
IJsbrechtum.
Wolsum.
Arnhem.
Putten.
Kampen.
Semarang.
Parée.
Culemborg.
Hengelo. (O.).

*
*
Ca.

*

*
*
*
*
Ing.
*.
P.
Ca.

C.
Ca.

^»
—
*
*
*
Ldm
Ca.
Ca.
Pa.
Ca.
*
C.
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Naam

Sept.
23

24

25

26

27

28

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Emile Louis Levie •••..•.••.•••
Aleidus Reginald Hazemeijer ••••
Georg Franz Hauser .••••...•••
Jan de Reus ..••••••••..•.••••.
Pieter Stallinga .............. ..
Jan Willem Bakker ............ .
Gerardus Eliza Caderius van Veen.
Jan Hendrik Zeven .•••••.•••.•
Johannes Marinus van Voorst van
Beest •.....•...••..••..•.••
80. Henri Dike ••••.•...•.•••.••.•
81. Adolf van Dunne .•••••••.•••..
82. Jozias de Kraker .............. .
83. Johannes Bos •••...•.•.•••....
84. Reinder Fokke de Jong •.••.•••.
85. Cornelis Leonardus Leefers ..••.•
86. Alexander Herman Johan Pollmann .................... ..
87. Marinus Johannes Frans Koopman
88. Jan Cornelis Albert Oortgijsen .. .
89. Cornelis Jan Willem de Jong.... .
90. Klaas van der Molen ••..•••••..
91. Leonardus Henricus Rikken .... .
92. Jacobus Frederik Wolterson .... .
93. Sijtze Riedstra .••....•.••....•
94. George Pieter Jacobus de Vries ••
95. Dirk Mol ..••••..•.•.••.••...•
96. Cornelis Adriaan Joseph van Schendel ...................... ..
97. Dammis Heinsdijk ............ .
98. Louis Romuald Hubert Dobbelmann ............................. .
99. Pieter van der Veer ........... .
100. Wilhelmus Petrus Maria Corstiaensen .•••...••••••••..••.•
101. Jacobus Paulus Johannes van Oers
102. Harm Jan ter Veer ............ .
103. Jean Pierre Eugene Basie ...••••
104. Johannes Jacobus Cornelis van
Heijkoop ••.•....•.•...•••.•
105. Henri Frans van der Stegen •....
106. Ottho Jacobus van der Lely •••••

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

Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

30 Apr. '07
16 Sept. '09
25 Sept. '10
29 Dec. '09
2 Juli '10
29 Apr. '11
30 Sept. '10
3 Mrt. '08

Amsterdam.
Hengelo (0.).
Weenen.
Rossenroij (D.),
Nijkerk (Fr.).
Oldehove.
Arnhem.
Wildervank.

L.
K.L.

7 Dec. '00
31 Jan. '08
3 Aug. '10
T.
T. -26 Febr.'10
T. 14 Mrt. '12
N.G. 11 Mrt. '10
K.L. 23 Oct. '09

c.
·*
*

's-Gravenhage.
Pladjoe.
Semarang.
Hoek (Z.).
Oosterhaule.
Akkrum.
Soerabaja.

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

26 Mrt. '11
24 Febr.'10
22 Jan. '11
22 Jan. '09
8 Mei '09
4 Aug. '12
2 Febr.'10
11 Febr.'12
7 Mrt. '08
9 Mrt. '09

Arnhem.
Zierikzee.
Den Helder.
Haarlemmermeer.
Venlo.
Arnhem.
Haarlem.
Rottevalle.
Arnhem.
Rockanje.

K.L.

13 Sept. '11
27 Sept. '09

Breda.
Goes.

L.
K.L.

1 Juli '11
24 Dec. '10

Rijswijk.
Pingjum.

L.

8 Apr. '11
3 Mrt. '08
2 Febr.'08
2 Aug. '08

Standdaarbuiten.
Heerle (Wouw).
Slochteren.
Den Helder.

P.

1 Apr. '10
8 Nov. '11
9 Sept. '07

Barendrecht.
Venlo.
Fort de Kock

c.

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

/*.
P.
P.
Ldm
..JV/

/II'
//
~-

C.
Ca.

Ca.

*
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Datum en
jaar van
geboorte

Naam

Sept.
28
30

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

Simon Jan Schoenmaker ••.....•
Engel Gerardus van Riet Paap ...
Joan Cornelis Jacobus van Stockum
Hendrik Jan Vrielink •••..•..•••
Wilhelmus George Gribnau .•.••
Alo1s Ruts .•......••••••..••••
Frans Willem Godfried Pijls .•.•
Rene Arthur Laurent Lincklaen
Arriens • . . • • • • • • . . • • . • • • • . • •
115. Theodoor Hamilton of Silverton
Hill •••••..••••••.••••..•.••
116. Hermann Johannes Spoel •••••••
117. Jan Philip Lienesch •••.••...•.•

Geboorteplaats

K.L.

26 Jan.
ll Juni
26 Mei
18 Juli
10 Nov.
18 Aug
6 Jan.

'10
'09
'11
'10
'09
'04
'11

Hoogkarspel.
Koog a. d. Zaan.
Venlo.
's-Gravenhage.
Arnhem.
Poppel (Belg.).
Beek (L.).

K.L.

29 Aug. '07

Tandjong Poera.

K.L.
K.L.

3 Mei '09
ll Apr. '08
14 Sept. '12

Semarang.
Plantoengan.
Alkmaar.

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

T.

T.

C.

Oct.

1

2

3

118. Pieter Hoogenboom •.•.••.••.•• K.L. 30 Apr. '11 Dordrecht.
119. Lauw Ing Gwan ••••.•.•..•..•.
6 Nov. '05 Sidhoardjo.
T.
120. Anton Martin Cornelissen .•..•. K.B.
9 Juli '08 Arnhem.
121. Johannes Pieter Planje ••••.••••. K.L. 26 Juni '10 's-Gravenhage.
1 Sept. '08 · Groningen.
122. Jan Derk Neuteboom •.••••••.. K.L.
123. Barend de Boer ••.•••.•••.•.•.• N.G. 17 Aug. '11 Aalsum.
124. Petrus Johannes Maureau ...... . K.G. 25 Sept. '11 Maarsseveen.
125. Neeltje Krijthe .•.•.•.•••.•.•.•
T. 23 Juni '09 's-Gravenhage.
126. Eltien Krijthe .•••••••••.•..•••
T. 23 Juni '09 's-Gravenhage.
127. Siebrand Dirk Rispens •••.•••..
17 Mrt. '05 Mensingeweer.
L.
6 Sept. '09 's-Gravenhage.
128. Jan George Vermaat •..•.•••••. K.L.
129. Derk Jan Lui ten ..•••..••••...• N.G.
4 Mrt. '10 Aalten.
130. Herman Adriaan Steijn Parve •.. K.G.
7 Juli '08 Manggar.
131. Jacobus Dirk Maltha ••••.••.••• K.L. 26 Febr.'08 Rotterdam.
4 Apr. '06 Soerabaja.
132. Hermine van Straaten •.••.•.•.• K.L.
133. Petrus Nicolaas Hackenberg •.••. K.L.
3 Febr.'05 Middelburg.
134. Sipke Johannes Snieder •.••.•.••
L.
6 Juni '05 Zevenaar.
135. Thea Dauphine Alice Simons ••. Toeh. 4 Mei '09 's-Gravenhage.
136. Gerard Willem Mulder •..•.•••• K.B. 30 Juni '08 Arnhem.
137. Sybren Rienstra ••••..••.••.••• N.G.
4 Mei '09 IJsbrechtum.
138. Gerben Posthumus .•••.•.•••••
L.
19 Oct. '09 Wolsum.
139. Karel Johan Evers .•.•.•••••.••. N.G. 28 Oct. '29 Arnhem.
140. Willem van Winkoop ..••.••••••• K.B.
7 Mrt. '08 Putten.
141. Lucas Jan van Dijk .••••.•.•••• K.B. 29 Mrt. '10 Kampen.
142. Hugo Marmelstein •..••...••.•. K.L.
4 Apr. '07 Semarang.
143. Albert Henri Oswald Bos ••.••.•• K.G. 30 Nov. '06 Paree.
144. Arnoldus Willebrordus Ausems •• K.L.
2 Aug. '08 Culemborg.
145. Everwijn Engbertus Harmsen •.•
T. 30 Juli '06 Hengelo. (0.).

P.
P.
_;I<

Ca.
Ca.

P.
Pa.

P.
P.

c.

Ca.
Ing

c.

~
~

/

Ldm
Ca.
Ca.
Pa.
Ca•.

,,*
c.
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Naam

p.i
Sept.
23
24

Datum en
jaar van
geboorte

30Apr. '07
T.
K.B. 16Sept. t »
K.L. 25 Sept.'10
K.L. 29Dec. '09
K.L. 2 Juli '10
K.L. 29Apr. '11

71. EmileLouis Levie
72. AleidusReginald Hazemeijer . .
73. Georg Franz Häuser . . . . . . . . .
74. Jan de Reus
75. Pieter Stallinga
76. JanWillem B a k k e r . . . . . . . . . . .

Geboorteplaats

Amsterdam.
Hengelo (O.).
Weenen.
Rossenroij (D.).
Nijkerk (Fr.).
Oldehove.
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Naam

Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

6 Juni '11
5Mei '10
3 Dec.'11
25Apr. '10
17Aug. '10
30Sept.'08
1 Apr. '08
8 Juni '10
23Sept.'06
8 Juli '12
29Jan. '09
20Nov.'07
5 Jan. '10
21Jan. '06
10Mei '04
31Mrt, '09
12Nov '07
20Mei '06
11 Aug '09

Drachtster Comp.
Nieuw Heivoet.
Magelang.
Lemmer.
Eelde (Dr.).
Batavia
Brachem.
Semarang.
Roterdam.
Rotterdam.
Groningen.
's-Gravenhage.
Ambt-Almelo.
Sneek.
Hempens.
Utrecht.
Breda.
Semarang.
Nes (Ameland)

cs to

p.g
Oct.
146. Heinvander M o l e n . . . . . . . . . . . . .
147. GeorgeAugust Werner Wagenaar
148. Marinus Cornelis van Hameien . .
149. Hendrik Anne B r o u w e r . . . . . . . . .
150. Ebeline Huisman
151. Karel Nicolaas Reuter . . . . . . . . . .
152. Jan Gijsbert de Geus
153. Willem Dirk Hemsing
154. Christoffel van der W e l . . . . . . . . .
155. Karel Christiaan de Roo
156. Jacobus Evert van denBerg
157. FrederikWillem Rappard . . . . . . .
158. Fredrika van Strik
159. Gerrit Klaas Dijkstra
160. Gerardus Lambertus Wanrooij ..
161. Pieter Boezaardt
162. Johan MarieHenriJosephHouben
163. Willem Pieter Lenshoek.........
164. Johan Adriaan Meuter.
165. HillebrandPhilippusvander
Schaaf .
166. Gerrit Adriaan Loeff . . . . . . . . . . .
167. Johannes Christiaan Lodewijk KarelvanWely
168. David Slijboom
169. Albertus S p o e l s t r a . . . . . . . . . . . . . .
170. Johan Michel Kist
171. JanPolman
172. Hendrik Leonardus Sebastiaan
Adama
173. Evert Biewenga
174. JohannesTheodorasBoxman . . . .
175. Dirk in 't Veld
176. Cornelis Johannes van M e e l . . . . .
177. Gerard Johan Bruins . . . . . . . . . . .
178. CornelisBaars
179. Henricus Antonius Maria van Erp
180. Kornelis Bos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181. Klaas Zijlstra
182. Geert Smit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183. Johan Coenraad Mettivier Meijer
184. Wilhelm Bernasco . . . . . . . . . . . . .

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

N.G. 17Febr.'09
L.
26Sept.'09

Leeuwarden.
Amsterdam.

21Juli '07
18 Nov.'10
4 Nov.'06
25Apr. '07
16Nov.'08

Rotterdam.
Soerakarta.
Madioen.
Batavia.
Ruinerwold.

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

31Mei '06
16Sept.'06
13Aug.'10
9 Dec. '11
13Febr.'03
7 Sept.'09
22 Sept.'09
K.L. 14Dec. '07
27Mei '09
L.
31Juli '09
L.
N.G. 31Mrt. '10
K.L. ,8Juli '08
K.B. 16 Apr. '07

Nijehaske.
Dedemsvaart.
Bandoeng.
Zuid-Beyerland.
Oud Gastel.
Ambt Hardenberg
'Geervliet.
's-Hertogenbosch.
Bergum.
Kooten.
Eexloo(Dr.).
Groningen.
Madioen.
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185. MarinusLeonardus Duijvestijn..
186. WopkoRuurd Becker
187. Frans van den Hoonaard.
188. Klaas Johannes Hellinga . . . . . . . .
189. MariaWilhelmina Verhaar
190. TeoWillem Gerrit Dames.......
191. Pieter Alexander Simon
192. JohnWalter Anthonys?.........
193. Willem Albert van Rhee
194. Gaston Gabriel Paul Saubert....
195. Johan Christiaan Elisabert CornelisNicolaasvanFlorensteinMuli der

196. Hattum van den Berg
197. Abraham Marius Frederikse . . . . .
198. Paulus Feringa
199. Nicolaas Boonstoppel.
200. Neeltje CorneliaAntonia Lodder.
201. Frederik Albert Goossens . . . . . . .
202. JanBenjamin Mijs
203. Franz Adolf L ö r z i n g . . . . . . . . . . . .
204. Henri Emile Jules Joseph Faure .
205. JohannesWerkhoven
206. Jan CornellsBloos
207. Adriaan Jacob Wisse
208. JannesWolthuis
209. Bernard Louis Catharinus Duurtsema
210. Rikkert Iwema
211. Homme Siebenga
212. JacobAlbertus Hogen Esch . . . . .
213. Huibert Arievan der Graaf
214. Jacobus Johannes Manschot.....
215. Wilhelmus Reinier Bongers . . . . .
216. Jan Rudolph Swart
217. Tjarko Albert Edzes . . . . . . . . . . .
218. Alexander Frederik Schoorel.....
219. Willem Marius Gerard Pieters . . .
220. YleFeenstra
221. Jan George Huytker
222. Jogchum Beetsma
223. Jhr.GeorgeEdwardvanSuchtelen

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

1 Oct. '05
27Jan. '09
8 Aug.'09
11Nov.'08
9 Juli '07
9 Mei '28
15Juni '05
J4 0ct. '03
25Juni '07
27Juli '08

Monster.
St.Petersburg.
's-Gravenhage.
Oudkerk.
Rotterdam.
Paramaribo.
Fort deKoek.
Semarang.
Merauke.
Djokjacarta.

—
Ldm
Ldm
Ca.

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

18Sept.'10
29Mrt. '09
12Juni '08
1 Apr. '08
8 Dec. '06
11Sept.'10
12Nov.'07
26Sept.'07
22Mrt. '07
3 Aug.'09
7 Aug.'10
13Oct. '06
9 Juli '09
15 Oct. '10

Apeldoorn.
Arnhem.
Lathum.
Stadskanaal.
Leerdam.
Goedereede.
Serang.
Sommelsdijk.
Poentjel.
Nijmegen.
Witmarsum.
Zegveld.
Hansweert.
Gasselte.

Pa.
Ca
Ldm
Ldm
Pa.
P.
C.
Pa.
C.
—
P.
Ca.
Ca.
P.

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

23Oct. '09
2 Juli '09
25Mei '07
16Dec. '08
4 Febr.'07
4Apr. '11
17Nov.'04
30Dec. '04
19Aug.'09
21Juli '11
18Sept.'10
2 Juni '10
4 Apr. '10
27Febr.'08
29Jan. '08

Arnhem.
Enschede.
Rauwerd.
De Punt.
's-Gravenhage.
Winterswijk.
Arnhem.
Salatiga.
Sappemeer.
Weltevreden.
Weltevreden.
Assen.
Zwolle.
Leeuwarden.
Weltevreden.

—
p.

c.

p.

c.

Ca.
P.
P.
P.
P.
P.
Ca.
Ca.
—
P.
P.
P.
Pa.
P.
Ca.

50
a ba

I

si

Naam

00

Sä S
•o'•§

B-S

? "fi

Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

Q.1
Oct.
224. KlaasPoll
225. Lambertus August M e y e r . . . . . . .
226. Naojan vanWest
227. ChristiaanPieter Scheepers . . . . .
228. Jochem Floor
229. Jan Pel
230. Jan Vet
231. Henderik Alexander van denBerg
232. Piet ter Hofstede
233. Jan van Duin
234. Petrus Wilhelmus Johannes Joosten
.
235. HeroWillem Herman Kolk
10 236. TobiasBouman
237. Fredric CornelisvanEmden . . . .
238. Wilhelmus Muller
239. KlaasEise Renkema . . . . . . . . . . .
240. Janvan der Marel . . . . . . . . . . . . .
241. Pieter Abraham Blijdorp . . . . . . . .
242. Ferdinand George Westphal.....
243. Rembertus Pieter Dojes . . . . . . . .
244. Cornelis Kuijper.
245. Johannes Hendricus Matthijs van
Stuivenberg
246. Willem Johan Weber
247. Willem Johannes Leyds . . . . . . . .
248. Klaas Berend Huizinga . . . . . . . . .
11 249. Maximiliaan van der Voort......
250. Gerrit vanWezel..
251. Jan Bos
252. Frederik Leopold Antonie Maan-

9 Juli '06
L.
K.L. 15 Mei '08
K.L. 13Juni '07
K.L. 16Apr. '11
K.L. 28Mei '08
1 Oct. '07
K.L.
1 Juni '09
K.L.
K.L. 27 Nov. '10
lFebr. '10
K.L.
K.L. 20 Febr.'lO

Grijpskerk.
Goes.
Soeban Ajam.
's-Gravenhage.
De Bilt.
Helium.
Arnhem.
Groningen.
Wijdenes (N.-H.)
Soerabaja.

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

19Juli '09
17Febr.'06
22 Febr.'07
25Oct. '07
18Mei '07
3 Febr.'09
21Jan. '09
30Juni '07
30Aug. '10
11Mrt. '10
10Juni '09

Wageningen.
Nieuw-Bumen.
Rotterdam.
Paramaribo.
's-Gravenhage.
Minnertsga.
Zwammerdam.
Magelang.
Arnhem.
Uithuizen.
Scheveningen.

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

7Apr. '09
5 Juli '08
8 Apr. '10
10Mei '10
20Juni '10
19Juni '08
17Febr.'07

Driebergen.
Padang.
Sawah Loentoh.
Almelo.
Batavia.
Hengelo.
Gees (Dr.).

253. Willem van Zijverden . . . . . . . . . .
254. Frederik Bernard Weber . . . . . . . .
255. Gerard Johan Hildering
256. Johan Henri vanEmden

K.L. 2 Dec. '10
K.L. 7 Apr. '09
K.L. 25 Febr.'07
K.L. 14Juni '07
K.L. 22Mrt. '09

257. WilhelmAndréEschauzier
258. Willem Jan Hemmes . . . . . . . . . . .
259. Albert Govers
260. Albert Johan Ophof
261. Matthijs van B d e . . . . . . . . . . . . . . .

L.
22Mei
N.G. 7 Oct.
K.B. 14Dec.
L.
26Jan.
T.
22 Mrt.

Uag

************************

Arnhem.
Haarlemmermeer.
Den Helder.
Semarang.
BenedenCommewijne (Suriname).
'06 's-Gravenhage.
'09 Groningen.
'10 Alkmaar.
'10 Soerabaja.
'02 Bodegraven.
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262. Michael Rosanoff . . . . . . . . . . . . . .
263. Wsewolod Tregoeboff
264. Douwe Groenveld
265. Jörn JoachimJantzen . . . . . . . . . .
266. Paul Oswald Herman Keil
267. Hermann Heinrich Theodoor
Schreuder
268. Marinus deVink . . . . . . . . . . . . . .
269. Albertus Rozendaal
270. Jenny Zaaijer . . . . . . . . . . . . . . . . .
271. Jan Kornelis Slim
272. Cornells Antonius Berg
273. Gerard Willem vanBruggen . . . .
274. Henri Marie denOuden . . . . . . . .
275. Jan Roelof te Velde
276. Hendrik Jan Oosting . . . . . . . . . . .
277. Johannes Sytsede V r i e s . . . . . . . . .
278. Klaas Tjeerd Jacobus I n i a . . . . . . .
279. AlleArjen Bonnema
280. Anna Maria Christina deHoon ..
281. Frans RinkAlberda . . . . . . . . . . . .
282. Pieter Risseeuw
283. Jan Donia
284. Harm H o m m e s . . . . . . . . . . . . . . . .
285. Victor Tchernoff
286. Joseph Marie Jan Brantjes . . . . . .
287. JohanAbrahamCornelisHolle . . .
288. Anton Jacobvan Heusden . . . . . .
289. Pieter Hendrik Groenevelt.......

30Juni *07
L.
7 Jan. '04
L.
8 Febr.'08
L.
K.L. 7 Aug. '07
Toeh. 28Jan. '09

's-Gravenhage.
St' Petersburg.
Amersfoort.
Niederlössnitz.
Arnhem.

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

290. Fokke Bontekoe . . . . . . . . . . . . . . .
291. Ernst Alfons Evert Lamping . . . .
292. OttoHeinrich Julius Muller von

K.L. 19Febr.'07
K.L. 27Oct. '07

Makassar.
Zoetermeer.
Piershil.
Zandvoort.
Wildervank.
Utrecht.
De Punt.
Waardenburg.
Nieuw-Buinen.
Nijeveen.
Segaran.
Nijega.
Dortmund.
Rotterdam.
Leeuwarden.
Schoondijke.
Franeker.
Muntendam.
Koursk (Rusl.).
's-Hertogenbosch.
Ambarawah.
's-Gravenhage.
Abcoude Baambrugge.
Hoogezand.
Batavia.

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

Ca.
Pekalongan.
Modjokerto.
Ca.
Velsen.
C.
's-Gravenhage.
St.AnnaParochie Ca.
Ca.
Buitenzorg.
Ca.
Bussum.
Ing.
Batavia.
Pa.
Breda.

v ^ Z c r f l l C K l • * • * + • • • * + • • • * + * • ++

293. Johan Freddy Rosenquist
294. JohannesWouterHudig . . . . . . . .
295. Henri Cornelis Maijer . . . . . . . . . .
296. JanSevenster . . . . . . . . . . . . . . . . .
297. JohanHam..
298. Heinrich EldertOutmans . . . . . . .
299. Anna Haremaker
300. Martien Johan CornelisLips

15Juli '07
20Juli '08
23Jan. '08
9 Sept.'10
13Febr.'lO
29Sept.'06
6 Dec. '06
25Jan. '10
15Juni '07
lMei '08
27Mei '06
7Juni '08
13 Juni '08
2 Febr.'12
9Febr.'Oó
9 Juli '10
26 Febr.'lO
20Dec. '05
25Juli '02
30Juni '07
5 Juni '09
31 Oct. '09
28Juli '07

18Mei '09
19Mrt. '10
18Mrt. '09
21Jan. '06
23Dec. '06
27Sept.'09
6 Apr. '08
8 Mei '04
31Mrt. '08

Ca.
*
Ca.
Ca.

Ca.
Pa.
P.
P.
P.
Ldm
P.
P.
Ldm
C.
P.
Ca.
P.
C.
P.
C.
Ca.
Ca.

P.
Ca.

P.
Ca.
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19
21

22

23

24
25

26
28
29

30
31

Naam

Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

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

12Mei '08
22 Sept.'07
23 Sept.'08
24Juli '10
26Dec. '08
23Juni '08
7 Febr.*07
20Dec. '08
12 Febr.'ll
19Sept.'09
8 Juni '07
9 Mrt. '06
6Juni '03
10Juli '06
17Juli '08
17Jan. '09
3 Dec. '96
19Juni '05
29 Sept.'07
27Mei '08
19 Mei '07

Parée.
Malang.
Soerabaja.
Gasselternijveen.
Utrecht.
Batavia.
Leusden.
Bussum.
Marum.
Magelang.
Amsterdam.
Oudwoude.
Arnhem.
Voorthuizen.
Rotterdam.
Rijswijk.
Magelang.
Dwingeloo.
Buitenzorg.
Breda.
Singapore.

K.L.
L.

13 Mrt. '09
9 Mrt. '08

Madioen.
Luxwoude.

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

9 Juni '06
12Dec. '06
22Juni '09
16Dec. '07
23Jan. '05
24Juli '07
21Apr. '09
1 Juli '08
19Oct. '02
3 Jan. '08
24Jan. '09
4 Mei '08
10 Dec. '09

Purmerend.
Wageningen.
Tjimahi.
's-Gravenhage.
Hoogeveen.
Fort deKoek.
Keulen.
Dordrecht.
Westeremden.
Texel.
Wageningen.
Zwolle.
Schiedam.

K.L.

5 Oct. '09

K.L.

29Nov. '07

3 J3
*3 U

w -a
301> Marius JanHulswit
302. Friedrich EdwardWeber . . .
303. Wilhelm Heinrich Meijer....
304. Hendrik Adams
305. CarelGerber
306. Sytse van der Wijk
307. Evert Jan Schreuder . . . . . . .
308. Gerrit JacobusKruisweg
309. Eildert Roelof Grashuis Deves . . .
310. Martien Johan Broekhuijsen . . . . .
311. Arthur Marius Söhngen
312. Gooitzen Veenstra . . . . . . . . . . . . .
313. Jacobus Johan Fransen.
314. Jan Theodoor Overbeek
315. Antoon Scheffer
316. Willem Hendrik vanEek . . . . . . .
317. Théophile GeorgeEmile Hoedt..
318. Albert Ovinge
319. Willem,Herbert Diemont........
320. Gerard Anton Asselbergs
321. AdriaanWillemSegboer
322. Otto Ferdinand Mullervon Czernicki
323. Auke Roelof Bottema....
...
324. Gesina Johanna Maria vanBredehoff deVicqvanOosthuizen . .
325. Gerard Boothamer W o l d a . . . . . . .
326. Cornells JacobHouwing
327. Jacobus Roberts
328. JanMiddelveldt
329. Frederik Christiaan van Loenen .
330. HansEmil Menrath
331. Geertruida van IJzeren
332. Pieter WüteBakker Arkema
333. Simon HendrikVisser
334. HugovanBaren
335. Jacob Freeve.
336. Matthieu MarieHubert Evers . . .

Nov.
1 337. Johannes Gerard Boelsums......
338. Jhr. Albert Hendrik Wendelin de
Jonge....

Parée.
Malang.
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Naam

339. IvoPieterLeendertBouwman . . .
340. Sten HolchJustesen
341. Ferdinand Alexander vanBaren .
342. Julia Focht
343. Willem Karel Willers
344. Rudolff Hubert Johan Roborgh..
345. Albert Jan Markvoort
346. Simon Hans de Jong
347. Petrus Johannes Donicie . . . . . . . .
348. Ir. Geert Kornelius Veldman . . . .
349. Anna Jantina Lijphart
350. Willem Cornelis Visser
351. Jan Carel Gerlach . . .
......
352. Cornelis Schiere
353. Johan Hendrik Christoffel Schell.
354. Arthur Bigot
355. Johannes Cornelis van Schoonnevciut••••*••••*•»•*«••••••••

356. Dirk Adolph van Schreven . . . . . .
357. Jacob JellevanWeering . . . . . . .
358. DoukoEppoDoornbos
359. Hendrikus Theodorus de Goeij..
360. Pieter van der Burg
361. Adolf Kamp . . . . . . . . . . . . . . . . . .
362. NicolaasJanCramer
363. JanBernard Hendrik Y d o . . . . . . .
364. Richard Frederik Fisscher . . . . . . .
365. Ebertus Meijer Drees . . . . . . . . . .
366. Nanning Pieter JohannesvanBredehoff deVicqvanOosthuizen..
367. Adolph Frederik van der Scheer..
368. GerardusWilhelmusvanderHelm
369. FrederikGerardJacobvanLeent.
370. Frederik KarelWillemvanCattenburch
371. Frederik Rijk Doornbos . . . . . . . .
372. Willem H o r s t i n g . . . . . . . . . . . . . . .
373. JanAart vanDuyvendijk . . . . . . .
374. Robert Bijleveld
375. Martinus Hendrik Hagenouw....
376. GosenPieterSlim
377. Marinus Johannesvan den Brand

3-8
wc

Datum en
jaar van
geboorte

it §

Geboorteplaats

28Aug.'10
2 Oct. '06
26Juni '05
27Nov.'04
15Juli '06
28Sept.'08
17Mrt. '05
22Nov.'04
5 Febr.'07
29 Juli '03
16Sept.'07
29Mei '09
17Dec. '09
11 Oct. '07
30Mrt. '06

Kampen.
Kotta Radja.
Wageningen.
Warschau.
Amsterdam.
's-Hertogenbosch.
Hummelo.
Harlingen.
Vinkeveen.
Wildervank.
Heerde.
Amsterdam.
Semarang.
Akmarijp.
Malang.
's-Gravenhage.

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

18Mrt. '09
22 Nov.'05
23Aug.'06
19 Mrt. '06
2 Jan. '05
2 Mei '05
2 Nov.'02
31Oct. '07
17Dec. '08
24Nov.'07
27Mei '09

Batavia.
Weltevreden.
Groningen.
Scheemda.
Meester Cornelis
Grijpskerk.
Klaten.
's-Gravenhage.
's-Gravenhage.
Pekalongan.
Spijkenisse.

L.
27Juli '04
K.B. 18 Apr. '09
T.
30Mei '07
K.L. 12 Jan. '03

Purmerend.
Zutphen.
Vrijenban.
Amsterdam.

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

Djambi.
Utrecht.
Arnhem.
Papendrecht.
Padang.
Jutphaas.
Kalkwijk.
Arnhem.

2 Mrt. '07
5 Febr.'98
2 Oct. '12
12Sept.'10
8 Nov.'04
14 Mrt.'11
29Apr. '10
24Mei '06

M U

rt"9
-US

K.L.
K.L.
K.L.
Toeh.
L.
K.L.
L.
L.
K.L.
L.
Toeh.
L.
K.L.
L.
K.L.
L.

7 Oct. '07

«g

P.
C.
P.
Ing.
C.
Ca.
Ing.
*
Ing.

C.
Ca.
C.
Ca.

C.
Ing.
P.
P.
C.
Ldm
Ca.
Ca.
Ca,
P.
Ca.
Ca.
Ca.

Ing.
P.'
*
Ca.
Pa.
*
C.
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Toeh.

5 Dec. '09

K.B.

30Jan. '05

Purmerend.

K.L.
K.L.

17Oct. '06
6 Mrt. '05

Haarlemmerliede.
Manggar.

rt co

Geboorteplaats

o-a

Nov.
28 378. Dirk Hille RisLambers . . . . . . . .
29 379. Gerhard Lubertus WilhelmWieDOIS••»•••••••»*••••»••••••«

Dec.
2

380. Albertus deVoogd
381. Eduard Jan Uhlenbeck
6 382. Willem Frederik Ridder van Rappard.
10 383. ErnestineJosephine Bosma......
384. Thomas Gregory Potter . . . . . . . .
385. Jaeobus Johannes Leendert de
Rooij
12 386. Willem Frederik vanBeek . . . . . .
387. Christoffel Frederik GerardusHogewind
18 388. Dirk van der Sleesen . . . . . . . . . . .
1930
Jan.
4 389. Jan Adelbert Maas . . . . . . . . . . . . .
390. Jhr. Willem Gerard R o ë l l . . . . . . .
13 391. Willem Dhont
17 392. Herman Johanvan Houten......
18 393. Gerardus Nicolaas Hovius . . . . . .
20 394. Arie Offerman
395. Jules Cornelis Wirtz . . . . . . . . . . .
396. Aldonse Rosalie Augusta Zuyderhoff
31 397. JanHerman August Ferguson...
Febr.
1 398. Willem Roger Sturms
3 399. JacobWillem Hootsen
4 400. Gerard Herman Voorwijk . . . . . . .
5 401. Gerardus EliasMaria U i l . . . . . . .
6 402. TammeSiert H u i z i n g a . . . . . . . . . .
403. AlexisAlexius Galius Pelengkahn
Makaliwy
404. Aalbert Evers
8 405. Theodoras DaniëlHahn . . . . . . . .
10 406. Alphonse Jean Hubert Duysens..
407. Herman Hilarides.
U 408. Johannes Willem Zaaijer . . . . . . . .

Jorwerd.

K.L. 17 Aug. '05
Toeh. 10Nov.'07
K.L. 21Juni '04

Klaten.
Nijeveen.
Semarang.

K.L. 27Nov.'10
N.G. 3 Oct. '07

Rotterdam.
Amsterdam.

K.L. 31Mrt. '10
K.B. 26 Nov.'04

Batavia.
Amersfoon.

K.L.
L.&B,
K.L.
K.L.
L.
K.B.
K.L.

9 Sept.'07
4 Juni '05
29Apr. '08
13Juni '06
27 Sept.'10
28Apr. '07
7 Sept.'08

Vlissingen.
Amsterdam.
Ede.
Ittervoort.
Groessen.
Tandjong Pinang.
Roosendaal.

Toeh. 11 Juni no
K.B. 9 Oct. '06

's-Gravenhage.
Tientsin (China).

K.L. 28Apr. '08
K.B. 23Mei '04
8 Febr.'09
K.L.
1 Dec. '08
4Oct. '02
L.

Rotterdam.
Hoevelaken.
Banjoe Biroe.
Rotterdam.
Uithuizermeeden.

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

Ratahan (Cel.).
Ermelo.
Soerabaja.
St. Geertruid.
Zurich (Fr.).
Rotterdam.

26Juli '05
12Nov.'06
24 Febr.'07
24Dec. '07
12Mrt. '04
29Juni '07
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L.

29Nov.'01

a

Naam

409. Gerard Hendrik Adriaan Leijenaar
410. FrederikTheodoorPahuddeMortagnes
411. Wouterus Ham
412.Francois Joseph Henri Soesman..
413. Heinrich Verschuyl.
414. Ageusvan der Meulen . . . . . . . . .
415. Hillebrand Veenstra
416. Jozef Martinus Steegmans . . . . . .
417. Jacob Dirk Ochtman
418. Paul KarelKnoetsen . . . . . . . . . . .
4]9. Jan Bieuwevan derMeulen
420. Egge FakoBooi Kluiving ..
.

31
pr.
1 421. G. C. C.Pels Rijcken,
4 422. Anton Philip W e b e r . . . . . . . . . . . .
8 423.Johanna Hendrina Buys . . . . . . . . .
9 424. Gerardus Petrus Francisais Roy3ir&€I>5

•+ +*+• +» » • • ++* • * + • • * *

425. Ir.Jan Albertusvan der Loeff...
426. Dr.JaniWillemMariusRoodenburg

bo

•H -S
•O t i

«SPS

Geboorteplaats
re bo

J.2
Rotterdam.

Ing.

Toeh. 20Juni '94
K.L. 30Juni '02
K.L. 21Mrt. '08

Haarlem.
Mr. Cornelis.
Soerabaja.

Ca.
Ca.

K.L. 12Nov.'08
T.
17Juli '10
K.L. 5 Mrt. '10
L.
20Mrt. '01
K.L. 2 Juni '07
K.G. 12Juni '06
K.L. 26Dec. '08
16Dec. '06
L.

Amsterdam.
's-Gravenhage.
Deventer.
Nederweert.
Bondowoso.
Kertosono.
Drachten.
Eext (Dr.).

P.
C.
P.
Ca.
C.
Ca.

Toeh. 20Oct. '76
K.L.
6 Mei '10
Toeh. 22Nov.'10

Zoelen.
Den Helder.
Heinenoord.

K.L.
L.

Rijsbergen.
Arnhem.
Schagen.

6 Juni '09
21Juli '95
32Mei '99

427. MenkoUbbo U b b e n s . . . . . . . . . . .
428. Jan Gerhardus Idema . . . . . . . . . .
429. George Wiebe van der L a a n . . . . .
430. Ir. Willem Feekes

4Mei '09
L.
K.L. 28Aug. '09
K.L. 19Oct. '07
K.L. 27Dec. '07

Spijk (Gr.).
Groningen.
Groningen.
Meester Cornelis.

431. Willy Louis Don Griot..
432. Hermann van Prehn
433. Cornelis Kooij

K.L. 6 Nov.'06
K.L. 6 Sept.'09
Toeh. 25 Febr.'89

Koeningan.
Djocjacarta.
's-Gravendeel.

434. Daniel Rudolph deWet

K.B.

Lichtenburg
(Transv.).

31Dec. '08

Ca.

Ca.

C.
C.

6. OVERZICHT VAN HET TOTALE AANTAL DER INGESCHREVENEN VOOR HET STUDIEJAAR 1929~1930.
STUDIERICHTINGEN

AANTAL

Nederlandsche landbouw .•.••••.•.•.•••••••.•••••.••••.•.•
Koloniale landbouw ...................................... .
Tuinbouw •.••••.•••..•.••..••••..••••....••.•••..••••••
Nederlandsche boschbouw ••••••.•••.•.•.•.••.••••••••.•••
Koloniale boschbouw .................................... .
Nederlandsche geodesie .•••...•••.•...••••••••••.•••..•.•
Koloniale geodesie •.•.••.••....•••••..•..••••••••••.•••••
Geen bepaalde richting ...•••.•••.••••.••••••..•••••••••..
Enkele lessen •..•••....••••••.•..•••••..•..•..••.••.•••••
Totaal .•.••

69
194

29
2
53
43
22
8
14
434

7. ALPHABETISCHE INDEX OP DE LIJST DER
. INGESCHREVENEN
Adama, H. L. S ...•••••.•..•..•
Adams, H •.•.••....•••..•.•...
Ahn, M ••.•..•.•..••...••.••..
Alberda, F. R. • .••••.•.••.••...
Anthonijsz, J. W •.•.•••.••.•••.
Asselbergs, G. A. . ...•••.•...•.
Ausems, A. W. _....••.......•••
Baars, C .•.••............•..•.•
Bakker, J. W .................. .
Bakker, R •.•••.•..••.•.••.....
Bakker Arkema, P. W •........••
Baren, F. A. van .•..•.•.•....••
Baren,·H. van ••••••.....•..••.•
Basie, J.P. E •.••.•.•.•.••••.••
Becker, W.R .................. .
Beek, W •. F. van .••.....•••.••.•
Beetsma, J ..••...•••••..•.•.•..
Benten, W. van .•••••.•••...•••
Berg, C. A .................... .
Berg, H. van den ••....•••..•.•.
Berg, H. A. van den ......... ·· ..•
Berg, J. E. van den ............ .
Bergh, C. van den •..•..•••..•..
Bernasco, W ••.•..•..••...•••.•
Bethbeder, W. 0. L .••••••..•..
Beunders, B. J. L .............. .
Biewenga, E. • •.••••.••...•••.•
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Voort, M. van der . • . . • • • . • . • . •.
Voorwijk, G. H ••....••...•.•.•

130
109
132
158
245
398
223
216

Vrielink, H.J .................. 110
· ries, G. P. J. de • • . . . • • . . • . • . . 94
Vries, J. S. de ...••....••.•.••• 277

Waal, D. de ••....••.••. ~ ••...• 17/
Wagenaar, G. A. W ............ . 147
Wagenaar, G. J. J.M•.••••••..• 69
WanrooiJ, G. L •.•.•••.••....... 160
Warmelo, W. van .••• , .. , , •..•• 2V
285
Waveren, J. M. van .•.•••...•.• 49.
26
eber, A. Ph •.•......•.•...... 422/
44 Weber, F. B •.•.•....•••...•••.
254
66 Weber, F. E .........•..•......
302
70
Weber, W. J •.•••..•.••...•••.• 246
263
Weering, J. J .•.•..•.•..••..•..• 357
28.
Weideman, W.H••.•..•••....... 27,/
42
W el, C. van der ••.......•••..•• 154
5
Wely, J. C. L. K. van ..•••. • • • • 167
Werkhoven, J ••••••.••••...•..•• 205
427
West, N. van ............ ·· .... . 226
381
WesterhoutA. M ..•...•..•.••••. 4V
401
Westphal, F. G ................ . 242
Wet, D.R. de •••••••.•.•.•...• 434/
21 weze,
1 G .van •..••..•.•••••..• 250
35·'Wiebols, G. L. W • •.••••.••....
379
312 W"k
11 , s• van der •.••..•..••••.• 306
415 W'ld
1 e de L'1gny, H • J • de . .•..•• 2~
102 W'll
1 ers, w• K • ................ . 343
99 )Vilmes, L.
32 /
175 Winkoop, W. van .••..•..•...•. 140
275 Wirtz, J. C •.••• : .....•.•...... 395/··
348 w·
A J
207
1sse, . • ...• • • · • • · • · • • • • · • •
189 WoIda, G • B• •.............•..• 325
128 Walterson, J. F. •·.............. 92/
413 Wolthuis, J.................... 208
41
230
268 IJdo, J.B. H .••..•. · ·. · • •.••••• 363
333 IJzeren, G. van .•.•...•...•.•.• 331
350
30 aaijer, J ••••...•.•..•••••••.•• 270
24 Zaaijer, J. W •••.••...••...•.•.. 408
380 Zeven, J. H ••......•.•.•••..••• 7~k
79 Zijlstra, K ••••••••...••.•••...• 181
249 Zijverden, W. van .•••.•.••••••• 253
40
uyderhoff, A. R. A•..••..••••• 396

w. .. . . . . . .. . . . . .. . .

8. LIJST VAN DE IN HET STUDIEJAAR 1929-1930
MET GOED GEVOLG GEEXAMINEERDEN
PROPAEDEUTISCH EXAMEN

25 Januari 1930.

le GEDEELTE

G. A. Asselbergs, Breda.
I. P. L. Bouwman, Kampen.
J. Th. Boxman, Bandoeng.
F. C. van Emden, Paramaribo.
C. Gerber, Utrecht.
A. Govers, Alkmaar.
M. H. Hagenouw, Jutphaas.
D. Heinsdijk, Goes.
J. M. H. J. Houben, Breda.
M. J. F. Koopman, Zierikzee.
M. J. C. Lips, Breda.
H. Marmelstein, Semarang.
L. J. H. Meijer, Salatiga.
W. H. Meijer, Soerabaja.
J. C. E. C. N. van Florenstein Mulder,
Apeldoorn.
A. J. Ophof, Soerabaja.
J. D. Ochtman, Bondowoso.
H. van Prehn, Djoctacarta.
J. R. te Velde, Nieuw Buinen.
J. G. Vermaat, 's-Gravenhage. ·
M. van der Voort, Batavia.
W. van Zijverden, Nieuw Vennep.

30 September 1929
F. A. van Baren, Wageningen.
H. van Baren, Wageningen.
P.A. Blijdorp, Magelang.
K. Bos, Bergum.
R. P. Dojes, Uithuizen.
M. M. H. Evers, Schiedam.
W. D. Hemsing, Semarang.
A. J. van Heusden, 's-Gravenhage.
J. A. Hogen Esch, De Punt.
G. N. Hovius, Groessen.
E. Huisman, Eelde.
K. T. J. Inia, Nijenga.
C. Kuyper, Scheveningen.
F. L. A. Maandag, Arnhem.
J. J. Manschot, Winterswijk.
L. A. Meijer, Goes.
J. D. Neuteboom, Groningen.
J. C. A. Oortgijsen, den Helder.
J. Pel, Hellum.
J.P. Planje, 's-Gravenhage.
J. J. L. de Rooij, Rotterdam.
A. Rozendaal, Piershil.
C. P. Scheepers, 's-Gravenhage.
F. A. Schoorel, Batavia.
H. Siebenga, Rauwerd.
J. K. Slim, Wildervank.
F. van Strik, Ambt Almelo.
W. R. Verbeek, Buitenzorg.
M. de Vink, Zoetermeer.
H.J. Vrielink, 's-Gravenhage.
G. A. W. Wagenaar, Nieuw Helvoet.
J.C. L. K. van Wely, Rotterdam.
G. van Wezel, Hengelo (0.).
J. Zaaijer, Zandvoort.

12 Mei 1930.
W. J. Weber, Padang.
PROPAEDEUTISCH EXAMEN
le en 2e GEDEEL TE.
30 September 1929.
G. H. F. Davidis, Tangarang.
G. J. M. van Bredehoff de Vicq van
Oosthuizen, Purmerend.
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7 Januari 1930.
H.E.Menrath, Keulen.
25 Januari 1930.
J. P.F.Basie,den Helder.
T. Bouman,Rotterdam.
J. Floor, de Bilt.
E.R. GrashuisDeves,Marunl.
N. C.A.Lodder, Goedereede.
W.M. G.Pieters,Weltevreden.
S.D. Rispens,Mensingeweer.
M. W.Verhaar, Rotterdam.
J. C.Werkhoven, Witmarsum.
N.vanWest, Soeban Ajam.
F. C.Westphal, Arnhem.
K. Zijlstra, Kooten.
12Mei1930.
H.Veenstra, Deventer.
PROPAEDEUTISCH EXAMEN
2e GEDEELTE.
30 September 1929.
J. vanDuin, Soerabaja.
B.L. C.Duurtsema, Arnhem.
D. Groenveld, Amersfoort.
J. A.C.Holle,Ambarawah.
E. A.E.Lamping, Weltevreden.
W.P.Lenshoek, Semarang.
O.H. J.Muller von Czernicki, Pekalongan.
K.Poll,Westerhorn.
M. Rosanoff, 's-Gravenhage.
A. W.Segboer, Singapore.
F. J.H. Soesman, Soerabaja.
25 Januari 1930.
F. A.vanBaren, Wageningen.
H. vanBaren,Wageningen.
P.A.Blijdorp, Magelang.
K. Bos,Bergum.
P.M. C.Dekkers,Batavia.

R.P.Dojes, Uithuizen.
J. G. de Geus,Bruchem.
W.D.Hemsing, Semarang.
J. A.HogenEsch,De Punt.
G. N.Hovius,Groessen.
K. T. J. Inia, Nijenga.
J. J. Manschot, Winterswijk.
L. A.Meyer, Goes.
J. D. Neuteboom, Groningen.
J. C. A.Oortgijsen, den Helder.
J. Pel, Helium.
J. J.L. de Rooij, Rotterdam.
A.Rozendaal,Piershil.
C.P. Scheepers, 's-Gravenhage.
F. A.Schoorel,Batavia.
H. Siebenga, Rauwerd.
J. K. Slim, Wildervank.
H. J.Vrielink, 's-Gravenhage.
G.A.W.Wagenaar, NieuwHelvoet.
J. Zaaijer, Zandvoort.
12Mei1930.
F. Bontekoe,Hoogezand.
I. P.L.Bouwman, Kampen.
J. F.Doeve,Bandoeng.
M. M. H.Evers, Schiedam.
C. Gerber, Utrecht.
A. Govers,Alkmaar.
A.J. vanHeusden, 's-Gravenhage.
J. M. H. J. Houben, Breda.
E.Huisman,Eelde.
M. J. F. Koopman,Zierikzee.
F. L. A.Maandag,Arnhem.
J. D.Ochtman, Bondowoso.
J. P.Planje, 's-Gravenhage.
J. R.te Velde,NieuwBuinen.
M. van der Voort, Batavia.
J. C.L. K. vanWely, Rotterdam.
G. vanWezel,Hengelo (O.).
W.vanZijverden, Nieuw Vennep.
CANDIDAATSEXAMENS
Nederlandsche Landbouw.
28 September 1929.
S. H. deJong,Harlingen.
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22 Januari 1930.
H. deGroot,Birstum.
K. J.Hellinga,Oudkerk.
A.M. Söhngen,Amsterdam.
W. C.Visser, Amsterdam.
9 Mei 1930.
S. J. Snieder, Zevenaar.
28Juni1930.
A. Ovinge,Dwingeloo.
Koloniale Landbouw.
20 September 1929.
O.J.vanderLely,FortdeKoek.
5 October 1929.
W.L.Don Griot, Koeningan.
13 December 1929.
W. F.van Rappard, Klaten.
31 Januari 1930.
M. J.van den Brand, Arnhem.
T. W. G. Dames,Paramaribo.
J. J. Fransen, Arnhem.
Th. G .E.Hoedt, Magelang.
D. J.Maltha, Rotterdam.
J. B.van derMeulen,Dragten.
R.H. J. Roborch, 's-Hertogenbosch.
G. L. Wanrooy,Hempens.
9 Mei1930.
P.van derBurg, Grijpskerk.
H. Dike,Pladjoe.
F. A. Goossens,Serang.
R. A. L. Lincklaen Arriëns, Tandjong
Poera.
J. van der Marel, Zwammerdam.

H. C.Mayer, 's-Gravenhage.
H. E.Menrath, Keulen.
W. D. G. Toorenman, Stabat.
F.E.Weber,Malang.
9 Juli 1930.
G. J.Hildering, Semarang.
M. J.Hulswit,Parée.
H. van Straaten, Soerabaja.
Tuinbouw.
24 September 1929.
E. L. Levîe,Amsterdam.
25 Januari 1930.
G. vanYseren,Dordrecht.
7 Mei1930.
M.vanEde,Bodegraven.
Koloniale Boschbouw.
30 Januari 1930.
W.Bernasco,Madioen.
W. H. Diemont,Buitenzorg.
F. A.Lörzing, Poentjel.
E. J. Schreuder, Leusden.
J. S. deVries,Segaran.
8 Mei 1930.
M. Ahn, Fort deKoek.
M. Séwandono, Weltevreden.
INGENIEURSEXAMENS.
Nederlandsche Landbouw.
28 September 1929.
J. Kluytenaar, Amsterdam.
J.E.Muntinga, Beerta.
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1 Februari 1930.
P. W.Bakker Arkema,Westeretnden.
A. C.P.Eist,Wouw.
W. K. Willers, Amsterdam.

9 Juli 1930.
F. G. J. van Leent, Amsterdam.
Tuinbouw.

D . R.Mansholt, 's-Gravenhage.
31 Januari 1930.
28Juni1930.
S. H. de Jong, Harlingen.
Koloniale Landbouw.
2 October 1929.
J. Hoogendoorn, Rotterdam.
M. van der Lely, Maasland.
H. W.van der Marel, Tjitjoeroeg.
H . W. Oldeman, 's-Gravenhage.
W. J. Timmer, Amsterdam.
R. Vis,Magelang.
11 Februari 1930.
E Biewenga,Dedemsvaart.
J. H. Brinkgreve, Arnhem.
"W.Feekes,Meester Cornelis.
J. C.Friederich, Batavia.
H . W. Goslings, Djambi.
P . N.Hackenberg, Middelburg.
Th. G.E.Hoedt, Magelang.
J. F. Johan, Boedoeran.
A. Perk, Semarang.
Th. G. Potter, Semarang.
E. J. Uhlenbeck, Manggar.
W. M. L. Vogelzang, Bedillan.

G. K.Dijkstra, Sneek.
A.Haremaker, Batavia.
E. W. B. van den Muyzenberg, Warschau (met lof).
22 Februari 1930.
H. J. A. Slits,Venray.
Nederlandsche Boschbouw.
3 October 1929.
F. W. Wessels,Amsterdam (met lof).
18 Februari 1930.
Jhr. W. G. Röell,Amsterdam.
Koloniale Boschbouw.
25 September 1929.
G. N.Danhof,Wildervank (met lof).
H. G. W. Meys,Breda.
12Maart 1930.

10April1930.
C. J. vanBijlert, Nijmegen.
13Mei1930.
H. Adams, Gasselternijveen.
J. J. van Weering, Groningen.
•G.P.J.E. M.vanWeezenbeek, Rotterdam.

Z. Salverda,Hengelo (O.).
30 April 1930.
J. vanZijll deJong,Weltevreden.
7 Juni 1930.
W. N.Mijers, Meulaboh.

9. PROMOTIËN GEDURENDE H E T STUDIEJAAR
1929—1930
Het doctoraat in de Landbouwkunde werd verleendaan:
HEINRICH THEODOR HIRSCH, geb.22 November 1901 te Metz,
op proefschrift metstellingen, getiteld: „ D einlandsche landbouwproductie inverband met het welvaartsprobleem", op26 September
1929. Promotor:Prof.Dr.J.C. Kielstra.

BOUDEWTJN KAREL BOOM, geb. 26 Maart 1903 te Gorinchem, op

proefschrift met stellingen, getiteld: „Botanisch-serologische onderzoekingen", op 10 Februari 1930. Promotor: Prof. Dr. G. Grijns*
Louis GEORGE EDMUND KALSHOVEN, geb. 11 October 1892te
Amsterdam, op proefschrift met stellingen, getiteld: „ D e biologie
van de djatitermiet (Kalotermes Tectonae DAMM.) inverband met
zijn bestrijding", op14 Februari 1930.Promotor:Prof. Dr. W. K.J.
Roepke.
ATE SEVENSTER, geb.12 December 1895 te Pieterzijl, op proefschrift met stellingen, getiteld: „Het bevolkings- enemigraiievraagstuk inNederland eninden Nederlandschen landbouw", op15 Mei
1930. Promotor: Prof. Dr.W. C. Mees R.Azn.
THEOPHILE GEORGE EMIL HOEDT, geb. 3December 1896teMagelang,opproefschrift met stellingen, getiteld:„Indische bergcultuurondernemingen, voornamelijk in Zuid-Sumatra", op 26 Juni1930.
Promotor: Prof. Dr.J. C. Kielstra.

10. LANDMETERSCURSUS.
Voor het studiejaar 1929—1930 waren 65studenten ingeschreven
bij den Rector-Magnificus der Landbouwhoogeschool te Wageningen, waaronder 15voor de eerste maal. Een van hen overleed in
den loopvan het jaar.
Een en twintig der ingeschrevenen genoten toelage van het Departement van Koloniën,in verband met hunne bestemming, om na
hunne siudie te worden benoemd toi Landmeter bij het Kadaster in
Nederlandsen-Indië. Deze 21 studenten volgen de koloniale richting. Verder is er nog één student, die voor deze richting is ingeschreven.
De overige studenten studeeren in deNederlandscherichting.Van
deze ontvingen 11 studenten toezegging (nadat hun eerste examen
was afgelegd), dat zij zullen worden benoemd tot adspirant-Landmeter van het Kadaster hier te lande, wanneer zij in den daarvoor
gestelden tijd a&tudeeren. Vijf van hen zijn in den loopvan het jaar
als zoodanig benoemd. Dit jaar zijn geen nieuwe toezeggingen tot
zulk eene benoeming gegeven.
Eén afgestudeerde vond plaats bij de Bataafsche Petroleummaatschappij. Eénstudent verbond zich,omnabeëindigingvan de studie
bij haar in dienst te treden en ontvangt studietoelage.
Aan het examen voor Landmeter namen in het afgeloopen jaar
19candidaten deel,waarvan slaagden:
VoordeNederlandsche richting:
op 31 Januari 1930:
K. J. EVERS,'
P. FEEINGA,
A. M. FREDERIKSE,

op 12Mei 1930:
H. J. OUSTING.

VoordeKoloniale richting:
op 10 October 1929:
F. W. LOOIJEN.

F. G. HASSELS,
H. P H . VANDER SCHAAF (met lof)
W. C. VISSER.
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op 31Januari 1930:
J. W. ANTHONIJSZ,
C. A. BERG,

J. Bos,
C. J. W. DE JONG (met

lof),

A. KAMP,
J. POLMAN,
A. SPOELSTRA,
C H . VAN DER WEL.

op 12Mei 1930:
W. A. VAN RHEE.

Het examen na de eerste studieperiode werd afgelegd door 22
candidaten, waarvan slaagden:
op 4 October 1929:
H. HOMMES,
P. K. KNOETSEN.

op25 Januari 1930:
J. H. BEETSMA,
H. A. BROUWER,
G. DOCTERS VAN LEEUWEN,
F. VANDEN HOONAARD,
D. J. LUITEN,

H. VAN DER MOLEN,
K. E. RENKEMA,
S. J. SCHOENMAKERS,
G. SMIT,
J. WOLTHUIS.

op 12Mei 1930:
F. R. ALBERDA,
Y. FEENSTRA,

R. IWEMA,
H. A. STEIN PARVÉ.

De samenstelling van College van Bestuur en van het personeel
van den Landmeterscursus onderging geene verandering.
De verzamelingen breidden zich uit door aankoop uit het daarvoor bestemde crediet.
De toestand der huisvesting bleef zeer onbevredigend, waardoor
aldepracticaniettot hun recht konden komen.

11. BIJZONDERE CURSUSSEN EN VOORDRACHTEN
Gedurende het studiejaar 1929—1930 werden de volgende bijzondere cursussen gegeven:
Prof. Ir.A.M. SPRENGER . . . . . . . . . . . . . . . . Fruitteelt.
Prof. Dr.M.J. VANUVEN.
Bijzondere hoofdstukken uit de wiskundige statistiek.
Dr. Dipl. Ing.G. BERGER, Wageningen . . . . Physischescheikunde
L. VAN GIERSBERGEN, rijksbijenteeltconsulent teWageningen
Bijenteelt.
Dr. C.J. J. VANHALL, Baarn . . . . . . . . . . . . . Koffiecultuur.
Ir. J. C. HAZELOOP, rijkstuinbouwconsulent
te Alkmaar
Groententeelt.
Ir. C. KOEMAN, rijkstuinbouwconsulent te
Aalsmeer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloementeelt.
Ir. H. G. A. LEIGNES BAKHOVEN, rijksveeteeltconsulent te Leeuwarden
Voedingsleer.
Ir. C. P H . MOERLANDS, rijkstuinbouwconsulent te Boskoop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boomteelt.
D. J. SANDERS, Haarlem . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabakscultuur.
Ir.J.G.TUKKER, rijkspluimveeteeltconsulent
teBeekbergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pluimveeteelt.
Ir. K. VOLKERSZ, rijkstuinbouwconsulent te
Lisse
Bloembollenteelt.
Prof. L. VAN VUUREN te Utrecht . . . . . . . . . . Economische geografie.
12. WETENSCHAPPELIJKE VOORDRACHTEN
De regeling wasopgedragen aaneencommissie, bestaande uitde
hoogleeraren Dr. J. C. KIELSTRA, Dr. Ir.N.L. SÖHNGEN, Ir.J. H.
THAL LARSEN en Dr. M. J. VAN UVEN.

In het studiejaar 1929—1930 zijn de volgende voordrachten gehouden:
Dr. J. H. OORT, Leiden. Degrenzen vanonzetegenwoordige kennis
van het heelal (25November 1929).
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Prof. Dr. A. PENCK, Berlijn. Steppen und Prärien, ihre Böden in
Nordamerika (3Maart 1930).
13. INDISCHE LEZINGEN.
Evenals vorige jaren maakte het departement van koloniën door
de beschikbaarstelling van een subsidie het mogelijk aan de landbouwhoogeschool enkele Indischelezingentedoen houden.Bedoelde
voordrachten werden ook thans weer georganiseerd door een regelingscommissie, bestaande uitdehoogleeraren A.TEWECHEL,Dr.W.
K. J. ROEPKE enT.J. Bezemer.
De volgende voordrachten werden gehouden.
18 October 1929, Prof. E. VOLLBEHR, München: Reisindrukken
van eenschilder in Nederlandsen-Indië.
11 December 1929: C. FRANS en mej. FRANS,'s-Gavenhage: Timoreesche avond (voordracht, lichtbeelden, zang endans).
20Februari 1930:C. FRANS,'s-Gravenhage, Timoreesche ïkat-weefkunst en muziek (met demonstratie van sesando-muziek door
een orkest).
Bovendien vond op 13Maart 1930eene vertooning plaats van het
eerste deel van de Borheo-film, opgenomen door den heer H. F.
TILLEMA, Bloemendaal.
14. INTENDANCE-CpRSUS.
Aan de landbouwhoogeschool wordt jaarlijks gegeven een cursus
voor officieren, gedetacheerd aan de hoogere krijgsschool te 's-Gravenhageomopgeleidtewordenvoordenintendance-dienst.
De cursusbegint 1Maarteneindigt 1November vanhetloopende
jaar.
Aan dezen cursus wordt onderwijs gegeven door de volgende
heeren:
Prof. Dr.J. H. ABERSON: scheikundig onderzoek van levensmiddelen;
Prof. Dr.D. L. BAKKER: kennis vanveeen veeverpleging;
Prof. Ir. B.VAN DER BURG: 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.
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Deze cursus wordt gevolgd door de Ie luitenants der infanterie
P. J. BONT, P. VANDERHEIDE enW. C H . WENSINK, den len luitenant
der artillerie B. G. PEEREBOOM en den officier der Adm. 2e klasse
Marine J. P. SCHEEPMAKER, allen van het leger hier te lande; voorts
door den len luitenant derinfanterievanhetNederlandsch-Indische
leger T. E. J. DE BIE.
15. OVERZICHT VAN DE GEDURENDE HET STUDIEJAAR
1929/1930 TOEGEKENDE STUDIEBEURZEN EN
STUDIETOELAGEN.
Studiebeurzen ingevolge artikel 12 van de wet tot regeling van
het hooger landbouwonderwijs
............ 5
Studietoelagen aan hen, die in opleiding zijn voor de betrekking van landmeter bij het kadaster in Nederlandsch-Indië.. 21
Studietoelagen aan hen, die in opleiding zijn voor de betrekking
van agrogeoloog voor den Indischen d i e n s t . . . . . . . . . . . . . . . . 3

II
STAAT VAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL
BIJ DEN AANVANG VAN HET STUDIEJAAR
1930-1931

COLLEGE VAN CURATOREN
Jaar van
aanvaarding
JHR. S. VAN CITTERS, Brummen, v o o r z i t t e r . . . . . . . .
D R . H. J. LOVINK, Alphen a. d. Rijn . . . . . . . . . . . .
J. M. A. WIJNAENDTS VAN RESANDT, Wageningen . .
J. T H . VERHEGGEN, Buggenum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. E. VAN WELDEREN BARON RENGERS, IJsbrechtum

.
.
.
.
.

1918
1918
1923
1923
1927

SECRETARIS VAN CURATOREN
M R . F. FLORSCHÜTZ, Velp (G.)

1918

»

RECTOR-MAGNIFICUS
Ir. M. F. VISSER.

SECRETARIS VAN DEN SENAAT
Dr. W. K. J. ROEPKE.

COLLEGE VAN RECTOR-MAGNIFICUS EN ASSESSOREN
Ir. M. F. VISSER, voorzitter.
Dr. H. A. J. M. BEEKMAN, secretaris.
Ir. J. H. THAL LARSEN.
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HOOGLEERAREN
Benoeming
te Wageningen
UT*
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GEBOUWEN EN TERREINEN
In het hoofdgebouw, Heerenstraat no. 18, bevinden zicht de
kamer van den rector-magnificus, de senaatskamer, het secretariaat
van den senaat, het bureau van administratie, de laboratoria en de
collegezalen voor plantkunde en voor landbouwplantenteelt, de
verzameling ethnografica en de collegezaal voor Indische volkenkunde en Indische talen. In den Noordelijken zijvleugel, Heerenstraatno.20,isgevestigdhetlaboratoriumvoor landbouwscheikunde,
in den Zuidelijken zijvleugel, Heerenstraat no. 16, dat voor scheikunde.
Achter het hoofdgebouw ligt de botanische tuin, terwijl de afdeeling landbouwplantenteelt de beschikking heeft over proefvelden op „het Spijk".
In het hulpgebouw, de zoogenaamde „Hulp-Aula", Duivendaalsche laan no. 9a, worden de colleges gegeven in: wiskunde, staathuishoudkunde, koloniale landhuishoudkunde, Indisch staatsrecht,
agrarisch recht, hydraulica en werktuigkunde.
In het gebouw Duivendaalsche laan no. 2 zijn gevestigd de
collegezalen, resp. met laboratoria en verzamelingen voor: natuurkunde en meteorologie, mineralogie, geologie en agrogeologie (met
bijbehoorend museum), weg- en waterbouwkunde en natuurteekenen; in het gebouw Duivendaalsche laan no. 1bevinden zich
op de bovenverdieping de collegezaal, verzamelingen en werkruimten voor tropische landbouwplantenteelt, terwijl in de benedenverdiepinghetlaboratoriumvoorphysiologiederdierenisgehuisvest.
Op de terreinen achter dit gebouw bevinden zich kassen voor
tropische cultures.
'
Mede aan de Duivendaalsche laan is gelegen het laboratorium
voor veeteelt. Deze afdeeling heeft tevens debeschikkingoverenkele
bijgebouwen, vroeger behoorende tot de boerderij „Duivendaal".
De weiden voor de afdeeling veeteelt, in totaal ± 31H.A.,zijngedeeltelijk 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

83

staateentijdelijke machineloods,waarintevensdekantoren gevestigd
zijn van het „Instituut voor landbouwwerktuigen en -gebouwen".
Het gebouw „Hinkeloord", Rijksstraatweg no. 56, met tuin, staat
ter beschikking van de drie hoogleeraren in de boschbouwwetenschappen. Eén vertrek in dit gebouw is in gebruik bij het college
van curatoren.
In „De Valk", Rijksstraatweg no. 53,is de landmeterscursus niet
zijne collegezalen en verzamelingen ondergebracht. Achter dit gebouw zijn het laboratorium voor erfelijkheidsleer, zijne proefterreinen en kassen gelegen.
Het laboratorium voor plantenphysiologisch onderzoek is gevestigd in het gebouw Rijksstraatweg no. 64. Rond dit gebouw vindt
men de proeftuinen met kassen voor plantenphysiologie, aan welke
terreinen zich aansluit het laboratorium voor microbiologie, Rijksstraatweg no. 646, met zijne proefvelden en kassen.
Tegenover de afdeelingen voor plantenphysiologie en microbiologieisaanden Rijksstraatweg gelegenhetarboretum. Te midden
daarvan bevindt zich het gebouw voor de afdeelingen plantensystematiek, dendrologie en plantengeografie (benedenverdieping)
en entomologie (bovenverdieping).
Deafdeeling tuinbouwplantenteelt beschiktovereen laboratorium,
Haagsteeg no. 3, met proeftuin groot ± 7 H.A.
Hiertegenover (Binnenhaven no. 4) vindt men het laboratorium
voor plantenziektenkunde (aardappelonderzoek en mycologie) met
proefterreinen en kassen.
Het „Instituut voor veredeling van landbouwgewassen" is gevestigd in het gebouw Nude no. 34a, bestaande uit laboratorium en
graanschuur. Dit instituut beschikt voorts over de boerderij „Het
Groenewoud",grootruim46H.A.inde Nude.
Het laboratorium voorzuivelbereiding isgevestigdin de gebouwen
Heerenstraat no. 23 en 25, dat voor technologie in het gebouw
Heerenstraatno. 21.
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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 f 3000.— 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,aanonvermogende 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 f50.— 's maands
worden jaarlijks een aantal jongelieden in opleiding genomen voor
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 f100.—
's maands, terwijl de reiskosten bij detacheering naar het buitenland
zullen worden vergoed (heen- en terugreis envoorts aldaar te maken
reizen tot een bedrag van f 20.— 's maands).
Voorts kunnen de collegegelden van de candidaat-houtvesters
voor rekening van den lande worden genomen.
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
VAN AGROGEOLOOG BIJ DEN DIENST VAN DEN MIJNBOUW
IN NEDERLANDSCH-INDIË.

Aan hen, dievoor de hierbedoelde betrekking in opleiding worden
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genomen, kan als tegemoetkoming in de studiekosten eene toelage
worden toegekend naar reden van f 1000.— 's jaars. Indien daartoe
termenworden gevonden,kunnen decollegegeldenvan deadspirantagrogeologen geheel of gedeeltelijk voor rekening van denlande
worden vergoed.
B. TOELAGEN AAN HEN, DIE IN OPLEIDING ZIJN VOOR DEBETREKKING
VAN LANDMETER BIJ HET KADASTER IN NEDERLANDSCH-INDIË.

Aan hen,die krachtens Koninklijk besluit van 2 Juli 1923(Stbl.
no. 131) in opleiding worden genomen voor de betrekking van
landmeter bij het kadaster in Nederlandsen-Indië, wordt als tegemoetkoming in de studiekosten een jaarlijksche toelage toegekend,
tot een door den minister van koloniën te bepalen bedrag. Dit
bedragisthansvastgesteld opf 1000.— 'sjaars.Ookkunnen collegegelden voor deze jongelui geheel of gedeeltelijk voor rekening van
den lande worden genomen.
Verschillende Indische cultuurmaatschappijen stellen gewoonlijk
eveneens beurzen voor studenten aan de landbouwhoogeschool
beschikbaar.
FONDSEN
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 landbouwwetenschapenaanverwantehandelswetenschapinhaar geheelen
omvang. Zij tracht dit doel te bereiken door het uitschrijven van
prijsvragen, hetbekostigen vanstudiereizen, hetsteunen vanwetenschappelijke instellingenofonderzoekingen, hetbezorgenvanwetenschappelijke uitgaven enz.
Een raad van commissarissen wordt gevormd door de leden van
het college van curatoren der landbouwhoogeschool, die zich daartoe bereid verklaren.
Het bestuur derstichtingbestaatuitdehoogleeraren enoud-hoogleeraren, leden van den senaat, voor zooverre zij zich bereid verklaren die taak op zich te nemen.
Met de dagelijksche leiding is belast een college van directeuren.
In dit college hebben zitting:
Prof. Dr. D. VAN GULIK, voorzitter (plaatsvervanger Prof. Dr.
G. GRIJNS).
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Prof. Dr. J. H. ABERSON, secretaris-penningmeester (plaatsvervanger Prof. Ir. J. H. THAL LARSEN).
Prof.Dr.H.A.J.M. BEEKMAN, lid (plaatsvervanger Prof.Dr.Ir.
G. MINDERHOUD.
CURATOR-FONDS.

Dit fonds is gesticht door den heer J. SIBINGA MULDER, oudcurator der landbouwhoogeschool. Het doel der stichting is volgens
artikel 2 der statuten: „het toekennen van belooningen, bestaande
in 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 college van curatoren der landbouwhoogeschool of vanhen, aan
wie door bedoeld college de beoordeeling zal zijn overgelaten, eene
bijzondereonderscheidingwaardigzijn,en/ofhetverleenenvan financiëelen steun of subsidiën aan personen van buitengewonen aanleg,
ten behoeve van de bestudeering van wetenschappelijke vraagstukken op landbouwgebied, zoowel hier te lande als in NederlandschIndië,enhetfinancieel ondersteunen ofsubsidieeren vanstichtingen
of fondsen, die een gelijk doel beoogen."
Het bestuur der stichting wordt gevormd door en het beheer
van het fonds isopgedragen aanhet collegevan curatorenderlandbouwhoogeschool.
HESSELINK VAN

SUCHTELEN-FONDS.

Deze stichting, in het leven geroepen door den heer Mr. H. F.
HESSELINK VAN SUCHTELEN, oud-burgemeester van Wageningen en
oud-curator derlandbouwhoogeschool, door een hem ter gelegenheid vande herdenking zijner vijf en twintig-jarige ambtsvervulling
als burgemeester van Wageningen aangeboden som, heeft ten doel
den bloei van— en de studie aan de landbouwhoogeschool te bevorderen, met 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
landbouwhoogeschool wenschen te genieten, doch diezelveofwier
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 publication, of bij
aanschaffing van bepaald noodige, kostbare instrumenten, boeken,
enz., of wel door bij het verbinden aan de hoogeschool van voor
haar onmisbare docenten, waarvoor vanrijkswege niet de vereischte
gelden zijnteverkrijgen,ofbijhetuitnoodigenvanbekende geleerden
tot het houden van voordrachten, lezingenenz.,steun teverleenen.
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Het bestuur dezer stichting bestaat uit:
Prof. Dr.J. C. KIELSTRA, Wageningen, voorzitter.
Prof. Ir.C. BROEKEMA,
„
secretaris.
G. H. MEIER,
„
penningmeester.
A. L. VAN BEUSEKOM, Hilversum
J. H. STÖCKER, Wageningen
' leden*
STARINGFONDS.

Dit fonds, ingesteld tot blijvende gedachtenis aan wijlen Dr.
W. C. H. STARING, is bestemd tot het aanmoedigen en bevorderen
van landbouwstudie onder de landbouwers, door het toekennen
van bijdragen aan studeerenden voor Nederlandschen landbouw,
Nederlandschen boschbouw en tuinbouw, tot ondersteuning in de
kosten hunner studie.
Het curatorium van dit fonds is als volgt samengesteld:
Mr. A. G. A. RIDDER VANRAPPARD, Tiel, voorzitter.
Prof. Dr. Ir.L. BROEKEMA,Wageningen, secretaris-penningmeester.
W. H. STARING, Lochern, lid.
CERESFONDS.

Dit fonds werd gevormd om studeerenden aan de landbouwhoogeschool, die, door finantiëele omstandigheden buiten hun toedoenofschuldontstaan,hunne studieinde landbouwwetenschappen
zouden moeten staken, in de gelegenheid te stellen, die studie te
vervolgen entoteengoed einde tebrengen,door hetverstrekkenvan
rentelooze voorschotten.
In het bestuur, dat deze stichting beheert, hebben zitting de
heeren:
J. SIBINGA MULDER, Bussum, voorzitter.
J. P. TETTERODE, Lochern, secretaris.
penningmeester.
Dr. Ir.F.E.POSTHUMA, 's-Gravenhagei . .
J. SCHUIT, Loenen a.d.Vecht
' leden*

