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LANDBOUWHOOGESCHOOL

B E RUIMTE
REDE UITGESPROKEN OP DEN 9 D E N MAART 1 9 2 2 TER GELEGENHEID
VAN DEN VIERDEN VERJAARDAG DER LANDBOTTWHOOGESCHOOL
DOOR DEN RECTOR MAGNIFICUS

DR. M. J. VAN UVEN.

Mijne Heeren Curatoren, Professoren, Lectoren, Dames en Heeren Studenten en verder
Gij allen, die U hierheen hebt opgemaakt om
den dies natalis der Landbouwhoogeschool te
vieren, zeer welkome toehoorderessen en toehoorders.
Bij de feestelijke herdenking van de geboorte der Landbouwhoogeschool geniet de Rector Magnificus het voorrecht hen, die
zijn samengestroomd om van hun belangstelling in de Landbouwhoogeschool te getuigen, te mogen bezighouden met een redeover een onderwerp, ontleend aan de door hembeoefende wetenschap. Voor de meeste Rectoren zal het gemakkelijk zijn een
echte feestrede te houden. Ik gewaag daarbij nog niet eens van
die velen onder ons, die door den aard hunner leervakken een
wetenschappelijke ontleding kunnen geven van de verschillende
gerechten van een feestmaaltijd, van den microbioloog af, die
ons de verdiensten prijst van een kop bouillon, met de uitgezochtste diphtherie-, typhus- en cholerabacillen, naar keuze,
tot den beoefenaar van de leer der tropische cultures, die onze
verbeelding leidt naar een heerlijk kop koffie en aan onze fantasie de bouwstof verschaft voor een fijne sigaar. De culinaire
zijde van vele onzer studievakken is reeds zoo dikwijls bezongen,
dat oorspronkelijke variaties op dit thema een minstens goddelijke inspiratie vereischen. Neen, ook de meer geestelijke onderwerpen, die we uit onze wetenschappen kunnen putten, leenen
zich veelal uitstekend tot stof voor feestreden. Hoe verblijdend
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is het bijv. niet uit den mond der economen de onfeilbare
geneeswijzen te vernemen voor de tot dusver ongeneeslijke
kwalen der samenleving!
Zulke echte feestreden worden dan ook dankbaar door het
auditorium genoten;het gehoor is dan zoo vriendelijk den spreker tegemoet te treden met een aanmoedigende stemming van
volkomen verstandhouding, geput uit de overtuiging van eigen
deskundigheid. En de spreker zelf is zoo hoffelijk de toehoorders
in die zelfverzekerdheid te laten, met het gevolg dat op 't eind
feestredenaar en gehoor in de hartelijkste overeenstemming
van gevoelens, zonder eenige vrees voor misverstand van
elkaar afscheid nemen.
Er zijn echter ook leervakken, die gebukt gaan onder nijpende
armoede aan dankbare onderwerpen. De spreker — feestredenaar mag hij al niet meer heeten -— tracht nog wel met de
meest geraffineerde verleidingskunst zijn gehoor tot ontvankelijkheid te stemmen, en het gehoor laat zich ook wel voor een
oogenblik door die vleierij verstrikken, maar al spoedig bemerkt
het, dat het op misdadige wijze gelokt is in een doolhof van onontwarbare begrippen; bet wordt schuw, sluit de geestesoogen,
en wacht, gelaten of ongeduldig, totdat de kwelling is afgeloopen en de gedachten weer tot hun vrijen natuurlijken loop
worden losgelaten.
In verreweg den ungünstigsten toestand te dezen opzichte
verkeert zeker wel de wiskunde, die bij zoo velen slechts herinneringen oproept aan kinderfoltering en jeugdvergalling. De
vertegenwoordiger van deze wetenschap zal zich dus hoogstens
kunnen vleien met de illusie, dat hij zijn gehoor, al is 't dan
niet op aangename, dan toch op niet onaangename wijze zal
bezighouden. Hoewel deze ontboezeming bijna stereotyp is geworden in de openbare redevoeringen van die wiskundigen, die
voor hun gehoor nog een greintje eerbied hebben, heb ik me er
toch nog weer aan bezondigd, al was 't alleen om mijn hoorders
te verzekeren, dat ik me de zwaarte van mijn taak terdege
bewust ben.
Elk onderwerp eischt een zekere vakkennis, hoe gering ook,
bij den hoorder; maar zelfs de schuchterste poging om bij den
hoorder een beroep te doen op de herinnering aan zijn vroegere
wiskundige kennis ontmoet bij hem levendig verzet, zoo niet
grondigen afkeer. Een bescheiden mensch bekent zijn vroeger
verkeer met de wiskunde hoogstens als een jeugdige onbezonnenheid, waarvan men met een vergoelijkenden glimlach het
gesprek zoo spoedig mogelijk afleidt. Ik heb daarom besloten
mijn gehoor te plaatsen op het standpunt van hen, die hun eerste
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les in meetkunde zullen gaan ontvangen. Daarmee hoop ik mijn
gehoor niet te hebben overschat.
Ik wil dan heden met u spreken over de ruimte.
Nu is de „ruimte" hier in Wageningen, waar juist zulk een
gebrek aan werkruimte heerscht, een eenigszins kiesch, of liever
een bepaald onkiesch onderwerp; het is alsof men tot een arme
spreekt van de macht van denrijkdom. Welzongreeds SCHILLER:
„Raum ist in der kleinsten Hütte für ein glücklich liebend
Paar", maar van ons in Wageningen verwacht men toch andere
bezigheden dan van den „Jüngling am Bache."
Wanneer ik u dan verzoek aan mijn onderwerp niet al te veel
aanstoot te nemen, doe ik dat in het vertrouwen, dat mijn beschouwingen niemand tot afgunst zullen prikkelen.
Wat zijn de eigenschappen van onze ruimte? Hoe leeren we
ze kennen ?Welke zintuigen brengen ons met de ruimte in aanraking?
Op deze laatste 'vraag is het antwoord wellicht het gemakkelijkst. We kunnen veilig beweren, dat alle zintuigen ons gewaarwordingen verschaffen, die ruimtelijk vertolkt worden.
Maar niet alle zintuiglijke gewaarwordingen zijn even geschikt
om in de verruimtelijking orde te brengen. Een smaakgewaarwording — wel te onderscheiden van het begeleidend tastgevoel in den mond — vestigt ruimtelijk alleen de aandacht
op een vaste plek in ons lichaam, onze tong. Bij de reukgewaarwording, die onmiddellijk slechts in den neus wordt ondervonden, komen we al reeds eenigermate op het denkbeeld den oorsprong van den geur op eenigen afstand buiten ons lichaam te
stellen. Het gehoor is al veel beter geschikt om de geluidsbron
in de ruimte te localiseeren. Nög weer veel zuiverder weet ons
gezicht aan de geziene voorwerpen in de ruimte hun plaats
aan te wijzen. Maar het allervolledigst worden we ingelicht
door onzen tastzin. Het klinkt wonderlijk, dat onze tastzin,
zoo grof als hij is in vergelijking tot ons gezicht, ons vollediger
inlichtingen zou verschaffen dan ons gezicht. Dit wordt echter
begrijpelijker, als men zich goed bewust maakt welke onmiddellijke gegevens het gezicht ons verschaft.
Stelt uzelf eens voor op een donkeren avond op den overgang van een spoorbaan. In de richting van de baan ziet ge twee
kleine lichtjes schitteren. Na eenigen tijd zijn deze lichtjes helderder geworden en is hun afstand vergroot. Steeds sterker
stralen de twee lichten, steeds grooter wordt hun afstand.
Bovendien doet zich een geraas vernemen, dat voortdurend
luider wordt. Hoe reageert ge op die gewaarwording ?Ge maakt
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zoo gauw mogelijk, dat ge van de rails af komt. Maar waarom ?
Omdat het geraasmakend gevaarte, waarop de lichtjes bevestigd
zijn, u met groote snelheid nadert en u spoedig zou overrijden,
als ge bleeft stilstaan. Volgt deze overweging nu rechtstreeks
uit het sterker gloeien van de lichtjes, of uit de divergentie
daarvan of uit het luider worden van het geraas? In 't geheel
niet! Ge maakt dat alles er bij. En gelukkig ook, want zonder
uwaanvullende fantasie zou het voorgoed met uw proefnemingen
gedaan zijn.
Het gezicht geeft dus wel nauwkeurige aanwijzingen omtrent
de voorwerpen in de ruimte, maar allesbehalve volledige. Eerst
wanneer ge uw gezichtswaarnemingen behoorlijk weet uit te
leggen, levert uw oog u gegevens van waarde.
De tastzin daarentegen geeft wel is waar grove, maar zeer
ondubbelzinnige inlichtingen aangaande de rangschikking van
de voorwerpen in de ruimte.
Ten einde over de betrekkelijke waarde van den tast- en den
gezichtszin voor de ruimtelijke oriëntatie afdoende te worden
ingelicht, zoudt ge begaafd moeten zijn met eenzoosterk geheugen, dat ge u bijvoorbeeld nog zoudt weten te herinneren, hoe ge
in de wieg een begrip hebt gekregen van de meetkundige eigenschappen van uw rammelaar.
Gaat ge, bij gebrek aan zulk een geheugen, letten op de gedragingen van met u verwante of bevriende zuigelingen, dan zult
ge vermoedelijk tot de overtuiging komen, dat dezen allereerst
hun handen en mond als tastwaarnemingswerktuigen gebruiken
en dat de gezichtsindrukken van lieverlede aan de hand van de
tastwaarnemingen verklaard worden. In den regel openbaart
zulk een zuigeling wat er in hem omgaat duidelijker door een
min of meer doelmatige beweging der ledematen dan door een
intelligenten blik. Van groote waarde voor de oplossing van dit
vraagstuk zijn ook de gewaarwordingen van blind-geborenen,
die door een operatie het gezicht terugkrijgen. Zulke blindgeborenen schijnen van de weldaad, die de operatie hun bracht,
eerst zeer geleidelijk besef te krijgen; de eerste dagen, ja weken
weten ze met hun gezicht niets aan te vangen en eerst langzamerhand leeren zehun nieuwe gezichtswaarnemingen interpreteeren,
d.w.z. in overeenstemming brengen met hun reeds vroeger aan
den tastzin ontleende opvatting van de ruimtelijke verhoudingen 1).
x
) Zie hierover o.a. H . VON HELMHOI/TZ: H a n d b u c h der physiologischen Optik.; H a m b u r g u n d Leipzig, 1896, p . 7 3 1 e n v v . — M. D U F O U R :
Guérison d'un aveugle-né; Bulletin de la Société médicale de la Suisse
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Nu zoodoende aan dentastzin alsruimtezin deprioriteit schijnt
toe te komen, vragen we ons af, volgens welk beginsel we uit
de tastgewaarwordingen onze ruimte construeeren. Hetisduidelijk, dat de tastgewaarwordingen op zichzelf weinig gegevens
zouden verschaffen, wanneer we niet — in tegenstelling tot de
planten en de koraaldieren — het vermogen hadden onze ledematen, waarmede we tasten, en ons geheele lichaam te bewegen.
Eerst door deze beweeglijkheid zijn we in staat een zoodanig
ruimteschema te ontwerpen, dat de gezichtsindrukken daarin
kunnen worderf verwerkt.
Wanneer we een lichaamsdeel, bijv. onzen wijsvinger, bewegen, dan hebben we den indruk, dat we de beweging in elk
willekeurig stadium kunnen eindigen, dat de beweging volkomen
geleidelijk verloopt. En daar we elk stadium van de beweging
in onze,gedachten laten correspondeeren met het punt van de
ruimte, dat door onzen wijsvinger wordt ingenomen, denken
we ons ook de ruimte volkomen opgevuld met punten, zonder
eenig hiaat, hoe klein ook. Zoodoende komen we er toe aan de
ruimte continuïteit, d.i. een onafgebroken samenhang, toe te
kennen. Verder achten wehet mogelijk een eenmaal aangevangen
beweging, althans in gedachte, onbepaald ver voort te zetten;
en in verband daarmee verklaren we de ruimte voor onbegrensd,
hetgeen nog niet wil zeggen: oneindig.
Zooals we reeds opmerkten, geeft elk zintuig, het eene meer,
het andere minder, ons indrukken, die we ruimtelijk rangschikken. Het zou dus op zichzelf niet ongerijmd zijn, wanneer we
voor elk zintuig een afzonderlijke ruimte opeischten. Het is
evenwel zeer de vraag, of onze smaakzin en zelfs onze reukzin
in ons een ruimtevoorstelling zouden kunnen oproepen, die
eenigszins aan onze gewone ruimte herinnert, indien niet de
andere zintuigen, in 't bijzonder de tastzin en het gezicht, ons
met veel meer nadruk zulk een ruimte opdrongen. Geen wonder,
dat de zwakke ruimtevoorstellingen van de smaak en den reuk
in onzen geest geheel worden verzwolgen door de veel sterkere
ruimtevoorstelling van' den tastzin. Maar niet alleen wordt de
zwak bewuste smaak- en reukruimte door de sterker bewuste
gehoor-, gezicht- en tastruimte opgeslorpt, ook de drie laatste
ruimten worden door onzen geest eenvoudig met elkaar vereenzelvigd. Onze geestesaanleg dwingt ons nu eenmaal steeds
naar de eenvoudigste samenvatting der gewaarwordingen te
streven; en zoo postuleert onze geest, krachtens zijn aard, voor
romande, 1876, pp. 58, 79, 102.— W. U H T H O I T : Untersuchungen über
das Sehenlernen eines siebenjährigen blindgeborenen und mit Erfolg
operierten Knabe, H a m b u r g und Leipzig, 1891.
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alle zintuiglijke gewa.arwordingen eenzelfde ruimte .. Door die
verschillende gewaarwordingen in een ruimte te localiseeren
en ze met behulp van. de herinnering tot onderwerp van gedachtenverbindingen te maken, verwerkt onze geest die gewaarwordingen tot waarnemingen, d.z. zintuiglijke indrukken voorzien van een beoordeeling, van een etiket.
Onze gezichtswaarnemingen eischen voor zich een ruimte van
twee afmetingen. Wei is waar kan men door oefening verschillen
in accomodatie constateeren en ook zich rekenschap geven van
de convergentie der oogassen, dus van het stereoscopisch karakter van ons zien, en kunnen deze beide soorten gewaarwordingen
ieder voor zich aanleiding geven tot het aannemen van een nieu we
afmeting; maar het tweedimensionale gezichtsveld oefent een
z66veel sterker indruk uit op den geest, dat het twijfelachtig is,
of men voor die beide· andere onderdeelen van den gezichtszin
wel een nieuwe afmeting zou noodig oordeelen, wanneer dez~ niet
reeds door een volkomen andere groep van gewaarwordingen,
n.L de tast- en bewegingsgewaarwordingen met veel grooter nadruk werd opgeeischt. Deze twijfel wordt gevoed door het feit,
dat de twee nieuwe afmetingen, die theoretisch zouden moeten
dienen om die beide onderdeelen van den gezichtszin: accomodatie en stereoscopie te herbergen, zonder eenige moeite tot een
enkele worden versmolten en vereenigd met de derde afmeting,
die de tast- en bewegingsgewaarwordingen ons opdringen.
Gelijk we zooeven met het voorbeeld van den naderenden
spoortrein toelichtten, wordt de derde afineting aan ons gezichtsbeeld toegevoegd door onzen geest, ten einde de overeenstemming met eventueele tast- en bewegingsgewaarwordingen te
verzekeren.
Zoo reageert onze geest op onze zintuiglijke gewaarwordingen;
door de op ons inwerkende dingen-buiten-ons te rangschikken
in een enkele ruimte, wa'arvan we nu hebben vastgesteld dat
ze is: le continu, 2e onbegrei;tsd, 3e driedimen:sionaal.
Alvorens verdere eigenschappen van de ruimte te gaan opsporen, moeten we trachten Olis er rekenschap van te geven:
hoe we er toe komen de dingen-buiten.'.ons in ruimte te plaatsen.
De boven geschetste ontwikkelingsgang van onze ruimtevoorstelling zou doen v~rmoeden, dat onze verruimtelijking van de
op ons inwerkende dingen-buiten~ons eenvoudig een gevolg is
van den aard der inwerking zelve, m. a. w. dat we de ervaring
opdoen, dat er een ruimte is. Dit vermoeden wordt echter hoe
lariger hoe zwakker, naarmate we ons scherper bewust maken.
op welk oogenblik de ruimtevoorstelling haar intrede doet.
De bewegingsgewaarwordingen, die in de eerste plaats in

!
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aanmerking zouden komen om ons de ruimte te doen ervaren,
moeten, alvorens ze iets tot onze kennis aanbrengen, eerst in
onzen geest worden geinterpreteerd, en het valt moeilijk in te
zien, hoe ze . door onzen geest tot bewustzijnsinhoud zouden
kunnen worden verheven, zonder dat daarbij onze geest gebruik
maakte van het ruimtebegrip, tot welks opbouw ze juist moesten
dienen. Sommigen hebben getracht deze moeilijkheid te ontgaan, .
door in plaats van bewegingsgewaarwordingen te stellen:
richtingsgevoelens, innerlijke bewegingsaandriften in verschillende richtingen 1 ) ; maar een bewegingsaandrift als zoodanig is
toch ook moeilijk tot klaar bewustzijn te brengen, zonder dat
men van de beweging, waartoe men aandrift gevoelt, een
zekere, al is 't ook nog zoo vage, maar in elk geval ruimtelijke
voorstelling heeft. De moeilijkheid wordt eerst volkomen opgeheven, wanneer men in na volging van KANT 2 ) de rangschikking
van de dingen in de ruimte als een spontane daad van onzen
geest beschouwt, zonder welke geen zintuiglijke waarneming tot
ons besef kan doordringen. Volgens deze opvatting is dus de
ruimtelijke uitgebreidheid van de dingen een eigenschap, waarmee onze geest zelf ze bekleedt, zooals de sensatie van een kleur,
bijv. rood, alleen kan worden verklaard als een reactie van onzen
geest op de op zichzelf kleurlooze waarnemingsdaad van licht
van een zekere golflengte.
Wanneer aldus onze geest de ruimtelijkheid der dingen levert,
is het van belang te weten, of die verruimtelijking a priori
reeds aan bepaalde grondregels is gebonden. • Bijv. kan men
vragen, of die ruimte, waarin onze geest de gewaarwordingen
localiseert, uit haar aard reeds die grondeigenschappen heeft,
die we zooeven bij onze empirische analyse hebben gevonden,
n.l. dat ze continu is, dat ze onbegrensd is en dat ze drie afmetingen heeft. De beantwoording van deze vragen is zeer moeilijk, vooral daarom, omdat we bij de analyse van onze denkwetten onwillekeurig bevangen zijn door een zeker vooroordeel
ten gunste van onze denkgewoonten, welke voor zulk een belangrijk deel afhangen van het beperkte ervaringsmateriaal, waarover
we toevallig beschikken.
·
Velen .kennen de drie bovengenoemde grondeigenscha ppen
1 ) A. RIEHL: Der philosophische Kritizismus und seine Bedeutung fiir
die positive Wissenschaft; Bd. II, Leipzig 1879, p. 143 en vv.
G. HEYMANS: Zur Raumfrage; Vierteljahrsschrift fiir wissenschaftliche Philosophie XII, 3, 4.
G. HEYMANS: Die Gesetze und Elemente des wissenschaftlichen
Denkens; Leipzig, 1905, p. 204 en vv.
~
2 ) I. KANT: Kritik der reinen Vernunft; Kant's gesammelte Schriften.
Bd. III, Berlin 1904, pp. 51 en vv.
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zonder eenig voorbehoud toe a a n de meest algemeene verruimtelijking, waartoe onze geest krachtens zijn a a r d in s t a a t
zou zijn.
De groote wiskundige en wijsgeer H E N B I P O I N C A R É daarentegen, dievoor h e truimtevraagstuk eenlevendige belangstelling
had, en in zijn wijsgeerige geschriften d a n ook telkens opdie
kwestie terugkwam, heeft, door onze veelsoortige gewaarwordingen a a n een scherpe wiskundige ontleding t e onderwerpen,
ons geleerd, hoe voorzichtig we moeten zijn met h e t aannemen
van a-prioristische eigenschappen. Hij kwam daarbij, telkens
op andere bewijsgronden, t o t de uitkomst, d a t onze ruimtezin
niet n a a r zijn aard t o t drie afmetingen beperkt is, maar d a tde
keuze v a n drie afmetingen berust op h e t streven v a n onzen
geest om in de samenvatting v a n onze gewaarwordingen den
hoogst mogelijken eenvoud t e bereiken. Zonder de wijsgeerige
beschouwingen v a n P O I N C A R É als een evangelie t e willen aanprijzen, zou ik toch ieder, die eenigermate prijs stelt o p verheldering v a nzijn zelfs meest elementaire wiskundige begrippen,
willen aanraden v a n de wijsgeerige geschriften v a n P O I N C A R É
kennis t e nemen 1). Men behoeft niet t e vreezen, d a tdie lectuur
spoedig zal vervelen; P O I N C A R É schrijft boeiend, ja meesleepend;
v a n zijn t a a l op zichzelf gaat een sterke bekoring uit. Niet elke
uiteenzetting is even gemakkelijk t e begrijpen door h e m ,die
niet gewoon is m e t de door P O I N C A R É gebruikte wiskundige
begrippen t e werken; maar talrijke gedeelten zijn zelfs voor den
wiskundig minst ontwikkelden lezer een bron v a n verheven
genot.
De uitkomst v a n onze t o t dusver gehouden beschouwingen
kunnen we als volgt samenvatten :Krachtens zijn aanleg schept
onzegeest de ruimte:deruimte die k a n zijn continu of verbrokkeld,
die k a n zijn begrensd of onbegrensd, die k a n hebben een willekeurig a a n t a l afmetingen. Of de aanleg v a n onzen geest reeds
een keuze doet tusschen continu en discontinu, tusschen begrensd en onbegrensd, is niet zonder nader onderzoek uit t e
maken ;twijfelachtig zelfs ishet, of onze geestesaanleg het a a n t a l
afmetingen vaststelt. N a d a t we echter de ruimte m e t behulp
v a n onze elementaire zintuiglijke gewaarwordingen hebben
x

) H . P O I N C A E É : La Science et l'Hypothèse; p . 68: L'Espace et la
Géométrie.
„
LaValeur dela Science; p . 59: LaNotion d'Espace,
p. 96: L'Espace et ses Trois Dimensions.
„
Science etMéthode; p. 95:LaRelativité de l'Espace.
„
Dernières Pensées; p . 57: Pourquoi 1' Espace a
trois Dimensions.

E d i t i o n E . FLAMMARION, Paris.
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georganiseerd, blijkt deze in haar meer volmaakte phase te zijn
continu, onbegrensd en drie-dimensionaal.
We vragen ons nu af: Kunnen we oris de ruimte leeg voorstellen, dus ontdaan van natuurobjecten en zelfs ook van door
onze verbeelding geschapen figuren? Het antwoord hierop
moet ontkennend luiden. Zelfs de vaagste voorstelling van de
ruimte klampt zich vast aan hetzij zintuiglijk ervaren, hetzij
alleen in de verbeelding aanwezige voorwerpen, hoe klein van
afmeting ze ook zijn. Trachten we ons de leege wereldruimte
voor te stellen, dan doorloopen we die ruimte in gedachte,
d.w.z. we richten ons denken telkens op een object, hoe klein
ook, waarvan we de beweging mét ons geestesoog volgen.
Een volkomen leege ruimte is een zinledig begrip. Niet ten
onrechte zegt men ook, dat een architect bij het bouwen ruimte
schept. Een absolute ruimte, d.i. een ruimte onafhankelijk van
de dingen, blijkt dan ook tegen de kritiek der rede niet bestand
te zijn.
Tot dusver hebben we nog met geen woord gerept van de
meetkunde, en ge kunt me dus niet verwijten, dat ik van u meer
verlangd heb dan van een beginneling vóór zijn eerste meetkundeles.
De eigenschappen toch, die we aan de ruimte hebben toegekend: continuïteit, onbegrensdheid, drie afmetingen, geven nog
niet de minste aanwijzing, of zelfs 't geringste vermoeden ten
aanzien van den inhoud der meetkundige stellingen. Wil men
•dieeigenschappen van de ruimtelijke figuren bestudeeren, welke
uitsluitend een gevolg zijn van de bovengenoemde drie grondeigenschappenderruimte, dan verkrijgt menstellingen, dieeenerzijds een hoögen graad van algemeenheid bezitten, maar daartegenover ook in 't geheel geen licht verspreiden over vraagstukken van maat en verhouding. Zulke stellingen spreken
bijv. over het onderscheid tusschen een gesloten lijn en een zich
onbepaald ver uitstrekkende lijn of een afgebroken lijn, over het
onderscheid tusschen twee ringen, die in elkaar zijn geschakeld
en twee ringen die geheel los van elkaar zijn; of ze hebben betrekking op de karakteristieke verschilpunten tusschen een eivormig oppervlak en een windkussen. Kortom, men zou die
stellingen kwalitatief kunnen noemen in tegenstelling tot de
kwantitatieve stellingen van onze meetkunde, waarin steeds
uitspraak wordt gedaan over de gelijkheid van twee lijnstukken
of twee hoeken, of formules worden afgeleid, die ook niet anders
zijn dan uitdrukkingen voor zekere gelijkheden. De bovengenoemde, zeer algemeene stellingen vormen samen een zeer
belangrijk, maar ook zeer moeilijk onderdeel der wiskunde, de
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z.g. topologie of analysis situs, de analyse van de ligging der
figuren t. o. van elkaar. Tot de analysis situs behoort o.a. het
in elkaar zetten en ontwarren van puzzles, en de goochelaar,
die zijn vest uittrekt, terwijl hij zijn jas aanhoudt, dankt zijn
succes aan zijn min of meer bewuste toepassing van de analysis
situs.
Men kan zich dus zóó uitdrukken :zoodra men aan de ruimte
toekent: continuïteit en onbegrensdheid, en tevens het aantal
van haar afmetingen geeft, schept men de mogelijkheid tot het
beoefenen van de analysis situs, d. i. de wiskunde van deze
vormlooze ruimte. In het dagelijksch leven gebruiken we van de
analysis situs slechts enkele elementaire waarheden, die ons,
door de kracht waarmee onze intuïtie ze ons opdringt, zoo evident schijnen, dat we ze nauwelijks geschikt achten als bouwsteenen van een wetenschap. De praktijk van het leven eischt
allereerst een meetkunde, een wiskunde, die ons inlicht over
maten en verhoudingen, een meetkunde, waardoor de ruimte
een vorm krijgt.
Aan de hand van onze elementaire zintuiglijke gewaarwordingen hebben we aan de ruimte haar drie grondeigenschappen
voorgeschreven en daarmee dewetenschap „analysis situs" mogelijk gemaakt. Wat moeten we nu doen om demeetkunde mogelijk
te maken ?Welke gegevens hebben we om te werken tot bouwstoffen van een wetenschap van maat en verhouding?
Klaarblijkelijk moeten het weer de zintuiglijke gewaarwordingen zijn, die ons vooruitbrengen ; nu echter niet meer elementaire
gewaarwordingen, maar gewaarwordingen, die reeds voor een
deel tot ervaringen zijn verwerkt.
Tracht u eens een oogenblik te ontdoen van allerlei denkgewoonten, die ge door de praktijk van het leven hebt aangenomen, en zoo onbevangen mogelijk te zijn. Stelt u eens voor r
dat ge uw heele vroegere leven hebt doorgebracht in een nauwe
gevangenis, zoodat ge niet geleerd hebt uw gezichtsindrukken
van voorwerpen op grooten afstand te interpreteeren. Ge wordt
nu geplaatst aan den ingang van een lange rechte laan. Ge ziet
dan den weg en de boomen als een vlak schilderij voor u, waarop,
naar 't midden toe, de weg smaller, de boomen kleiner worden.
Een van uw vrienden, even lang als gijzelf, gaat een eindweegs
vooruit in de laan. Tot uw ontsteltenis ziet ge den geliefden
vriend ineenschrompelen tot de halve lengte, tot een kwartlengte. Wat moet er van hem worden ? Ge acht uw vriend verloren, wilt hem redden enlaat u naar hem toe rijden (loopen hebt
ge niet kunnen leeren in uw gevangenis). Ge ziet nu het wonder
gebeuren, dat uw vriend weer hoe langer hoe grooter wordt.
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Bovendien bemerkt ge, voor zoover uw emotie u dat veroorlooft,
dat de weg even breed is geworden als aan uw punt van uitgang
en dat de boomen even hoog zijn geworden. Aangekomen bij
uw vriend omhelst ge hem van aandoening en constateert met
blijde verbazing, dat hij weer even lang is geworden als gijzelf.
Nog vol van dit wonder kijkt ge om naar de plaats, vanwaar ge
vertrokken zijt, eneennieuwmirakeldoet u verstommen. Deweg
op dat punt isveel smaller, de boomen zijn veel korter geworden
dan toen gij zelf daar waart. Wat al verbijsterende waarnemingen! Wat is de natuur toch veel ingewikkelder dan ge in uw
kleine cel hadt vermoed! Met uw buitengewonen aanleg voor
natuuronderzoeker formuleert ge al spoedig uw bevindingen in
enkele samenvattende regels: „Voorwerpen, die zich van mij
af verplaatsen, worden door die beweging kleiner, ze herstellen
hun grootte, wanneer ik er naar toe ga." Ge denkt nog met welgevallen na over de geweldige macht, die ge over uw medeschepselen hebt, maar wordt dan wreed daarin gestoord door
de opmerking van uw vriend, dat hij, midden in de laan naar
u omkijkend, terwijl ge nog aan den ingang stond, u veel kleiner
zag, dan nu ge vlak bij hem staat. Ineengestort is uw koninkrijk!
Uw vriend is even machtig als gijzelf! Hoogbegaafde wijsgeer
die ge zijt, komt ge onmiddellijk tot de volgende inkleeding van
uw ervaring: worden twee even groote voorwerpen A en B van
elkaar verwijderd, dan neemt men op de plaats A waar dat B
kleiner is dan A, maar op de plaats B dat A kleiner is dan B.
De relativiteitsidee blijkt u al in 't bloed te zitten! Toch steekt
het u heimelijk, dat gezelf en alle voorwerpen een veranderlijke
grootte hebben, terwijl ge uzelf toch nooit van eenige grootteverandering bewust wordt. Ge tracht uw waarneming zóó te
vertolken, dat ge de standvastigheid van uw eigen lengte en
van de lengte van alle harde lichamen kunt redden.
Maar dan moet ge de leer der perspectief gaan uitvinden!
Voor u, volmaakt wiskundige, is dit een kleinigheid. En wat hebt
ge dan verworven ?Een meetkunde, die als grondslag kan dienen
van onze gewone stéréométrie. De ruimte, waarin ge u de u
omringende voorwerpen geplaatst denkt, is nu niet langer
amorf, ze heeft een vorm gekregen; maar dien vorm dankt ze
aan uw wensch om uw waarnemingen volgens een zeer bepaald
beginsel te interpreteeren, n.l. het beginsel van het behoud van
de afmeting bij beweging. Let wel:dat beginsel is geen logische
noodzakelijkheid, maar een willekeurige afspraak; een afspraak
echter, die op andere dergelijke, logisch even geoorloofde afspraken dit voor heeft, dat ze in een bepaald opzicht zeer doelmatig is. Dank zij deze afspraak toch kunnen we voortaan
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s pre ken van de lengte van de staaf A, terwijl we anders zouden
· moeten zeggen: de lengte ,van de staaf A zooals ik haar beoordeel
met de ijkstaaf B, op dien en dien afstand. Hierbij zouden we
hoogstens als vereenvoudiging kunnen invoeren de lengte van
staaf A beoordeeld met de ijkstaaf ·B ter zelfder plaatse, of,
gebruik makend van een term uit. de relativiteitstheorie, de
,,eigenlengte" van A.
.
,
Dit eenigszins breed uitgewerkte voorbeeld moge er toe bijdragen u toegankelijk te maken voor de opvatting, dat de aard
van onze meetkunde geheel gedetermineerd wordt door de wijze,
waarop de dingen-buiten-ons door tusschenkomst van onze zintuigen onzen geest beinvloeden en niet minder door de wijze,
waarop onze geest, geleid door den hem eigen drang tot eenvoud, orde schept in de waarnemingen en deze verwerkt tot
ervaring.
.
Ik .zou onbehoorlijk misbruik maken van uw welwi110nde
aandacht, wanneer ik u nog uitvoeriger ging schetsen, hoe telkens
nieuwe vereenvoudigende afspraken onze meetkunde hoe langer
hoe meer in haar vrijheid gaan belemmeren, totdat we eindelijk
de wiskundi.gen zeggen:
zooveel hebben voorgeschreven zooveel axioma's hebben opgesteld - dat alle meetkundige
stellingen nu verder volkomen gedetermineerd zijn. Laat het
voldoende zijn u er op te wijzen, dat al die afspraken of axioma's
ons voeren tot de meetkunde, die gij indertijd geleerd hebt en
waarvan ik den inhoud volgens belofte onaangeroerd zal la ten.
Laat ik er alleen volledigheidshalve op wijzen, dat de eigenschappen, die wij aan de rechte lijn toekennen, ons voor een
belangrijk deel worden aan de hand gedaan door de lichtverschijnselen.
.
Evenals alle axioma's een doelmatigheidskarakter dragen,
d,w.z. hun oorsprong hebben in de behoefte van onzen geest om
de gewaarwordingen van de dingen-buiten-ons met zoo min
mogelijk omslag tot waarnemingen en vervolgens tot natuurwetenschap te verwerken, is dit ook het geval met het vermaarde
axioma der evenwijdige lijnen, het z.g. 5e postulaat van Euclides.
Ook dit axioma is ter wille van de doelmatigheid opgesteld; maar
·van dit axioma dringt zich de nuttigheid toch niet met zoo overweldigende kracht aan ons op als het geval is bij de andere axioma's. Geeft men het axioma van Euclides prijs, dan zijn er twee
andere afspraken mogelijk 1); vervangt men nu het axioma door
1 ) Het axioma van Euclides luidt in de tegenwoordig meest gebruikelijke redactie: In het platte vlak kan men door een._punt buiten een
lijn l Un en slechts een lijn trekken, die, hoever ook verlengd, l niet
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een dezer beide andere afspraken, dan gaat de meetkunde er
kwalitatief anders uitzien; men spreekt dan van niet-Euclidische
meetkunde. Daarentegen kan men het verschil kwantitatief
zoo klein maken als men wil. Verlangt men een meetkunde, die ons veroorlooft onze waarnemingen gemakkelijk te
beschrijven, dan zal een zwak-niet-Euclidische meetkunde in
doelmatigheid niet ver behoeven achter te staan blj onze ouderwetsche Euclidische 1lleetkunde. Ja, bet is integendeel gebleken,
dat onze geest meer eenheid in de samenvatting der natuurkundige ervaring kan brengen, wanneer hij de Euclidische meet"
kunde prijs geeft. Herinnert ge u uw avontuur in· de laan, dan
zult ge kunnen inzien, dat een vereenvoudiging in de opvatting
van de natuur der dingen-buiten-ons verworven wordt door ons
meetkundig denken hooger op te voeren.
Toen Copernicus de hoogst ingewikkelde natuurbeschouwing
van het Ptolemaeische geocentrische wereldstelsel verving door
het voor de beschrijving ongeloofelijk veel eenvoudiger heliocentrische planetenstelsel, moest hij ·al zijn meetkundige denk~
kracht aanwenden om zich los te maken van de naieve opvatting
van de beweging der hemellichamen. En zoo ligt het voor de
hand, dat we de eenheid in ons natuurbeeld kunnen versterken,
door de tot dusver toegepaste meetkunde te verruimen, al blijft
het natuurl~jk iedereen vrij aan zijn eenmaal met zooveel moeite
snijdt (e:venwijdig is met l). Laat men dit axioma :ver:vallen, dan moet
men het door een .der beide :volgende :ver:vangen:
a. door een punt buiten een lijn l gaat meer dan een lijn, die, hoe
:ver ook :verlengd, l niet snijdt;
b. door een punt buiten .een lijn l gaat geen enkele lijn, ·die, hoe :ver
ook :verlengd, l niet snijdt.
Het axioma a. :voert tot de z.g. hyperbolische niet-Euclidische meetkunde :van LOBATSCHEWSKY-BOLYAI.
Het axioma b. :voert tot de z.g. elliptische niet-Euclidische meetkunde :van RIEMANN.
De Euclidische of parabolische meetkunde is te beschouwen als o:vergangs:vorm tusschen de hyperbolische meetkunde (a) en de elliptische
meetkunde (b). Zoowel de elliptische als de hyperbolische meetkunde
kunnen in :verschillenden graad afwijken :van de parabolisohe (Eucli-,
dische) meetkunde. Men kan zich ook :voorstellen, dat in het platte :vlak
de graad :van afwijking :van den Euclidischen toestand :van punt tot
punt :verandert; daarbij kan dan he'fi geheele :vlak zijn: le hyperbolisch, ·
hoewel :van punt tot punt in graad :verschillend, 2e elliptisch, hoewel
:van punt tot punt :verschillend in graad, 3e :voor een deel hyperbolisch
en :voor een antler deel elliptisch, met een o:vergangslijn :van punten,
waarin de meetkunde parabolisch is. In deze 3 ge:vallen zou, men het
:vlak algemeen-niet-Euclidisch kunnen noemen. Zulk een algemeenniet-Euclidische meetkunde kan men ook opbouwen :voor een ruimte
(continuum) :van een willekeurig aantal afmetingen. RIEMANN heeft
het eerst op· deze mogelijkheid gewezen en te:vens geleerd hoe men den
graad :van afwijking :van den Euclidischen toestand in elk punt :van zulk
een ruimte in formule .kan brengen.
.
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verworven meetkunde vast te houden en zich niets aan te trekken van de minder of meerder volmaaktheid der natuurkundige
synthese.
Een zeer sterk sprekend voorbeeld dateert uit den laatsten
tijd. Zooals velen uwer zal bekend zijn, is het EINSTEIN in zijn
relativiteitstheorie gelukt voor de bewegingsverschijnselen onder
invloed van de zwaartekracht een wiskundige formuleering te
vinden, die onafhankelijk is van den bewegingstoestand van de
omgeving of, wiskundig uitgedrukt, van het coördinaatstelsel,
ten opzichte waarvan de verschijnselen worden beschreven.
EINSTEIN heeft daartoe den tijd als vierde afmeting, als vierde
coördinaat, aan onze drie-dimensionale ruimte toegevoegd en in
het aldus verkregen vier-dimensionale z.g. wereldcontinuum is
nu zijn formule bestand tegen elke verandering van coördinaatstel. Deze transformatie van coördinaten kan binnenzekeregrenzen ook tijd inruimte omzetten enomgekeerd, hetgeenbij 't eerste
hooren wonderspreukig lijkt, maar ons aan den anderen kant
hoop geeft, dat er in de toekomst nog eens een nieuwe EINSTEIN
zal opstaan, die deze transformatiemogelijkheid tot zulk een
hoogte zal opvoeren, dat al de tijd, dien de Landbouwhoogeschool wacht op haar nieuwe laboratoria, zal kunnen worden
getransformeerd in laboratoriumruimte.
Intusschen willen we, zonder ons te laten betooverendoor dat
hoopvolle verschiet, reeds nu met bewondering stilstaan bij de
geniale ontdekking van EINSTEIN, die het mogelijk maakt de
geheimzinnige zwaartekracht te interpreteeren als een gevolg
van meetkundige, en wel niet-Euclidisché eigenschappen van de
vier-dimensionale ruimte-tijd-wereld 1 ). Daarmee heeft het begrip zwaartekracht opgehouden tot de natuurkunde, d. i. tot
de wetenschap van de dingen-buiten-ons, te behooren; het is
nu ingelijfd bij die begrippen, die onze geest uit zichzelf vormt,
al of niet daartoe opgewekt door de gewaarwordingen der
zintuigen.
De meetkunde van de vier-dimensionale ruimte-tijd-wereld,
het wereld-continuum, wordt beheerscht door de verdeeling van
de materie in de drie-dimensionale ruimte van oogenblik tot
oogenblik, en ook de meetkunde van deze drie-dimensionale
ruimte heeft zich te richten naar de wijze, waarop die materie
in ruimte en tijd is verspreid, zooals de twee-dimensionale
meetkunde op een gerimpeld watervlak afhankelijk is van de
ligging en de beweging der golven. In verband met de uit*) E I N S T E I N past de in de noot op pag. 13 aangeduide algemeen-nietEuclidische meetkunde toe in het vier-dimensionale wereldcontinuum.
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komsten der sterrekunde eischt de leer v a n E I N S T E I N , d a t onze
drie-dimensionale ruimte eindig is, en d a a r ze onbegrensd is,
is ze in zichzelf gesloten, zooals, in twee afmetingen overgezet,
een bolvormig oppervlak onbegrensd m a a r toch eindig is.
Terwijl dus de Euclidische meetkunde of gewone Stereometrie
de ruimte voor oneindig verklaart, leert een nauwkeuriger
analyse v a n de n a t u u r , dat meer eenheid in de voorstelling
bereikt wordt door een eindige ruimte aan t e nemen.
De natuurkundige H E R M A N N W E Y L heeft op zeer vernuftige
wijze aangetoond, hoe ook de electromagnetische verschijnselen
zouden kunnen worden ondergebracht bij de meetkunde, mits
deze nog een zeker, hier niet nader t e noemen axioma prijsgeeft,
d a t zelfs in de algemeene niet-Euclidische meetkunde nog wordt
gehandhaafd *). Zijn beschouwingen voeren t o t een wiskundige
vertolking van de electromagnetische verschijnselen, waarvan
de formuleering 2 ) haar eenvoud d a n k t aan de omstandigheid,
d a t men in een ruimte-tijd-wereld van vier afmetingen, dus met
een „ruimtelijke" ruimte van drie afmetingen werkt. Zoodoende
zou onze geest in h a a r wiskundige verwerking v a n de n a t u u r ervaring de grootste economie betrachten door aan onze ruimte
drie afmetingen toe t e kennen.
De uitkomsten van W E Y L zijn nog a a n kritiek blootgesteld,
maar, aangezien de algemeene niet-Euclidische meetkunde,
zooals ze door E I N S T E I N is toegepast, nog in verschillende richtingen algemeener k a n worden gemaakt 3 ), lijkt het zeer waarschijnlijk, d a t men, al is 't niet op de manier van W E Y L , d a n toch
met een andere verruiming v a n de meetkundige beginselen er in
zal slagen ook de electromagnetische n a t u u r w e t t e n t o t meetkundige stellingen te herleiden. De heele n a t u u r , voorzoover ze
object v a n onderzoek is in de n a t u u r k u n d e , zal dan een meetkundig stelsel zijn, welks eigenschappen gedetermineerd zijn
door onzen eigen menschelijken geest. De causaliteit in de
n a t u u r k u n d e zal daarbij het k a r a k t e r aannemen van wiskundige
noodzakelijkheid. De opeenvolging van twee verschijnsels zal
1
) Terwijl in de algemeen-niet-Euclidische meetkunde een lijnstuk
bij beweging wel is waar in ' t algemeen van lengte verandert, maar
zijn oude lengte terugkrijgt, als het weer in zijn oorspronkelijken stand
is teruggekeerd, neemt W E Y I aan, dat ook na terugkeer in den oor.
spronkelijken stand deze lengte veranderd is, tenzij elk p u n t v a n het
lijnstuk precies denzelfden weg heen en terug heeft doorloopen.
2
) N.l. de formule voor de „Werking" (Wirkungsgrösse) in de theorie
van MAXWELL; deze werking is de eenvoudigste z.g. integraalinvariant
in het vierdimensionale wereldeontinuum en heeft geen analogon in
een continuum van minder of meer dan 4 afmetingen. Zie H . W E Y L :
R a u m , Zeit und Materie; Berlin, 1920, p. 245.
s
) Zooals o.a. is aangetoond door Prof. J. A. Schouten te Delft. '
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dan niet langer verklaard behoeven te worden als werking van
een oorzaak, ze zal van-zelf-sprekend worden. Is de natuurkunde
z66ver gevorderd, dan zijn de natuurkundige natuurwetten
herleid tot denkwetten. De wetenschap van de natuurkundige
natuur is dan geworden een wetenschap van de ruimte, eigenlijk
van het vier-dimensionale wereldcontinuum, waarin een der
afmetingen de tijd is. Maar tevens blijkt dan des te duidelijker,
dat de wetenschap van de rnimte door onzen geest wordt opgebouwd naar aanleiding en aan de hand van de natuurkundige
waarnemingen.
Zal men nu ook 'kunnen zeggen, dat de natuurkundige natuur
verklaard is 1 Voor het antwoord op deze'vraag beschouwen we
een eenvoudiger stel gegevens. Alle eigenschappen van een
dr:iehoek zijn ons geestelijk bezit, hetzij doo.rdat wij ze reeds
vroeger hebben geleerd en onthouden, hetzij doordat onze geest
in staat is de ons nog onbekende eigenschappen uit de reeds bekende af te leiden. Maar waarom ons juist een driehoek ten
onderzoek is voorgezet, dat kau geen wisknnde .ons ooit leeren;
dat is een vraag, die ligt buiten het terrein van de wiskunde.
Welnu, een gelijksoortige redeneering leert ons:
Aangenomen, dat we van de natuur de tijdelooze eigenschappen uit onzen eigen geest kunnen opdelven, dat we de natuur
als een meetkundige figuur kunnen doorvorschen; waarom ons
juist dit meetkundig vraagstuk is opgegeven en geen antler,
daarover kan geen natuurkennis, ook geen wiskunde, misschien
'.l;elfs ook geen enkele wijsbegeerte ons inlichten.
Past .deze sombere slotsom van. onze beschouwingen wel bij
de verjaardagsstemming van heden 1 Is het niet alsof we, in
plaats van vroolijk verjaarsgeschenken te komen aanbieden,
teleurstelling en neerslachtigheid in h.et huis van de jarige,
komen brengen 1 In schijn wel, in werkelijkheid niet! Integendeel, we hebben de natuuronderzoekers voor ontgoocheling
willen behoeden door hen te waarschuwen voor doodloopende
wegen; gelukkig kunnen we hun nog ontelbare paden wijzen,
die naar vruchtbaar bouwland voeren; deze paden zijn nog z66
talrijk, dat elk natuuronderzoeke.r er zeker van kan zijn een
akker te vinden, voor welke zijn methode van grondbewerking
en teelt de meest 'doeltreffende is. Laat ons met deze blijde
boodschap als verjaarsgeschenk de Landbouwhoogeschool met
haai vierde verjaring gelukwenschen.

HET STUDIEJAAR 1921-1922.
REDE UITGESPROKEN. OP DEN 18DEN SEPTEMBER 1922 BIJ -DE
OVERDRACHT VAN HET RECTORAAT DER
LANDBOUWHOOGESCHOOL DOOR
DR. M. J. VAN UVEN.

Mijne Heeren Guratoren, Hoogleeraren, Lectoren, Dames en Heeren Assistenten en Studenten
en verder Gij allen, wier belangstelling in de
Landboitwhoogeschool U herwaarts heeft gevoerd, zeer gewaardeerde Toehoorderessen en
Toehoorders.
Eenige jaren geleden heeft de beroemde, onlangs overleden,
Hollandsche sterrekundige J. C. KAPTEYN zijn aandacht gevestjgd op de breedteverschillen van de opeenvolgende jaarringen
van eeuwenoude boomen enide gevonden breedteschommelingen
verklaard uit periodieke klimaatwisselingen, waaraan die boomen onderworpen zijn geweest. Wat zal de toekomstige geschied.schrijver van den Nederlandschen landbouw aan de hand van
de methode-KAPTEYN besluiten aangaande de temperatuu'r van
de openbare belangstelling in het landbouwonderwijs, door
meting van den vierden cursusring van de landbouwhoogeschool? We behoeven, om het antwoord hierop te vernemen,
gelukkig niet te wachten tot de geheele landbouwhoogeschool
geveld terneder ligt. Dank zij den zelf-registreerenden diktemeter
van TE WECHEL kunnen we den aanwas gedurende den afgeloopen cursus onmiddellijk vaststellen, en ook kunnen we, zelfs met
het uiterst geringe beschikbare vergelijkingsmateriaal, ons reeds
eenig oordeel vormen omtrent de phase van de schommeling in
de uitwendige groeifactoren, waarin we thans verkeeren. Helaas, onze waarhemingen geven ons weinig reden tot vreugde ..
Onmiskenbaar bevinden we ons in de dalende lijn! De voedingsstoffen die de pasgeboren landbouwhoogeschool zoo ~dringend
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noodig heeft, worden in steeds zuiniger afgepaste porties verstrekt en wanneer het jonge wicht het leven zal houden, zal dit
in de eerste plaats te danken zijn aan de haar aangeboren levenskracht. Nu strekt het doorstaan van zulk een hongerkuur in
zekeren zin den patient tot eer. Wanneer het organisme door
een sterken wil gedwongen wordt te blijvenfunctioneeren, iselke
dag verlenging van het bestaan een triomf voor de zedelijke
kracht van het individu. Alleen vraagt een nuchter-redeneerend
beschouwer zich af, of die in steeds sterker mate gevorderde
zelfbeheersching op den duur niet te hooge eischen stelt aan de
zenuwen van den jongen spruit, die nu eenmaal nog niet van
staal zijn, en of niet weldra een versuffing gaat intreden, die
voor het geheele volgende leven noodlottig zal worden. En bij
dienzelfden koel berekenenden toeschouwer rijst tevens de
vraag of het hoofd van een gezin, dat in tijdelijke geldverlegenheid verkeert, er wel verstandig aan doet de jongste kinderen
kunstmatig in hun natuurlijken groei te belemmeren, in 't bijzonder wanneer de jongeling, reeds bedenkelijk ondervoed,
bestemd isomeen der voornaamste middelen van bestaan, den
landbouw, tot hooger ontwikkeling te brengen.
Maar we zullen dien toeschouwer rustig laten voortmijmeren
en thans overgaan tot het geven van een overzicht van de voornaamste lotgevallen van de Landbouwhoogeschool gedurende
den afgeloopen cursus. De taak van den waarheidlievenden
geschiedverhaler is in zooverre ondankbaar, als de toehoorder
in het algemeen minder geboeid wordt door de werkelijkheid
dan door de fantasie. De werkelijkheid is nu eenmaal eenig in
haar verschijning, de fantasie biedt veel meer afwisseling. De
werkelijkheid wordt vertolkt door nuchtere getallen, de fantasie
schuwt alles wat concreet is. Ter verlevendiging van het verslag
zou men wel is waar de te vermelden getallen kunnen bemantelen door een min of meer gezochte wiskundige inkleeding;
zoo bijv. zou men de aantallen mannelijke en vrouwelijke studenten kunnen aanduiden door de vierkantsvergelijking te
noemen, waarvan die aantallen de wortels zijn, en op een dergelijke manier zou men de bedragen, door de Regeering voor nieuwe
laboratoria uitgetrokken, kunnen omschrijven als wortels van
een hoogeregraadsvergelijking, bij welker oplossing de scheiding
tusschen reëele en imaginaire wortels dan wel eens tot onaangename verrassingen aanleiding zou kunnen geven. Daar het
evenwel onzeker is, of de toehoorder in zulk een wiskundige
inkleeding wel behagen zou scheppen, zullen we ons er toe bepalen de feiten zoo zakelijk mogelijk mede te deelen; misschien
zullen we de fantasie wel genoeg te doen geven als we ons een
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voorstelling willen vormen v a n de geschiedenis v a n de Landbouwhoogeschool, zooals we die zouden hebben gewenscht.
H e t College v a n Curatoren behield zyn samenstelling door
de herbenoeming v a n Mr. H . F . H E S S E L I N K VAN STTCHTELEN bij
Kon. Besluit v a n 27 Maart 1922, No. 36.
De Heer H E S S E L I N K VAN STTCHTELEN heeft onlangs ontslag aangevraagd als Burgemeester v a n Wageningen. We twijfelen niet,
of zijn belangstelling in de landbouwhoogeschool zal n a zijn
aftreden als hoofd dezer gemeente onverzwakt blijven.
De Senaat heeft eenige ingrijpende veranderingen ondergaan.
Op denzelfden dag, 2 Dec. 1921, d a t Dr. D . L . ' B A K K E R zijn
inaugureele rede hield, werd a a n Dr. G. S T A H E L eervol ontslag
verleend als hoogleeraar a a n de landbouwhoogeschool. Dr.
S T A H E L , die in West-Indië een goed ingericht laboratorium had
verlaten, was zeer teleurgesteld te ontwaren, d a t hier t e Wageningen voor h e t onderwijs en onderzoek in mycologie nagenoeg
alle hulpmiddelen ontbraken. Toen hij bovendien t o t de ontdekking kwam, d a t een laboratorium niet uit den grond verrees
zonder eenige moreele krachtsinspanning zijnerzijds, bereikte
zijn ontgoocheling zulk een diepte, d a t hij toegankelijk werd
voor de opvatting, als zou t e Wageningen niet het voor hem
gewenschte arbeidsveld liggen. Wij betreuren het levendig, d a t
we een natuuronderzoeker v a n zoo gevestigden n a a m als Dr.
S T A H E L niet a a n de landbouwhoogeschool hebben mogen behouden en vragen ons af, of zijn neiging t o t moedeloosheid wel
tijdig genoeg o n t d e k t en krachtig genoeg bestreden is in een tijd,
toen deze nog geen noodlottige afmetingen h a d aangenomen.
Op voorstel v a n Curatoren en Senaat besloot de Minister na
het ontslag v a n Dr. S T A H E L devacature inPhytopathologie door
een entomoloog te doen vervullen, en zoo werd bij K o n . Besluit
van 3 Juli 1922,N o . 47, Prof. R O E P K E benoemd t o t hoogleeraar
in de entomologische Phytopathologie met ingang v a n 19
Sept. 1922, onder gelijktijdige ontheffing v a n het onderwijs in
tropische cultures. De landbouwhoogeschool zou men met deze
hoogst gelukkige bezetting v a n den leerstoel voor entomologie
zonder voorbehoud kunnen gelukwenschen, ware niet met deze
oogenschijnlijk zoo eenvoudige benoeming meer d a n een half
jaar gemoeid geweest. Moge onze hoogeschool in den eersten
tijd voor dergelijke emotierijke intermezzi gespaard blijven.
H e t onderwijs in de Phytopathologie werd inmiddels waargenomen door Prof. QuANJ E E , die zich ook bereid heeft verklaard voorloopig zoo goed mogelijk te voorzien in h e t onderwijs
in mycologie. Prof. QTTANJER is daardoor evenwel gedwongen

28

een groot deel van zijn tijd en werkkracht te onttrekken aan
zijn zoo vruchtbare onderzoekingen over aardappelziekten.
Het hooge belang van deze onderzoekingen eischt, dat Pr9f.
QuANJER zich zoo spoedig mogelijk geheel di;i.araan zal kunnen
wijden. Met origeduld zien we dan ook uit naar een vervulling
van den leerstoel voor mycologie. Intusschen heeft Prof.
QuANJER recht op onze dankbaarheid; door zijn onderwijs
heeft hij een absoluut vacuum in het phytopathologisch onderwijs weten te verhinderen.
Nog een tweede vacature heeft lang op haal'. vervulling gewacht, n.l. die welke ontstaan is door den dood van onzen diep
betreurden HERINGA. In Mr. W. C. MEES, die bij Kon. Besluit van 23 Mei 1922, No. 82 benoemd werd tot hoogleeraar
in de staathuishoudkunde en het Ned. agrarisch recht en 28
Juni d.a.v. zijn inaugureele rede hield, begroeten we onzen
lang verbeiden tweeden jurist. Moge hij met dezelfde . voldoening zijn taak aan de landbquwhoogeschool verrichten als
waarmede wij hem onzen kring hebben zien binnentreden.
Dank zij de groote welwillendheid van Prof. KrnLSTRA behoefden de studenten gedurende deze langgerekte vacature
niet verstoken te blijven van onderwijs in staathuishoudkunde
en Ned. agrarisch recht. Ook aan Prof. KrnLSTRA betuigen
we onze groote erkentelijkheid voor zijn vele opofferingen aan
tijd en arbeid.
Zeer onlangs, bij Kon. Besluit van 4 Aug. 1922, No. 73, werd
aan Prof. REIMERS met ingang van 19 Sept. 1922 eervol ontslag vedeend als hoogleeraar in de anatomie, de physiologie en
de ziekteleer der huisdieren. Zijn leervakken zullen voortaan
worden gedoceerd door de professoren GRIJNS en BAKKER;
Met Prof. REIMERS verlaat ons iemand, die, behalve de landbouwhoogeschool, de voormalige R. H. Land-, Tuin- en Boschbouwschool lange jaren met opgewektheid en ijver heeft gediend. Moge Prof. REIMERS nog lang genieten van de hem van
harte gegunde rust ..
Ook door ziekte van enkele hoogleeraren heeft het onderwijs
in den afgeloopen cursus veel geleden.
Prof. GILTAY moest om gezondheidsredenen, gedurende eenige
maanden, zijn lessen onderbreken. Tot onze vreugde kon hij
spoedig na de Kerstvacantie zijn werk weer opvatten. Des te
pijnlijker trof ons dan ook kort geleden de tijding, dat zijn nog
steeds onbevredigende gezondheidstoestand Prof. GILTAY heeft
bewogen stappen te doen om van zijn taak te worden ontheven.
In Prof. GILTAY zien we andermaal een dei oude docenten van
de R.H. Land-, Tuin- en Boschbouwschool uit ons midden ver-
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trekken. Prof. GILTAY heeft door zijn sterke persoonlijkheid
diepe sporen nagelaten op den ontwikkelingsweg van de R.H.
Land-, Tuin- en Boschbouwschool; de gestadige :verhooging van
bet wetenschappelijk peil van deze school is dan ook voor een
groot deel aan hem te danken. Zijn haast · spreekwoordelijke
nauwgezetheid was geen belemmering voor zijn veelzijdige
belangstelling. Integendeel, naast zijn zuiver plantkundig werk
heeft hij tijd weten te vinden voor grondige behandeling van
allerlei onderwerpen, vooral met betrekking tot de leer van het
zien, zoowel uit physisch als uit physiologisch oogpunt beschouwd.
O.a. zal zijn arbeid in grooten stijl op 't gebied van het blindenwezen menigen door de natuur misdeelde ten zegen zijn. Zijn
hooge menschlievendheid drong hem er toe, steeds met opoffering van eigen belangen daar ·hulp te verleenen, waar hij van
dienst meende te kunnen zijn. Moge het ctium, dat hij zichzelf
heeft opgelegd, spoedig zijn gezondheid ten volle doen wederkeeren en moge het hem nog lang gegeven zijn voort te arbeiden
tot eigen bevrediging en tot anderer heil !
Gedurende de ongesteldheid van Prof. GrLTAY heeft Prof.
HONING met groote bereidwilligheid zich met een deel van de
lessen en examens in plantkunde belast. Hem zij daarvoor onze
opreohte dank gebracht.
Behalve Prof. GrLTAY zijn ook Prof. KOENEN en Prof. BLAAUW
geruimen tijd door ziekte verhinderd geweest in de algeheele
volvoering van hun taak. Prof. KOENEN is gelukkig weer
hersteld in ons midden teruggekeerd. Prof. BLAAUW zal, hopen
we, door beperking van werkzaamheden spoedig weer zijn
volle werkkracht herwinnen.
Bij Kon. Besluit van 15 Oct. 1921, No. 49 werden de Heeren
J. H. ,JAGER GERLINGS en DR. H. Bos met ingang van 1 Oct.
1921 eervol ontheven van hun functie als leider van een cursus
resp. in boschbouw en in vischteelt.
De l 7e November 1921 was een -feestdag voor de landbouwhoogeschool. Dien dag toch werd het eeredoctoraat in de
landbouwkunde verleend aan Prof. L. BROEKEMA. De Rector
Magnificus, door den Senaat als promotor aangewezen, kreeg
in zijn aanbiedingsrede een welkome gelegenheid om de groote
verdiensten van den eeredoctor op het gebied van de veredeling
der tarwerassenin het licht te stellen en Prof. BROEKEMA tevens
dank te zeggen, voor het vele, dat hij als Directeur van de R. H.
Land-, Tuin- en Boschbouwschool voor de ontwikkeling van die
inrichting heeft tot stand gebracht. Een maand later, 17 December 1921, nam Prof. BROEKEMA de hulde in ontvangst van den
gehe~len Nederlandschen landbouw. Bij die gelegenheid werd
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een groot deel v a n zijn tijd en werkkracht t e onttrekken a a n
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zijn door de kunstenaarshand v a n W I L L E M M A R I S J E . geschilderd portret a a n de landbouwhoogeschool aangeboden. Dit
portret zal weldra een eereplaats krijgen in de Senaatskamer.
Ook de buste v a n Prof. P I T S C H , een meesterstuk v a n onzen
Wageningschen beeldhouwer A U G U S T FALISE, zal binnenkort de
Senaatskamer t o t sieraad strekken.
Den H e n Februari 1922 werd Prof. H . B L I N K t e r gelegenheid
van zijn 70sten jaardag gehuldigd voor zijn krachtige bijdrage
tot de ontwikkeling v a n de economische geografie in Nederland. De landbouwhoogeschool sloot zich, bij monde v a n den
rector, bij die hulde a a n .
De onlangs wegens zijn leeftijd eervol ontslagen amanuensisconcierge K . G R U T T E R I N K herdacht op 1November 1921 zijn
40-jarige werkzaamheid in dienst v a n de landbouwhoogeschool.
De Senaat stelde er prijs o p a a n dit jubileum een eenigszins
feestelijk karakter t e verleenen en bood den ijverigen en hulpvaardigen concierge v a n het hoofdgebouw een geschenk a a n ,
terwijl ook de Regeering door toekenning v a n de zilveren medaille in de orde van Oranje-Nassau de trouwe diensten v a n
G R U T T E R I N K erkende.

Na deze feestelijke gebeurtenissen moeten we helaas ook melding maken v a n het droevig verlies, d a t de landbouwhoogeschool
heeft geleden door het overlijden v a n den student B . VAN D E R
B U R G , op 15 Mei 1922. I n hem ontviel der hoogeschool een
leerling voltoewijding, den studenten een sympathiek kameraad.
I n den afgeloopen cursus hadden drie promoties plaats,
waarvan één met lof. Voor h e t eerst promoveerde een landbouwkundig ingenieur, dadelijk na het beëindigen v a n zijn
studie alhier, n.l. de heer C. L. VAN D O O R N .
H e t a a n t a l ingeschrevenen bedroeg in den laatsten cursus
320, waaronder 40 landmeters en 17 studenten voor enkele
v a k k e n ; in den vorigen cursus waren er 296 ingeschrevenen,
waaronder 30 landmeters en 17 studenten voor enkele vakken.
H e t a a n t a l landbouwkundige studenten is dus vrijwel gelijk
gebleven. Maar een nauwkeuriger onderzoek v a n de statistiek
leert een achteruitgang van h e t a a n t a l nieuw aangekomenen,
n.l. v a n 148 op 137, en dit is geen verblijdend verschijnsel.
Neemt menin aanmerking, d a t v a n die 137nieuw aangekomenen
er velen zijn, die door bijzondere organisaties met flinke subsidies t o t de studie voor landbouwkundig ingenieur worden
aangemoedigd, d a n heeft men wèl reden zich over die daling t e
verontrusten. Ongetwijfeld draagt de onzekerheid, die in de
Indische cultures heerscht, hiervan gedeeltelijk de schuld.
Des t e bedenkelijker echter is het, d a t ook de Regeering, die t o t
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dusver aan de met staatshulp opgeleide landbouwkundigen,
rijksbetrekkingen in het vooruitzicht stelde, de zoo noodige
uitbreiding van het aantal landbouwkundigen in staatsdienst
heeft stopgezet en zoodoende, door eenzijdige afbreking der
verbintenis, de toekomst van menig aanstaand landbouwkundig
ingenieur in gevaar brengt. Wanneer men er nu zeker van kon
zijn, dat in de eerste plaats de allerbeste leerlingen een hun passende bestemming kunnen bereiken, zou men, in 't onvermijdelijke berustend, met dezen survival of the fittest vrede kunnen
hebben. Maar voor zulk een natuurlijke selectie ontbreekt helaas alle waarborg. Laat ons,ter wille van eengezonde ontwikkeling van het landbouwonderwijs, hopen, dat onder hen, die zich
tot de wetenschappelijke beoefening van den landbouw voelen
aangetrokken, althans de meest begaafden zich niet door de
ongunstige conjunctuur laten afschrikken.
In de studentenwereld heeft het Wageningsch Studentencorps
een poging gedaan om de vereeniging Studiebelangen, die door
gebrek aan grieven in een lethargischen toestand verkeerde,
tot " een verhoogden graad van bewustzijn op te wekken.
Aanleiding hiertoe waren eenige klachten over de inrichting
der examens, die, voor zoover ze niet bleken voort te komen uit
overgevoeligheid van minder fortuinlijke examinandi, enkele
verbeteringen ten gevolge hadden. De R. K. Studentenvereniging diende bij den Senaat een verzoek in om erkenning. De Senaat, die het levendig betreurt, dat zelfs in de
kringen der studenten, die als aanstaande beoefenaars der
wetenschap een voorbeeld moesten geven van verdraagzaamheid en eerbiediging van eikaars godsdienstige gevoelens, zich
de neiging begint te vertoonen tot afzondering op confessioneelen grondslag, heeft gemeend, dat het niet op zijn weg
lag door een erkenning, d.w.z. door het aanknoopen van
officieele banden, aan dit separatisme voedsel te geven. Door
het uitblijven van de erkenning wordt overigens de R. K.
Studentenvereeniging allerminst in haar bestaan bedreigd; ze
ontvangt alle faciliteiten, welke alle andere besloten Studentenverenigingen genieten.
Van de kroniek betreffende het personeel tot die betreffende
het materieel gaan we op ongezochte wijze over door te vermelden, dat met ingang van 1Januari 1922 de heer H. W. STRAATMAN voor een jaar benoemd is tot bouwkundig opzichter, uitsluitend belast met de zorg voor de gebouwen van de landbouwhoogeschool. Daar alle onderhoudswerk opgeschort is tot zijn
komst, heeft hij reeds dadelijk de handen vol gekregen. Er
wordt nog een regeling overwogen, die het mogelijk maakt de
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door jarenlange verwaarloozing hoe langer hoe dringender
geworden herstellingeu te behoeden voor vertraging door noodelOozen administratieven omslag.
Aangaande de nieuwe laboratoria valt te vermelden, dat het
laboratorium voor plantenphysiologisch onderzoek in dezen
cursus eindelijk gereed is gekomen en dat ook bet laboratorium
voor microbiologie zijn voltooiing nadert. Het laboratorium voor
tuinbouwplantenteelt is echter nog slechts in aanbouw, terwijl met het aardappellaboratorium eerst onlangs een begin is
gemaakt.
'
De bezuiniging op de staatsuitgaven heeft de landbouwhoogeschool wel zeer gevoelig getroffen. In plaats van een nieuw
hoofdgebou,w is voorloopig alleen tot verbomying van het
oude hoofdgebouw overgegaan moeten warden. De verbouwing
van het hoofdgebouw wordt uitgevoerd volgens een plan opgemaakt door Prof. VISSER,_ wien we gaarne ook nu nog eens
dank zeggen voor zijn degelijke voorbereiding. Als onderdeel
van deze verbouwing is de inrichting van de nieuwe rectorskamer reeds tot stand gekomen. Daardoor kreeg het secretariaat de beschikking over de oude rectorskamer, en behoeft het personeel van het secretariaat niet !anger trap op trap
af te loopen om het Dagelijksch Bestuur van dienst te zijn.
De afdeeling Boschbouw, die gehoopt had binnen niet al te
langen tijd een eigen doelmatig ingericht laboratoriumcomplex te
krijgen, moet zich tevreden stellen met een verbouwing van
Hinkeloord_.
Dat het voorloopig laboratorium voor zuivelbereiding uitgebreid is met het oude hulplaboratorium voor plantenphysiologie mag geen reden zijn tot !anger uitstel van het definitieve,
naar den eisch der wetenschap toegeruste laboratorium, waaraan dit belangrijk studievak zoo dringend behoefte heeft.
De laboratoriumnood is al zoo hoog gestegen, dat twee hoogleeraren gebruik zullen gaan maken van de hun aangeboden
gastvrijheid van andere collega's. Prof. HONING zal voorloopig
bij Prof. BLAAUW zijn intrek nemen, Prof. GRIJNS bij Prof.
SoHNGEN. Deze laatste huisvesting kan echter slechts van zeer
tijdelijken aard zijn; ze is alleen te aanvaarden onder voorwaarde, dat in 1923 begonnen wordt met het laboratoriumeomplex voor veeteelt, zuivelbereiding en dierenphysiologie.
De hulpaula heeft in den afgeloopen cursus weer velerlei
diensten bewezen. Behalve voor de propaedeutische colleges
werd de groote zaal gebruikt voor schriftelijke examens, v'oor
openbare plechtigheden en voor wetenscha ppelijke voordrachten.
Naar aanleiding van de voordracht va:ri Prof. SIEDENTOPF uit
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Jena op 2 Mei 1922 is de groote zaal toegerust met een brandvrije cabine en een cinematograaf, terwijl weldra een vaste
inrichting voor gewone diaprojectie en voor microprojectie het
voortdurend sleepen met geleende projectietoestellen overbodig
zal maken. Met dankbaarheid gedenk ik hierbij de even voort-.
varende als doeltreffende bemoeiingen van PROF. GrLTAY ..
Zonder den schijn te will~n wekken, also£ de andere gebouwen
in alle opzichten aan hun bestemming beantwoorden, willen
we ditmaal nog alleen wijzen op het ruimtetekort in twee belangrijke instellingen: de bibliotheek en het laboratorium voor
landmeten en waterpassen. De nood, waarin de bibliotheek verkeert zal waarschijnlijk eenigerniate worden gelenigd door het
aanbouwen van een leeszaal. Daarmee zal echter niet voorzien
zijn in het gebrek aan magazijnruimte. Aangezien de bouw van
de definitieve bibliotheek in tijdsorde niet te ver af mag staan
van die van het definitieve hoofdgebouw, biedt het ruimteprobleem voor de bibliotheek bijzondere moeilijkheden. De
bibliotheek is in den loop van 1921 gegroeid van 140.000 deelen
tot 160.000 deelen en wordt bediend door een personeel van
10 man. In boekenschat overtreft ze de bibliotheek van de
Technische Hoogeschool en nadert ze de bibliotheek van het
Landbouwdepartement te Washington, die, met een personeel
van 77 man, voor de grootste landbouwbibliotheek van de
wereld geldt. Moge de landbouwhoogeschool spoedig haar bibliotheek in groeikracht evenaren.
Het gebouw De Valk, waarin de afdeeling Landmeten en
Waterpassen is samengeperst, voldoet reeds lang niet meer aan
de behoeften van .deze afdeeling en van den zich gestadig uit-.
breidenden Landmeterscursus. Een behoorlijk laboratorium
voor cultuurtechniek alleen kan hier redding brengen.
Aangaande den Landmeterscursus kan nog Worden medege. deeld, dat zijn reglement bij Kon. Besluit van 3 September
1921 (Stbl. 1047) zoodaitig is gewijzigd, dat de studieperioden
in overeenstemming zijn gebracht met die van de Landbouwhoogeschool. Nog steeds ontbreekt in den landmeterscursus een
regeling, die het den aanstaanden landmeters mogelijk maakt
hun studie te verdiepen, aan 't. eind daarvan een diploma te
behalen gelijkwaardig met het ingenieursgetuigschrift en ten
slotte te promoveeren. Al bleef de benoembaarheid tot landmeter gekoppeld aan het candidaatsexamen, dat thans den
cursus afsluit, zoo zouden toch de studenten met hoogere aspiraties zich door voortgezette studie kunnen bekwamen tot deskundigen die op den duur in aanmerking zouden komen voor
de hoogere rangen in het landmeterscorps.
3
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De Studierichting K. L. is bij Kon. Besluit van 28 Maart
1922 (Staatsblad No. 155) gesplitst in twee takken, waarvan
de eene bedoeld is voor hen, die zich in de tropische cultures
zullen begeven, terwijl de andere dient vooc de opleiding tot
Indisch landbouwleeraar.
Bij hetzelfde Kon. Besluit zijn aan de studierichting T. eenige
leervakken toegevoegd, die bestemd zijn voor hen, die den tuinbouw in de tropen willen beoefenen. De studie in den Ned.
Tuinbouw zal, naar men verwacht, binnen korten tijd aangevuld worden met afzonderlijke cursussen in de verschillende
onderdeelen van den tuinbouw, te geven door deskundigen
buiten de landbouwhoogeschool, die door hun aanraking met
de verschillende tuinbouwbedrijven den studenten nuttige wenken kunnen geven aangaande enkele onderwerpen, die in de
algemeene tuinbouwplantenteelt buiten beschouwing moeten
blijven.
Ook ten aanzien van het Instituut voor veredeling van landbouwgewassen zal, naar we hopen, spoedig een regeling worden getroffen, die een eind maakt aan den tegenwoordigen halfslachtigen toestand, waarbij de hoogleeraar in plantenteelt een
groot deel van zijn werkkracht moet afstaan aan de waarneming
van het directoraat van genoemd instituut.
De Boschbouw ziet nog altijd reikhalzend uit naar het oogenblik, waarop het der Regeering moge behagen een hoogleeraar
aan te stellen om onderwijs te geven in den boschbouw van de
gematigde luchtstreek. De richting Ned. Boschbouw zal eerst
na de komst van zulk een leerkracht tot volle ontplooiing kunnen
komen.
Alseen zeerbelangrijke instelling aan de landbouwhoogeschool
hebben we steeds de „wetenschappelijke voordrachten" beschouwd. Allen die aan de landbouwhoogeschool zijn verbonden,
hetzij blijvend als ambtenaar, hetzij tijdelijk als student, gevoelen, dat Wageningen niet de meest geschikte omgeving kan
bieden voor een inrichting van hooger onderwijs. De manier
om Wageningen te bereiken of te verlaten is zóó tijdroovend,
omslachtig en daardoor vermoeiend, dat eenerzijds wetenschappelijke coryfeeën en kunstenaars, van wier omgang zulk een
opwekkenden invloed uitgaat, zich wel tweemaal bedenken,
eer ze er toe besluiten zich door persoonlijk bezoek met de
werkers aan de landbouwhoogeschool in verbinding te stellen,
en dat anderzijds de docenten en studenten slechts met verspilling van veel arbeidsvermogen in aanraking kunnen komen
met wetenschap en kunst. De wetenschappelijke voordrachten
kwamen eenigermate aan dit bezwaar tegemoet. Helaas heeft
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de Regeering, in haar streven naar bezuiniging, besloten aan de
landbouwhoogeschool de luttele gelden, die voor dit doel
beschikbaar werden gesteld, in 't vervolg te onthouden. Dat
door dezen op zichzelf weinig winstgevenden, maar voor de
landbouwhoogeschool zoo ingrijpenden maatregel aan de docenten en studenten onberekenbare schade wordt toegebracht,
schijnt bij de Regeering geen punt van overweging uit te maken,
misschien juist daarom, omdat de schade onberekenbaar is,
d.w.z. niet in geld te taxeeren. De Regeering schijnt niet te
gevoelen, welk een moreele plicht op haarrust om de landbouwhoogeschool te beschermen tegen het gevaar, waaraan ze zelf
haar door haar vestiging te Wageningen heeft blootgesteld,
het gevaar van geestelijke verdooving en beperktheid van blik.
Moge het den Senaat, mede met hulp van het ons ook in dezen
zoo krachtig steunende Curatorium, alsnog gelukken de dreigende ramp voor het komende seizoen af te wenden.
Het is voor de landbouwschool van het hoogste belang, dat de
aantrekkelijkheid van een werkkring aan deze inrichting voor
hooger onderwijs niet nog meer wordt verzwakt dan ze nu reeds
is door de ongerijmde klassenindeeling der gemeenten. De
daaruit voortvloeiende korting op de salarissen is niet anders
te beschouwen dan als misplaatste spot met den feitelijken toestand. Wat hoogte van belastingen en van kosten voor levensonderhoud betreft, kan Wageningen er zich op beroemen menige
zeer groote stad in de schaduw te stellen. Daarenboven moeten
juist de bewoners van een geïsoleerde plaats als Wageningen
onevenredig hooge bedragen offeren, willen zij zichzelf en hun
gezin behoeden voor geestelijke en artistieke verarming, en de
wetenschappelijke werkers, zelfs aan de landbouwhoogeschool,
zijn nu eenmaal van die idealistische naïevelingen, die zich tot
het uiterste tegen zulk een cultureele inzinking trachten te
verzetten. Moge de landbouwhoogeschool spoedig van deze
vernederende declasseering verlost worden.
Tegenover al deze klaagliederen in finantieele mineurtoonsoort kan met blijdschap worden medegedeeld, dat het fonds
van het Landbouw-Export-Bureau, dat bestemd is om te dienen ter bevordering van de studieaan de landbouwhoogeschool,
einde Maart 1922 een zeer belangrijk proces glansrijk heeft
doorstaan, waardoor het tot dusver steeds dreigende levensgevaar voorgoed is geweken.
Hiermede is mijn verslag ten einde. Het klonk op menige
plaats mismoedig. Inderdaad, de landbouwhoogeschool is in
het laatste jaar niet verwend. Ze is nauwelijks iets meer dan in
het leven gehouden. Met volle waardeering van hetgeen, zij 't
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dikwijls n a veel aandrang, voor de landbouwhoogeschool van
de Regeering is verkregen, kunnen we toch niet verhelen, d a t
een voortgang in deze dalende lijn weldra haar schadelijke
werking zal openbaren.
Met groote erkentelijkheid gewaag ik hier v a n de krachtige
actie, waarmede het college van Curatoren ons zoo menigmaal
heeft gesteund. De Senaat der landbouwhoogeschool vond
steeds bij Curatoren een belangstellend gehoor. I n 't bijzonder
betuigen wij onzen d a n k a a n U, hooggeachte heer PresidentCurator, voor de warme belangstelling, waarmede Gij ons bij
elke gelegenheid tegemoet zijt getreden en voor de groote bereidwilligheid, waarmede Gij ons v a n dienst waart, zoo dikwijls
we U om r a a d kwamen vragen, en ook voor de aangename,
ja feestelijke wijze, waarop Gij de persoonlijke aanraking van de
Senaatsleden met de hoogere autoriteiten hebt bevorderd.
Veel zijn we ook a a n U verschuldigd, zeer geachte heer F L O R SOHÜTZ, U, die zich telkens beschikbaar steldet voor mondelinge
voorbereiding v a n later te voeren correspondentie. Bij de besprekingen, die we met U hadden, trof ons immer Uw
groote toewijding en mochten we van Uw grondige zaakkennis
menigmaal partij trekken.
H e t is ons, leden v a n het aftredend Dagelijksch Bestuur, een
behoefte den Senaat onzen warmen d a n k te betuigen voor het
vertrouwen, waarmede hij ons steeds heeft omringd. Dit vertrouwen heeft onze t a a k belangrijk verlicht.
Mijn persoonlijke d a n k geldt in 't bijzonder mijn beiden Assessoren, T H A L L A R S E N en VAN D E R B U R G en mijn derden trouwen
medewerker, den Secretaris v a n den Senaat T E W E C H E L , die
t o t mijn groote vreugde altijd bereid was aan de besprekingen
van h e t Dagelijksch Bestuur deel te nemen. Gij drieën hebt mij
met Uw deskundigen r a a d krachtig ter zijde gestaan. Op Uw
hulpvaardigheid deed ik nimmer een vruchteloos beroep. Aan
onze bijeenkomsten zal ik steeds met het grootste genoegen
terugdenken. De virtuositeit, waarmee Gij,waarde T H A L L A R S E N ,
de uitkomsten v a n onze beraadslagingen wist t e formuleeren
en Uw grondige kennis v a n administratief beheer hebben mij
in 't bijzonder Uw medewerking op den hoogsten prijs leeren
stellen.
Gaarne wijd ik ook een woord v a n groote waardeering a a n den
a m b t e n a a r van het Secretariaat D . BOSMAN, die met zijn gezellin Mej. T R A A R B A C H wedijverde in bereidvaardigheid om
Rector, Assessoren en Secretaris v a n den Senaat v a n dienst te
zijn. Uwe zeer zaakkundige hulp, waarde B O S M A N , heeft ons
werk zeer veraangenaamd.
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Waarde KIELSTRA, thans is het aan U het rectoraat van de
landbouwhoogeschool te bekleeden. Wij weten, dat Gij U met
grooten ernst van die taak zult kwijten en hopen,- dat Gij die
tevens met opgewektheid zult vervullen. Die opgewektheid
zal misschien wel eens bedreigd worden. Niet alleen door bekommernis over den tragen groei van het aan Uw zorg toevertrouwde pleegkind, maar ook door ergernis over energieverslindenden wrijvingsweerstand in sommige inwendige organen
Gelukkig zult Gij kunnen rekenen op den steun van Curatoren en hun Secretaris, op de medewerking van Uw Assessoren en den geheelen Senaat en op de bekwame hulp van
het Secretariaat.
Ik draag thans het rectoraat van de landbouwhoogeschool
aan U over. Salve, Rector, iterumque salve!.

3. A M B T S A A N V A A R D I N G E N

D R . D . L. B A K K E R a a n v a a r d d e op 2 December 1921 het
a m b t v a n hoogleeraar in de veeteeltwetenschap met een rede,
getiteld: „Het correlatieprobleem en zijne beteekenis voor de
Veeteelt."
D I R K L E O N H A R D B A K K E R werd 24 Augustus 1876 t e H a a r l e m
geboren. Den 30sten Juli 1900 t o t veearts bevorderd, vestigde
hij zich als zoodanig op 1 Februari 1901 te Enschede. Tijdens
zijn verblijf aldaar bewerkte hij een proefschrift, getiteld:
„Studien über die Geschichte, den heutigen Zustand u n d die
Zukunft des Rindes und seiner Zucht in den Niederlanden mit
besonderer kritischer Berücksichtigung der Arbeitsweise des
Niederländischen R i n d v i e h s t a m m b u c h e s " , waarop hij op 28
J a n u a r i 1909 a a n de Universiteit te Bern promoveerde.
Op 1 Februari 1913 volgde zijn benoeming t o t districtsveearts
en op 1Mei 1916 die t o t Rijksveeteeltconsulent, welke betrekking
hij bekleedde, met Alkmaar als standplaats, toen hij t o t het
hoogleeraarsambt werd geroepen.
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M R . W. C. M E E S R . A . Z N . a a n v a a r d d e op 28 J u n i 1922 het
hoogleeraarsambt voor staathuishoudkunde, statistiek en Nederlandsch agrarisch recht met een rede : „Overproductie en overkapitalisatie".
W I L L E M C O R N E L I S M E E S werd op 10 November 1882 t e
Groningen geboren. Hij studeerde a a n de Universiteit aldaar en
promoveerde in 1906 t o t doctor in de rechtswetenschap.
Tot einde 1921 oefende hij te R o t t e r d a m de rechtspractijk
uit en was tevens plaatsvervangend voorzitter v a n den R a a d
van Beroep voor de Ongevallenverzekering en secretaris van de
Gezondheidscommissie.
Eind 1921 a a n v a a r d d e hij het secretariaat van de Broeder-
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schap der Notarissen in Nederland, in verband waarmede hij
zich te Amsterdam vestigde.
Sinds de oprichting van de vereeniging „Handelsrecht" is
M B . MEES secretaris dier vereeniging. Voorts is hij juridisch en
economisch redacteur van de te Utrecht verschijnende Encyclopaedic van OOSTHOEK, waarvan tot dusverre 8 deelen het licht
zagen.
Van zijn hand verschenen een aantal artikelen, veelal over
economische onderwerpen, in verschillende tijdschriften. In
1915 schreef hij voor de „Vereeniging voôr de Staathuishoudkunde en de Statistiek" een prae-advies over de in verband
met de oorlogskosten te volgen belastingpolitiek.

4. LIJST VAN RECTOREN EN SECRETARISSEN VAN
DEN SENAAT SEDERT DE OPRICHTING DER
LANDBOUWHOOGESCHOOL
RECTOR MAGNIFICUS

SECRETARIS VAN DEN
SENAAT

1918-1919

J. H. Aberson.

Dr. D. van Gulik.

1919-1920

Dr. D.vanGulik.

T. J. Bezemer.

1920-1921

Dr. A.van Bijlert.

J. van Baren.

1921-1922

Dr. M.J.vanUven.

A. te Wechel.

STUDIEJAAR

5. LIJST VAN DE VOOR HET STUDIEJAAR 1921/1922
INGESCHREVEN STUDENTEN
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Naam
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Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

0)

3

O.S

10
14
16
17
19

20

1.Luurt Westerdijk
2.Leonardus Antonius Hubertus
Peters
3. Hendrik Karl ter Weele . . . . .
4.Wilhelmus Jozephus Maria
5. Tommy Edward Bischoff
6.Hugo Nijenhuis
7.Jacob Alexander Roëll . . . . . .
8.Roger Nicolaas Marx
9.Hoite Heinze Postuma.
10.Hendrik Janvan Groningen . .
11.Huybert Nicolaas Kluyver . . . .
12.Lambertus Thomas Arnoldus
Jacobs
13.Tjakko Peter Huisman . . . . . .
14.JohnBruno Scheltema . . . . . . .
15.EltioHelenius Muntinga . . . . .
16.Geert Kornelius Veldman . . . .
17.Bernardus Adrianus van den
Bosch
18.Berend Jan Osinga
19.Peter van Doom . . . . . . . . . . . .
20.Johanna Allegonda Maria Pauwen
21.Willem Johann Aisbach......
22.Paul Mansvelt B e c k . . . . . . . . .
23.Albert Jan Zuur . . . .
....
24.Gerharda Oostingh
25.Gerard Constant Willem Christiaan Tergast
26.Jan Klaas Groenewolt

L.

11Aug. '94

Uithuizen.

L.
K.B.

8 Juli '00
4 Nov. '99

Well.
Enschede.

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

25Mrt. '03
11 Dec. '79
28Aug. '02
7 April '02
15Oct. '01
25Mei '99
1 Febr. '02
20Aug. '02

L.m.
L.
L.
L.
L.

1 Jan.
10Mrt.
21 Oct.
17Dec.
29Juli

'02
'96
'02
'02
'03

L.m. 17Juli '01
K.B. 16Dec. '03
15Dec. '01
L.
L.
K.L.
L.
L.m.

18 Dec.
15 Febr.
31Aug.
22Dec.
21 Mrt.

'02
'04
'01
'02
'00

Obdam.
Klatten.
Zutphen.
's-Gravenhage.
Salatiga.
Twijzel.
Zwolle.
Zaandam.
Djember (Java).
Echten (Fr.)
's-Gravenhage.
Eexta (Scheemda)
Wildervank.
Utrecht.
De Wijk.
Maarsseveen.
Pannerden.
Rotterdam.
Soerabaja.
Elburg.
Winschoten.

K.L. 7 Febr. '01 Koeta Radja.
L, 12Juli '01 Holwierde.
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Sept.
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20

21

22

23
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27.Louis Henri Denis Mulder . . .
28.Jan Visser.
29.Harm Jan H u i s m a n . . . . . . . . .
30.Jan Warner van Dijk . . . . . . .
31. Willem Nikkeis
32. Isidor Leonides van Praag...
33. Theodoor Emile Raaff
34.Willem Wepf
35.Willem ten Hove . . . . . . . .
36.Nico Mogendorff ,
37.Willem Poortman
38. Cornelis Lambertus van Osch.
39.Egbert de Vries
40.Klaas Doekes
41. Aris Schrooder
42.Willy Roodenburg . . . . . . . . .
43.JacobusWouterusvan Dieren.
44.Johan Bernhard Obbink . . . . .
45.Paul Hendrik Romswinckel . . .
46.Marinus Cornelis Kik
47.AdrianaHendrikaCarolina Lucretia R i n k . . . . . . . . . . . . . . .
48. Theodoor Gerard Belle
49.Cornelis Lodewijk Gerard
Heymel . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.Pieter Leonard Willinge Prins
51. Hendrikus Albertus Jan Jonker
52.Barteld van der Burg
53.Adrianus Antonius Johannes
Schrijnen
54.Pierre Jean Marie de Sévaux ..
55.Arie Hendrik van Bodegom . . .
56.Rudolf Jan de Wit
57.Roelof ten Oever
58.Henri Abraham Middelburg . .
59.Willem Frederik Gerhardt...
60.Härmen Tulner
61. Arie Kortleve.
62.Joannes Christianus Bles . . . . .
63.Hendrik Tjipke Tjallema . . . . .
64.Bonne Kerst Hylkema . . . . . . .
65.Petrus CornelisJacobusMeys .

9 April '02
4Juli '03
27 Dec. '00
31 Oct. '94
31Dec. '99
22Dec. '93
20Aug. '95
21 Febr. '99
2 Nov. '01
24Juli '99
9 April '01
25Juni '03
29Jan. '01
25 Nov' '98
18Juli '01
T. 20Mei '99
L. 10Juli '02
L. 13April '98
K.L. 26Jan. '02
L. 15 Aug. '96

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

T. 23Juni
K.L. 31 Oct.

Mr.Cornelis(Java)
Wassenaar.
Schoonebeek(Dr.)

Meppel.
Deventer.
Wassenaar.
Soerabaja.
Batavia.
Leeuwarden.
Groenlo.
Nieuw-Helvoet.
Zwolle.
Grijpskerk.
Heemse.
Hensbroek.Zutphen.
Amsterdam.
Aalten.
Pajacombo (Sum.)
Bruinisse.

'01 Raalte.
'01 Blitar

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

17Sept. '01
29Dec. '01
28Oct. '02
15Juni '92

Sappemeer.
Oldeberkoop.
Barneveld.
Langezwaag.

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

. . Sept. '00
24Dec. '02
14Nov. '02
16Dec. '02
19Aug. '01
12Juli '99
5Mrt. '03
3 Aug. '03
22Febr. '03
20Juli '99
9 Sept. '00
9 Aug. '01
24Dec. '96

Venlo
Venlo.
Middelharnis.
Workum.
Staphorst.
Utrecht.
Rotterdam.
Zandvoort
Heenvliet.
Angerlo.
Luxwoude.
Irnsum.
Arnhem
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27
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66.Leonardus Cornells Geerling ..
67-Charles Mari van der Voort...
68.Jan van Onlangs
69.Johannes Hubertus Leonardus
Joosten
70.Jacobus Cornells Antonius van
Alphen
71.Johannes Hendrikus Bernardus
van Beukering .
72.Henri Gonggrijp
73. Geertruy Alida IdaJob . . . . . .
74.Adrianus Jacobs
75.Theodorus Peter Balk . . . . . . . .
76.Johannes Hendrikus van Tuil
77.Jacob den Baars
78.Willem Blaauw
79.Louis FerdinandEmiledeLeau
80.Dirk Jan Adolf Middelburg..
81. Theodorus Johannes Antonius
nXXS

• • * * » * * * * * • • • • • • • * • • •

82.Jan Berend Hendrik Bruinier
83.JacquesHubertJeanvandeLaar
84.Willem AeiltsBosma.
85.Adriaan Heuff . . . . . . . . . . . . . .
86.WillemAmbrosius vandeWerff
87.Bouke Bosma
88.Hindrik Jacobus Frankena....
89.Louis Johannes Ragut . . . . . .
90.Hendrik Dirk Dorenbos . . . . .
91. Jan Jacob Mijnssen . . . . . . . . .
92. Hugo Adrianus Polderman . . .
93. Wybe Pasma
94.Johannes Theodorus Westhoff.
95.Joannes Hendricus Hubertus
Bemelmans . . . . . . . . . . . . . .
96Hendrikus Jacobus Antonius
O l lLa
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********************

97.Joseph Martinus Steegmans . .
98.AloisiusHermanus Smale . . . .
99. Godefridus Vincentius Sanders
100.Frederikus Wilhelmus van der
Vring . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K.L. 13 Mei '03
K.L. 17Mei '01
K.L. 30Juni '02

Oudewater.
Vlagtwedde. Leiden:

1
4
1

K.L. 17Aug. '04

Venlo.

1

28Dec. '01

Teteringen.

1

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

16Juni '02
7 Dec. '99
7 Sept. '02
17Juni '03
2 Nov. '01
26Mei '01
29Febr. '04
8 Dec. '00
26Aug. '99
23Jan. '01

Arnhem.
Paramaribo.
Amsterdam.
Ooltgensplaat.
Arnhem.
Arnhem.
Melissant.
's-Gravenhage.
Padang.
Epe.

1
4
3
1
1
1
1
1
2
4

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

17April '03
2Mrt. '84
29Aug. '03
30 Sept. '93
9 Aug. '00
24Aug. '00
10Jan. '00
17Oct. '00
17Dec. '00
30 Oct. '00
29Juni '99
17Mrt. '01
13Sept '01
12Juli '00

's-Hertogenbosch.
Banda-Neira.
Roermond.
Opwierde.
Zoelen
Poortugaal.
Britswerd.
Oosterlittens
•Vissingen
Ruinerwold
Utrecht
Renkum
Rauwerd
Hardenberg

1
3
1
7
4
2
3
2
3
3
3
3
2
2

Bingelrade

5

'02 Venray
'01 Heythuyzen L.
'01 Kamperveen
'02 Geldrop

1
1
1
1

25Oct. '92
L.
L.
L.
K.L.

18Febr.
20 Mrt
20 Oct.
19Juli

8 Dec. '03

Woerden
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P!
Sept.
29 101.Albert Govers
102.Bernardus Cornells Carolus
Wogten
103.Jean MarieJosephHanraets
104.Frans Schuurman
105.HendrikGijsbertWilhelmMeys
30 106.Cornelis Mesman
107.Anton Fredrik Kühn
108.HubertusJoannesMariaSteenbergen
109.Gerard Jan Heymeijer . . . . . .
110.Johannes Simon Baas
111.Arend Johannes Hubertus
Meertens
112.August Eduard Schaepman . . .
113.NicolaasDirk Haasbroek . . . .
114.Ferdinandus Harkink . . . . . . .

L.m. 13Sept.
L. l l M r t .
L.m. 29 Juli
L.m. 5 Jan.

Oct.
3
115.Andries Kruidhof

L.m. 14Sept. '98

116.Hendrik Robbertus Adrianus
Muller
117.Leendert Gebuys
118.WillemAdriaanJohanOosting
119.Alexander Karel Zweede . . .
120.Arnoldus Grijns
121.Rutger Mulder
122.Heero Meindersma
123.Paul Boele Buurman
124.Foppo Renze Kramer
125.JohanFrançoisLeopoldKrugers
126.KasparFransKarelLibois . . . .
127.August Willem Goetmakers . .
128.Max Izak Lobato
129.Tieleman Pieter Jansse . . . . . .
130.Wessel Jan Nijveld
131.Johannes Francisais Baptist
Tromp
132.Justus Frederik Ilsen . . . . . . .
133.Wouterus van Riessen . . . . . .
134.Hendrik Willem Schenkenberg
van Mierop
135.Hendrik Smit

L.m. 22Febr.'02

Geboorteplaats

Helder

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

24Sept.'01
24Aug.'01
16Oct.'98
29Juni'02
1Sept.'96
29Juli '01

Boxtel
Weert
Drachten
Breda
Makassar.
Arnhem

L.
L.
L.

30Mei '02
21April '03
30Jan. '99

Nijmegen.
Amsterdam.
Sluis.

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

'00
'00
'99
'00

2 Juli '03
19Oct. '99
9 Juli '98
20 Oct. '03
30Mei '99
4 Juli '01
15Mei '00
24Mei '00
9 Aug. '01
6 Juni '01
19Juni '02
5 Oct. '97
22April '01
4Jan. '99
19Oct. '03

T.
6Jan. '99
L.m. 13 Dec. '99
L.m. 5 Febr. '98
B.
L.

Wageningen.
Zwolle.
Alkmaar.
Den Haag.
Helmond.
Arnhem
Middelharnis
Dordrecht
Goes.
Utrecht
Sidoardjo (Java)
Harderwijk
Arnhem
Giethoorn
Tilburg
Heerlen
Almelo.
Paramaribo
Markelo
Apeldoorn.
Breda
Amsterdam
Zutpheu

19 Mrt. '00 Rotterdam
30 Nov. '98 Giethoorn.

45

Naam

136.Gustaaf Alexander de Mol . . .
137.Gerts Kohnen
138.Maarten JustusBoerendonk
139.Casper Johannes Hubertus
Franssen
140.Jan Jozef Janssen . . . . . . . . . .
141.Josephus Wilhelmus van Heugten
142.Nicolaas Alphonsius ten Doeschate
143.Simon Eygenraam
144.CornelisKalisvaart
145.Christiaan Petrus Gerardus Josephus Smit
146.Wicher Siebe Smith
147.Johannes Frederik Willem
Essenburg . . . . . . . . . . . . . . .
148.Johannes Pieter van Aartsen
149.Johan Adolf Marinus Temminck...................
150.Kornelis Boorsma . . . . . . . . . .
151.Johannes Hendrikus Jozephus
van Laarhoven . . . . . . . . . . .
152.Peter Verhoeven . . . . . . . . . . . .
153.Cornelis Koeman . . . . . . . . . . .
154.Gerardus Coenraad ter Beeke.
155.Friedrich Wilhelm Ostendorf.
156.Hendrik Mandersloot
157.CornelisHenricusJohanMaliepaard .
158.Johannes Brusse Jzn. . . . . . . .
159.Maria Johanna Hüne . . . . . . . .
160.Johannes Gerardus Jozephus
van der Meulen
161.Hans van Lookeren Campagne
162.Willem van der Lee
163.Susan JacobusWellensiek . . . .
164.JulusFernandConstantMarie
Sauter
165.Frits van Gogh . . . . . . . . . . . .
166.Gerardus Jacobus Antonius
Terra

> sa
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Datum en
jaar van
geboorte

K.L. 30Jan. '93
L. 15Sept. '98
L.
9 Nov. '01
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

«

Geboorteplaats

'S1

'•3
3
•(-»

Silvolde.
4
Lorup (Hannover) 1
Maasdam.
3

6 Aug. '00 Roermond.
2 Febr. '97
Horst. (L.)
23April '01
Griendtsveen.
6 Oct. '01
Goor
24Nov. '00
14April '01 Delft.
Zoetermeer
10Mrt. '03 Gouda.
30 Oct. '96 Beerta.

2
2
2
1
3
3
2
5

Amsterdam
Rotterdam.

2
4

K.L. 16Mei '97 Banjoewangi
K.L. 14Febr. '99 Buitenzorg.

6
3

L.
L.
T.
L.m.
L.
L.m.

Raamsdonksveer.
Sprang.
Westerblokker.
Norg.
Amsterdam.
Tiel.

3
3
3
3
2
3

K.B. 10Nov. '01
K.L. 29Mei '99
L.m. 5 Mrt '00

Goudswaard.
Amsterdam.
den Helder.

2
3
3

L.
5 Juni '00
T. 10Nov. '99
K.B. 25Juli '03
T.
8 Mrt. '99

Gorssel.
Zalt-Bommel.
Singkel (O.I.)
Amsterdam.

2
2
2
5

L.
1Mei '01
K.L. 12Oct. '00

Maastricht.
Batavia.

K.B. 13 Jan. '02
L. 13 Juni '99

T.

12Mrt. '00
13Aprü '99
28Mrt '97
20Nov. '00
8 Mrt '03
17Juli '99

29Juli '02

Blerick. .

,2
3
2
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Naam

179. CarlEugeenGerard Ottenhoff.
180.Wiebe Knol
181. Jacobus Hendrikus de Haan..

184. Willem Caato Jesse

.....

187. Evert CornelisvanKlinkenberg
8

10

189. Louis Arthur Johan Beerens . .
191. Tjakko Jacobus Huisman . . .
192. Cornelis Gerardus Bernardus
Zwanikken . . . . . . . . . . . . . . .
193. Willem Joseph Dewe?

196. ChristinaJohannaBoot . . . . . .

11

198. Hendrik Willem Japing
199. MatthieuJeanLeonardDols . .
200. Willem Alexius Verheyen . .
201. Klaas de Haan
202. Jacob Gonlag

205. François Marie Felix Jaeger...

ca

Geboorteplaats

3 JS

K.B.
B.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
K.B.
L.
L.
K.B.
K.L.
L.
K.B.
L.m.
L.m.
K.B.
L.
K.L.
K.B.
K-B.
K.B.
L.
L.

13 Nov. '00
14Aug. '97
2 Nov. '99
23 Aug. '98
13 Febr. '00
30 Mei '99
3 Febr. '99
3Mrt. '02
21. Sept.'01
18 Juli '01
4 Aug. '01
27 Oct. '00
26 Jan. '98
31 Oct. '95
12 Febr. '00
28 Sept. '00
29 Aug. '99
28 Jan. '01
29 Dec. '00
18Mrt. '02
16 Aug. '99
26 Febr. '01
7 Jan. '02
23Mrt. '03
12 Juni '00

Paramaribo.
Amsterdam.
Haastrecht.
Marrum.
Ruinerwold.
Oud-Vossemeer.
Delft.
Wilhelminadorp.
Dordrecht.
Leeuwarden.
Workum.
Arnhem.
Kalibagor.
Hartwerd.
Wageningen.
den Helder.
Makkum.
Malang.
Arnhem.
Oldeboorn.
IJerseke (Z.).
Oudewater.
Sluis (Z.).
Beets (N.H.).
Nieuw-Scheemda.

3
5
3
3
3
2
6
2
2
2
2
3
5
4
4
2
2
2
3
2
5
4
2
2
3

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

12Aug. '00
2 April '01
23 Mei '97
2 Sept. '97
23 Jan. '00
22Mrt. '99
2 Sept. '96
12Jan. '02
18 Oct. '01
28 Aug. '00
31 Oct. '97
19Mrt. '97
18Mrt. '00
24 Aug. '99

Nijmegen.
Eschweiler(Pruisen)
Leeuwarden.
Haarlem.
Doom.
Hallum.
Stad-Doetinchem.
Tiel.
Arnhem.
Rauwerd.
Utrecht.
Deventer.
Breda.
Middelburg
(Transv.)

3
3
6
6
3
6
5
2
2
3
3
3
2
3

w-ë

Oct.
167. FerdinandAntonLangguthOli5
viera
168. Frederik Willem Burger . . . . .
169. Nicolaas Pieter Hoogenboom .
170. Anne Gerben Swart
6
171. Gerhardus Albertus Thijn . . .
172. Christiaan Joannus de W i t . . .
173. Anne Willem Huidekoper . . .
174.Arie Pieter Minderhoud . . . . .
175. Lammert de Rijke . . . . . . . .
7
177.Assuerus Dijkstra . . . . . . . . . .

%t
«

Datum en
jaar van
geboorte
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Naam

Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

K.B. 11Oct. '01
L. 25Jan. '02

's-Hertogenbosch.
Puttershoek.

2
2

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

11Jan. '01
15Juli '98
12Nov. '97
18April '98
1 Jan. '02
18Dec. '01
26Mei '01
29 Nov. '96
9 Oct. '97
4 Mei '01
16Mei '99
20 Mrt. '99
28Aug. '01
22 Sept. '00
3 April '97
30Juni '00
13Mrt. '02
3Mrt. '98
17 Mei '97

Beugen.
Soerabaja.
Batavia.
Amsterdam.
Woerden.
de Wijk.
Neder Hardinxveld
Rijswijk (Z.H.).
Ruinerwold.
Porrong.
Vreeswijk.
Venlo.
L.Vr. Parochie
Arnhem.
Zutphen.
Nijmegen.
Zuidbroek.
Horst.
Warfum.

2
4
3
1
2
3
3
4
3
3
3
2
3
3
2
5
2
3
3

11Juni '96
10Mrt. *00

Venlo.
Zwolle.

2
2

e

w

206.Henricus Johannes Antonius
' Hendrikx
207.Marinus de Vos
208.Jozef Johannes Maria van der
Voordt .
209.Cornells Haring
210. Casper Harold Baumgarten . .
211.Johannes Gijsbert Ossewaarde.
212.Paul Cornells Mari Fluyt
213.Johannes Nysingh
214.Jan Versteeg
215.Paul César Labouchere . . . . .
216.Albertus Vedder
217.HenkCornelisAndriesKlasing.
218.Waling Karst Huitema . . . . . . .
219.Jozef Jan Henri Seelen . . . . . .
220.Jan van der Ploeg
221.Willem Rolvink
:....
222.Arend Jan Pasman . . . . . . . . .
223. George Cornelis Kampman...
224.Sebo Jan Eelkman Rooda . . .
225.Willem Jozef Droesen . . . . . . .
226.Sikko Herman Welt
227.Joseph August Antoine Marie
Hubert Goossens . . . . . . . .
228.Augustinus Henricus Luken..
229.ErnestusAugustus MariaMeyknecht
230. Gerardus Josephus Antonius
Mettrop
231.Marinus Blok
232.FrançoisLouisMarieClassen..
233.Johannes Marius Taco van
Blommestein
234.Herman Fiepko Coolman . . .
235.Albert Waalkens
236.Lambertus Guillaume Marius
Hesseis
237.Carl Govert Daleboudt
238.Evert Hendrik Willem Visser .
239.CornelisSimonHekma Wierda
240.Teunis Versteeg

M

"O
3 J3

L.
L.

u

ui

2Juli '99

•*-»

1/3

Enkhuizen.

L. 17Mei '99 den Bosch.
L. 16Febr. '99 Rilland (Z.)
K.B. 11Febr. '00 Arnhem.
K.L. 19Nov. '01
L. 30Jan. '00
L. 23Aug. '99

Masaran.
't Zandt (Gr.).
Blijham.

K.L. 20 Mrt.
L.m. 9 Juni
L.m. 9 Nov.
L. 17 Oct.
L. 14Nov.

den Haag.
den Haag.
Utrecht.
Winsum
Giesendam."

'00
'99
'00
'01
'01

•o
3
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Naam

P.S
Oct.
24 241. Alexander Hendricus Johannes
Kroon
242. Pierre Marie Antoine Joseph
Vrijdal
243. Henri Adolf Marie Specken...
25 244. AndriesWillemvanderPlassche
245. Minne Kerst Hylkema . . . . . .
246. Keimpe Bosma . . . . . . . . . . . . .
247. Frederik Wilhelm Honig.....
26 248. Geesje Martha Joustra
249. Alle Ker'khoff
250. Waldemar Coenraad Axil Linn
27 251. Cornelis Jan Mol
252. Auke Jongbloed
28 253. Lambertus Hendrikus Vreeling
31 254. Gerard Hendrik Morhaus....
255. Gerardus Hendrikus Adrianus
Leijenaar
Nov.
1 256. Gerrit Gijsbertus Cornelis
Kraan
2 257. Frans Egbert Nijdam
258 Dirk Gerhardus Sanders.....
259. Jacobus Johannes Maria van
Groenewoud
260 Max Diedrik Brewer
3 261. Herman Egbert Burhoven Jaspers
262 Jan HeerkoSiertsema . . . . . . . .
263 Bouwe Jacob Berend Groeneveld
264 Sijbe Hartmans
5 265 Willem Constans van Heusden
7 266 Herman Pieter Uittenbogaard .
8 267 Antony Hendrik van Hanswijk
Pennink
268 Willem Snoep
269 Pieter Jacobus van Eendenburg
9 270 Gerrit Gjalt Reitsma . . . . . . . .
10 271 Maarten van Bottenburg......
11 272 Markus Henderikus Geerts....

i M
•S! C

S -a

Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

K.L. 27Mrt.

'01 Amsterdam.

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

'97
'01
'96
'03
'97
'99
'00
'98
'95
'01
'01
'98
'02

X-

28Jan.
27Juni
21 Sept.
30Jan.
25Mei
24 Mrt.
12Aug.
10Mei
2 Oct.
17Mei
13Juli
13Juli
29 Oct.

L.

29 Nov. '01 Rotterdam.

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

Maastricht.
Helder.
's-HeerAbtskerke.
Irnsum (Fr.)
Augustinusbuurt.
Utrecht.
Drachten.
Grouw.
Bandoeng.
Duivendijke.
Ooster-Nijkerk.
Delft.
Winschoten.

L.m. 5 Nov. '97 Amsterdam.
L. 27 Jan. '01 Groningen.
L.m. 27Aug. '96 Barneveld.
K.B. 8 Juni '01 Roosendaal (N.-B.)
K.L. 18Febr. '01 Djocja.
K.B. 14Juni "99 Soerabaja.
L.
1 Mei '99 Zeerijp.
L.
L.
K.B.
K.B.

20 Mrt.
26Nov.
27 Febr.
28 Sept.

'02
'98
'98
'01

Sneek.
Bergum (Fr.)
Hof van Delft.
Dordrecht.

K.B. 6 Febr. '00 Parijs.
K.L. 13April '01 Rotterdam.
L.m. 8 Mrt. .'98 Hoekvan Holland.
L. 23Dec. '99 Hardegarijp.
K.B. 3Febr '00 Amsterdam.
L.m. 9 Dec. '00 2e Exloërmond
(Gem. Odcorn).

49
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273.Hendrik Willem Daniels . . . . .
274.Cornells van Dillewijn.......

Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

K.L. 13 Aug. '99 Rotterdam.
B.
9 Febr. '99 Modderfontein
(Z.-A.).

275.PeterMaximiliaanHermanHu'bertus Prillwitz . . . . . . . . . . .
276.LaurentWillemFrederikKervel
277.Jerphaas de Hoogh.
278.Johan van Dijk
279.Gijsbert Cornelis Dijkgraaf . .
280.Johannes Tenge
281. HermanusGerardusMaria van
den Bosch
282.Willem Frederik Hendrik van
Amerom
283.William B ü r d e t . . . . . . . . . . . . .
284.Heinrich van Vloten . . . . . . . .
285.Thung Tjeng Louw . . . . . . . . .

B. 16Mei '94
B.
2Aug. '95
K.L. 14Juli '97

286.Willem Hartman
287.Raden Doerjat Soedarmodjo
Kamil - . . . . . . . . . . . . . . . . . .
288.Hendrik MichelDavidRichard
289.Jelle Sjoerd Vollema
290.Derk Willem Kappelle

22Jan. '01

Scheveningen.

14April '98
19Juni '95
13 Jan. '97
22Febr. '99

Magelang.
Batavia.
Batoe Djadjar.
Deventer.

291. Cornelis B e e t s . . . . . . . . . . . . . .
292.Jurjen Berkelie . . . . . . . . . . . . .
293.Johan Gerben Goslik Jelles . . .
294.Johan Adriaan Lucas
295.Cornelis Nicolaas Abraham de
Voogd
296.Willem Johannes Deenen . . . . .
297.Johan Charles Egbert Willem
van Styrum
298.Willem Marinus Kleyn
299.Cornelis Bastiaanvon Straaten
van Nes
300.HendrikWilhelmvonFreyburg
301.Jan de Graaf ; . , . . . . . . . . . . . .
302. Pieter Wilte Bakker Arkema.

K.B. 3 Juni '00
K.L. 16 Jan. '97
B. 25Febr. '98
K.L. 4 Febr. '93
K.L. 17Jan. '01
L.
5 Oct. '95

Garoet (O.-L).
Malang.
Goes.
Zwollekerspel.
Schoonhoven.
Amsterdam.

K.L. 16Juni '03

Eygelshoven.

K.B.

Soerabaja.

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

7 Mei '99

K.B. 2Jan. '97
K.B. 30Dec. '96
K.B. 24April '99
K.B. 1 Febr. '96

Constantinopel.
Horde (Westfalen.)
Buitenzorg.

Schellingwoude.
Pekalongan.
Anna Paulowna.
Padang.

K.B. 20Oct. '95 Utrecht.
K.L. 11Mrt. '99 Dordrecht.
K.L. 20Aug. '97

Oud-Alblas.

K.B. 29Jan. '98

Padang.

K.L. 31Dec.
K.L. 22 Juli
K.B. 5 Dec.
K.B. 19 Oct.

Boskoop.
Probolinggo.
Alphen a.d. Rijn.
Westeremden (Gr.)

'96
'95
'96
'02

3
4-1
l/l
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Datum en
jaar van
geboorte

Naam

....

.s"'

Mrt.
27 303. Willem J ~n Hendrik Schophuys

K.B.

Geboorteplaats

13 April '94 Djocjakarta.

Jttfli
27 304. Pieter Adriaan vanSchermbeek K.B. 30 Mei '02
Juli
3 305. Johannes Henricus Maria Luken L. 30 Aug. '01

6.

Boisfort (Belgie).
Zwolle.

TOTAAL AANTAL INGESCHREVENEN VOOR HET
STUDIEJAAR 1921-1922
EERSTE
(PROPAED.)
STUDIEJAAR

STUDIERICHTINGEN

Nederl. landb . . .
Kolon. landb.
Nederl. boschb ..
Kolon. boschb ..
Tuinbouw ..• + •
Totaal •.•

..
.

I

I
I

137

137

CAND+ STUDIE
A

26
11
2
4
7
50

I

I

ING.
STUDIE

B

15
9
3
13
2
42

-

11
6
2
12
3
34

Landmeterscursus: 13 voor le jaar
11 ,. 2e ,.
16 ., 3e ,,
Algem. toehoorders: 2. Toehoorders voor enkele vakken: 15.
Totaal aantal (volledig) ingeschrevenen: 305.

7. ALPHABETISCHE INDEX OP DE LlJST DER
INGESCHREVENEN
Aartsen, J. P. van ••••••••••••••
Alphen, J. C. A. van...........
Alsbach, W. J. . . . . . . . . . . . . . . . .
Amerom, W. F. H. van .••.••••
.Arkema P. W. Bakker .•••.•••.•
Arts, Th. J. A. • • • • • • . • • • • • . . • •
Baars, J. den •• • • • .. • • .. . • • • • • •
Baas, J. S. . . . . . • • • . . . • . . . • . . . .
Balk, Th. P....... •.. • • • • • .. • .. •
Baumgarten, C. H .•.•••••.•.•••
Beeke, G. C. ter. • • • • . • • • . • .. . •
Beets, C.... . . . . • • • • . • • . • • • . • • •
Beerens, L. A. J ••••••.•••..•.••
Belle, Th. G. • . • • • • . . • . • • • • • . .
Bemelmans, J. H. H............
Berkelie, J. .• • • • . . • • • . • • • . . • . • •
Beukering, J. H. B. van........
Bischoff, T. E. • • . • • • • • • • . • . • . •
Blaauw, W.....................
Bies, J. Ch•.•••••.•...•.••..•.•
Blok, M.. . • • • . • . . . . • • . . • • • • • • •
Blommestein, J. M. T. van .•..•
Bodegom, A. H. van. . • • • • • • . • . •
Boerendonk, M. J .......... ·, • • .
Boorsma, K. • • . • • • • . • • • • • . . • • •
Boot, Mej. C. J ...............
Bosch, B. A. van den...........
Bosch, H. G. M. van den ••••••
Bosma, B. • . • • • •• • • • • . . • • • •• . •
Bosma, K. • • • • • • • • • • • • . • • • . . . .
Bosma, W. A..................
Bottenburg, M. van •• ; • • • • • • • • •
Brewer, M. D •••••..••••••••••
Bruinier, J. B. H...............
Brusse, Jzn. J ••.•.•• ; • . • • • • • • • •
Burdet, W. .. ... • • • • . • • • • • • • . • • •
Burg, B. van der. . • . • • • • • • • • • • •
Burger, F. W..................
Buurman, P. B ••••••••••••••.••
Classen, F. L. M •••••.••.••••••
Coolman, H. F •..•.••• ·•••••••.•
Daleboudt,.C. G... • . • • • • • . • • • • •
Daniels, H. w..................
Deenen, W. J.. . • • • • . • • • • • • • • . .
Dekker, W. J.
Dewez, W. J ...................
Dieren, J. W. van..............
Dijk, J. van ...................

M................

148
70
21
282
302
81
77
110
75
210
154
291
189
48.
95
292
71
5
78
· 62
231
233
55
138
150
196
17
281
87
246
84
271
260
82
158
283
52
168
123
232
234
237
273
296
4
193
43
278

Dijk, J. W. van................ 30
Dijkgraaf, G. C................ 279
Dijkstra, A•••••.•.••••••.••••.• 177
Dillewijn, C. van ..•.••..••••••• 274
Doekes, K ...•• , . . • • • . . . • • • . • . • 40
Doeschate, N. A. ten •••......•.• 142
Dols, M. J. L ................... 199
Doorn, P. van................. 19
Dorenbos, H. D •.••••. ·• . • • • • • • • 90
Droesen, W. J.; ................ 225
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30 September 1921
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S. van der Burg, Arum.
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W. H. de Jong, Wijhe.
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W. A. Bosma, Opwierde.
W.H. C.Knapp,Amsterdam (met lof).
12 April 1922
P. A. den Engelse, Fijnaart.
7 Juli 1922
J. F. B. Tromp, Breda,
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26 September 1921
K. H. Toe Water, Johannesburg.
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C. Coolhaas, den Helder.
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L. W. F. Kervel, Malang.
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J.T.P.Bijhouwer,Amsterdam(metlof).
J. G. W. Ignatius, Arnhem.
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C. Koopman.. Nieuwerkerk.
A. W.van der Plassche, 's-Heer Abtskerke (met lof).
7 Maart 1922
S. J. Wellensiek, Amsterdam (met lof).
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUW

27 September 1921
G. A. Overdijkink, Apeldoorn.
30 September 1921
P. C.J. Meys,Arnhem.
6 December 1921
H. van Vloten, Horde (Westfalen).
KOLONIALE BOSCHBOUW

27 September 1921
J. H. Bos, Djocjacarta.
F. Esser, Pasaroean.
30 September 1921
P. C. J. Meys, Arnhem.
LANDBOUWKUNDIG EXAMEN
27 September 1921
W. Hesselink, Manon Djaja.
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9. P R O M O T I E N G E D U R E N D E H E T S T U D I E J A A R
1921—1922
Het doctoraat in de Landbouwkunde werd verleend a a n :
GUSTAV B R E M E R , geb. te R o t t e r d a m , op Proefschrift met
sbellingen getiteld: „Een cytologisch onderzoek a a n eenige
soorten e n soortsbastaarden v a n het geslacht S a c c h a r u m " o p
28 November 1921.
P r o m o t o r : Prof. Dr. J . A. H O N I N G . Be doctorale g r a a d werd
„met lof" toegekend.
C O R N E L I S LATJBENS VAN D O O R N , geb. t e Loenen a.d. Vecht,
op Proefschrift met stellingen getiteld: „De credietbehoefte
v a n den Indonesischen L a n d b o u w e r " op Dinsdag 31 J a n u a r i
1922.
P r o m o t o r : Prof. Dr. J . C. K I E L S T R A .
J O H A N G O T L I E B B E N J A M I N BETJMÉE, geboren te Veendam op
Proefschrift met stellingen, getiteld: „Floristréch-analytische
onderzoekingen v a n de korte flora in kunstmatig aangelegde
djati plantsoenen op J a v a , in verband met de ontwikkeling
v a n d e n djati-opstand" op Maandag 8 Mei 1922.
P r o m o t o r : Prof. Dr. J . V A L C K E N I E R STJRINGAR.

EERE-PROMOTIE
H e t doctoraat in de Landbouwkunde „honoris causa" werd
verleend op Donderdag 17 November 1921 a a n :
Prof. L Ü I T J E B R O E K E M A l.i., geb. 29 November 1850 t e
Pieterburen.
P r o m o t o r : de Rector-magnificus Prof. D r . M. J . VAN U V E N .

10.

REDE,

UITGESPROKEN DOOR DEN RECTOR MAGNIFICUS, DR. M. J. VAN
UVEN, OP DEN l 7EN NOVEMBER 1921 BIJ DE VERLEENING VAN
HET DOCTORAAT IN DE LANDBOUWKUNDE, HONORIS CA.USA, AAN
PROF.

L.

BROEKEMA L.I.

Mijne Heeren Curatoren en Senatoren der
Landbouwhoogeschool, Mijnheer de promovendus
en verder Gij allen, die deze plechtighe,id met
uw aanwezigheid opluistert, ik heet U welkom
en open deze buitengewone Senaatsvergadering.
De aan de Landbouwhoogeschool beoefende wetenschappen
laten zich aaneenrijen in een spectrum, waarvan de stralen zijn
gerangschikt naar hun voor de samenleving nuttige werkzaamheid. In bet rood vindt men de meest abstracte theoretische
wetenschappen; die tot niets anders deugen dan om het gemoed
van haar beoefenaars te verwarmen; naar het blauw toe worden
de wetenschappelijke stralen hoe langer hoe actiever ten bate
van de praktijk en in bet violet bevinden zich die studievakken,
wier beoefening rechtstreeks voert tot verhooging van de welvaart.
In dit violet is voorzeker gelegen de leer van de veredelin,g
van de voedingsgewassen, en onder die voedingsgewassen bekleedt wel een eerst~ plaats het voor de menschelijke voeding
allergewichtigste, net graan. Geen wonder, dat de Landbouwhoogeschool de leer van de graanveredeling met bijzondere
liefde koestert, dat zij de pioniers dier wetenschap met gespannen
aandacht volgt, en dat elk;e overwinniug door haar onderzoekers
bij die veredeling behaald haar met trots vervult. Want die
overwinuing wordt eerst na zwaren strijd bevochten, op een
vijand, die bijna,steeds onzichtbaar is en wien3 machtige bondgenoot is het grillige toeval, de negatie van het menschelijk
inzicht.
Voor den strijd tegen zulk een vijand worden bij den kampvechter wel zeer bijzondere eigenschappen vereischt. Naast een
onbeperkt uithoudingsvermogen is hi.ir noodig een onuitputtelijk
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geduld iu bet opsporen en bet bespieden van de toegangspoorten
tot de vijandelijke veste, hardnekk;igheid in het verdedigen van
elke terreinwinst, onmiddellijk overzicht over de voordeelen van
een nieuwe situatie, voortdurende gereedbeid tot het toebrengen
van den beslissenden slag. Een strijder, met deze eigenschappen
toegerust, kan, zelfs' al ontgaat hem de roem der overwinning,
aanspraak maken op eervolle onderscheiding. Het succes in
den strijd toch is in zoo hooge mate afhankelijk van een toevalliggunstige constellatie. Maar heeft een z66 bekwaam strijder
bovendien het geluk de overwinning te bebalen, dan ligt het
voor de hand deze aan te grijpen als een aanleiding om diens
verdiensten te huldigen. En zoo is heden de Senaat der Landbouwhoogescbool in buitengewone zitting bijeengekomen om
aan zulk een overwinnaar den eerepalm toe te reiken.
De Senaat der Landbouwboogeschoo] heeft besloten den
beer L. BROEKEMA te bevorderen tot doctor in de landbouwkunde
honoris causa op grond van zijn bijzondere verdiensten in de
veredeling van de landbouwgewassen.
Ongetwijfeld :zullen alien, die met de uitkomsten der Nederlandsche landbouwwetenschap bekend zijn, overtuigd zijn van
de hooge beteekenis van het veredelingswerk, door BROEKEMA
gedurende een lange reeks van jaren verricht. Niettemin mogen
een vluchtige schets van het veredelingsvraagstuk en een beknopt
overzicht van de voornaamste resultaten van BROEKEMA's
veredelingsarbeid bier een plaats vinden.
Het standsverschil in de meuschenmaa.tschappij moge velen
een bron van ergernis zijn, in de dieren- en plantenwereld wordt
bet zonder eenigen tegenzin aanvaard. Zelfs de meest democratische paardenliefhebber erkent de adelbrieven van een renpaard,
ook de roodste landbouwkundige geeft de voorkeur aan een
aristocratische tarweplant boven een individu nit de heffe des
tarwevolks. En geen enkel protest wordt ooit gehoord tegen de
politiek, die er op gericbt is om den adel van de booggeboren
tarweplanten nog hooger op te voeren en daarbij de proletariers
aan hun lot over te laten.
Maar, om bij die tarweplanten te blijven, die adel kan N
zich dan ook met onbetwistbaar recbt op beroemen, dat zijn
edellieden boven hun stamgenooten uitblinken, niet aUeen door
voornaam uiterlijk of door rijk innerlijk, maar ook door maatschappelijke nuttigbeid en zelfs door de zeldzame eigenschap,
dat die maatschappelijke nuttigheid erfelijk is. Een z66 klaarblijkelijke meerwaardigheid ontmoet geen afgunst; integendeel
in alle lagen der maatschappij wordt ze hoog vereerd, en de
voortgezette veredeling van een reeds uitmuntend tarweras
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wordt door iedereen gerekend tot de belangrijkste taken der
landbouwwetenschap.
Tot de deugden, die een tarweplant van goeden huize sieren,
behooren haar groote opbrengst aan meel, de goede kwaliteit
van dat meel, een glanzend uiterlijk van haar korrel, haar weerstandsvermogen tegen de booze luimen van een barren winter,
de stevigheid van haar halmen tegenover het geweld van regen
en wind. Nu munt het eene tarweras uit door groote opbrengst,
een ander door wintervastheid, een derde door stijfheid van
stroo. Een ras, waarin alle deugden in hoogste volkomenheid
zijn vereenigd, is een ideaal, tot dusver alleen verwerkelijkt in
de prijscouranten der zaadhandelaren. Alle wetenschappelijk
veredelingswerk stelt zich juist het bescheiden doel dat ideaal
te benaderen.
Gelukt het eenmaal enkele van die hooggewaardeerde eigenschappen in één enkel ras te vereenigen, dan is dat niet alleen
een wetenschappelijke triomf in de leer der veredeling, maar
tevens een onschatbare bijdrage tot de volkswelvaart. Zulk een
samenvoeging van nuttige kwaliteiten in een enkel ras wordt
verkregen hetzij door selectie binnen een bestaand ras, hetzij
door kruising van twee rassen van verschillenden aanleg.
Beide deze methoden nu heeft BEOEKBMAgevolgd. Zijn lange
reeks stelselmatig voortgezette veredelingsproeven begon in
1886 met een kruising van de Zeeuwsche tarwe met de uit Engeland ingevoerde Squarehead of „roode dikkop". De korrel van
deze Squarehead was door zijn minder goede kwaliteit bij den
handel niet in de gratie; bovendien was de korrel niet mooi
gevuld, terwijl de wintervastheid matig groot was. Daartegenover kon de Squarehead zich beroemen op hooge opbrengst en
op zeer voldoende stijfheid van stroo. De Zeeuwsche tarwe
daarentegen had een korrel van uitmuntende hoedanigheid
maar bracht niet zooveel op als deSquarehead. BROEKBMAstelde
zich nu ten doel door kruising van deze twee tarwevariëteiten
een nieuwe variëteit te creëeren, diede uitmuntende korrelkwaliteit van de Zeeuwsche tarwe zou paren aan de hooge opbrengst
en de stroostijfheid van de Squarehead, terwijl ookvan de wintervastheid niets mocht verloren gaan. De kruising werd op twee
wijzen verricht: eenerzijds werd het stuifmeel van de Zeeuwsche
tarwe gebracht op den stamper van de Squarehead, anderzijds
werd de stamper van de Zeeuwsche tarwe bevrucht met het
stuifmeel van de Squarehead.
De beide aldus verkregen kruisingsproducten vertoonden een
mengeling van de ouderlijke eigenschappen.
Zoowel de afstammelingen van den Zeeuwschen vader als
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die van de Zeeuwsche moeder werden uu ieder op zichzelf voortgeteelt; en daarbij slaagde B R O E K E M A erin aan eiken t a k hoe
langer hoe duidelijker sprekende familietrekken te verleeenen,
zoodat men langzamerhand v a n twee goed onderscheiden t y p e n
kon gaan spreken: het t y p e , welks stamvader Zeeuwsch en
welks stammoeder Squarehead was, werd „Spijktarwe" genoemd;
het andere type, dus met Squarehead stamvader en Zeeuwsche
stammoeder, kreeg den n a a m „Duivendaaltarwe". Beide n a m e n
zijn blijkbaar gekozen t e r herinnering a a n de welbekende proefvelden op het Spijk en op Duivendaal. Reeds in 1888 viel het op,
d a t de Spijktarwe in stroo en aarvorm met de Zeeuwsche tarwe
overeenkwam, dat daarentegen de Duivendaaltarwe meer op de
Squarehead geleek. I n beide gevallen domineerden dus de eigenschappen v a n den stamvader.
Nti stelde B R O E K E M A zich t o t t a a k door selectie de gunstigste
eigenschappen te behouden en de minder bruikbare te onderdrukken. De planten, die voor de verdere teelt zouden dienen,
moesten aan aUerlei zeer uiteenloopende eischen voldoen, en
eerst na een strenge keuring werden ze tot verdere voortplanting
toegelaten.
Zulk een strenge keuring geeft natuurlijk alleen d à n hoop op
een bruikbaar resultaat, wanneer ze in h a n d e n is v a n iemand,
die eenerzijds nauwkeurig weet welke factoren v a n waarde zijn
voor de voeding en voor den handel, anderzijds volkomen op
de hoogte is van de plantkundige mogelijkheden. Zoo iemand,
d a n was B R O E K E M A de aangewezen man om die selectie t e r
h a n d te nemen.
Eigenlijk verdiende een nadere uiteenzetting v a n dit selectiewerk hier een ruime plaats. Bij dit werk toch komt het vooral
aan op de zuiver-wetenschappelijke bekwaamheden v a n den
onderzoeker, op zijn beeldingskracht bij het scheppen v a n zijn
ideaal, op zijn onwrikbaarheid in het vasthouden a a n d a t toekomstbeeld, op zijn geduld bij het langzaam vorderen v a n de
resultaten, op zijn geloof in de eindelijke zegepraal v a n werkwijzen, die op wetenschappelijk inzicht berusten, op zijn bescheidenheid en zijn afkeer v a n voorbarige ruchtbaarheid. E e n
uitvoeriger verslag v a n dezen se^ctiearbeid zou d a n ook een
welsprekend getuigenis geweest zijn v a n de wetenschappelijke
verdiensten van den doctorandus, wanneer deze welsprekendheid
niet bedenkelijk verzwakt werd door de vermoeiende opeenstapeling van technische bijzonderheden, waarmee d a t verslag
onvermijdelijk zou zijn overladen. Hier worde d a a r o m volstaan
met de vermelding, d a t B R O E K E M A drie variëteiten Spijktarwe,
I , I I en I I I , en drie variëteiten Duivendaaltarwe, IV, V en VI,
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creëerde en d a t zoowel de Spijktarwe als de Duivendaaltarwe
spoedig den lof v a n den Jtfederlandschen landbouw mochten
verwerven.
Hoe bevredigend die resultaten ook waren, B R O E K E M A was
er nog niet geheel gerust op, of de deugden v a n het Squareheadras wel voldoende erfelijk zouden blijken te zijn.
Vandaar d a t B R O E K E M A reeds in 1889 twee nieuwe kruisingen
uitvoerde en wel, t e n eerste: v a n mannelijke Squarehead met
vrouwelijke Spijktarwe I, ten tweede van mannelijke Squearhead
met vrouwelijke Duivendaaltarwe IV, welker producten den
n a a m ontvingen van „gekruiste Spijktarwe" en „gekruiste
Duivendaaltarwe''.
I n deze beide nieuwe variëteiten werd wederom selectie toegepast. Ook v a n deze teeltkeus moeten de verschillende bijzonderheden hier achterwege blijven, allerminst wegens h u n geringere wetenschappelijke beteekenis, maar veeleer o p d a t het
volle licht valle op een in 1895 gewonnen ondervariëtiet v a n de
gekruiste Spijktarwe, de z.g. „gekruiste I e " , die bleek uit te
m u n t e n in alle eigenschappen, die in een tarwevariëteit worden
gewaardeerd: glanzend uiterlijk, uitstekende korrelhoedanigheid, groote opbrengst, verder wintervastheid en stijfheid van
stroo. Deze variëteit Ie bleek hoe langer hoe meer de beste in
Holland verbouwde tarwesoorten te evenaren, ja te overtreffen.
H a a r adel was allengs opgeklommen t o t de hoogste kwartieren,
ze was v a n koninklijken bloede. Toen dan ook H . M. de Koningin
in 1901, bij h a a r bezoek aan de landbouwonderwijsinrichtingen
te Wageningen, zich bereid verklaarde haar n a a m te geven aan
de gekruiste Spijktarwe Ie, behoefde zij niet bevreesd t e zijn,
d a t de „Wilhelminatarwe" ooit h a a r vorstelijken n a a m onwaardig zou worden. Integendeel, met alle waardeering voor het
voortreffelijke veredelingswerk van andere Hollandsche landbouwkundigen, kan men nog steeds de Wilhelminatarwe de
Koningin der Hollandsche tarwerassen noemen.
Deze blijvende meerwaardigheid d a n k t ze in de eerste plaats
a a n de onophoudelijke bemoeiingen v a n B R O E K E M A om de uitmuntende hoedanigheden v a n zijn kweekeling op peil t e houden.
Voortdurend nog w a a k t B R O E K E M A er tegen, d a t a a n de neiging
t o t ontaarding, die helaas a a n alle veredelde rassen ingeschapen
is, wordt gehoor gegeven. H e t behoud v a n hetgeen hier door
veredeling is bereikt, is v a n het hoogste gewicht voor den Nederlandschen landbouw, j a voor de Nederlandsche welvaart, e n
het is d a n ook een Landsbelang, d a t aan B R O E K E M A , ook na zijn
aftreden als hoogleeraar aan de Landbouwhoogeschool, de
gelegenheid worde verschaft om zijn proeven onbelemmerd
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voort te zetten, totdat hij den tijd gekomen acht ook deze
werkzaamheden aan anderen over +e dragen.
Het stemt tot groote voldoening, dat — blijkens een hedenmorgen ontvangen tijding — Z. E. de Minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel ten behoeve van deze onderzoekingen aan
Prof. BROEKEMAvooreenkorte spanne tijds de beschikking heeft
gegeven over terreinen en hulpmiddelen van de Landbouwhoogeschool. Daarmede is deze veredelingsarbeid, zij 't dan ook slechts
voor de allernaaste toekomst, voor den Nederlandschen landbouw gered.
Zoo is dan de Wilhelminatarwe als het ware het nationale
tarweras, het troetelkind van den Hollandschen landbouwer
en graanhandelaar wegens haar beminnelijke eigenschap zoowel
bij den bouw als in den handel hooge winsten af te werpen, —
maar ook het zegeteeken der Hollandsche veredelingskunst,
de trots van de Hollandsche landbouwwetenschap.
Zonder aan de pecuniaire belangrijkheid voor landbouw en
graanhandel te kort te doen, zonder ook aan de hooge waarde
voor de volkswelvaart de noodige beteekenis te ontzeggen,
mag en moet de landbouwwetenschap in den strengeren zin
een andere maatstaf aanleggen bij haar beoordeeling van veredelingswerk. De landbouwwetenschap heeft slechts te vragen
naar de werkwijze van den veredelaar, naar de mate waarin
hij partij weet te trekken van de uitkomsten der grondleggende
wetenschappen, en waarin hij zich weet te beveiligen tegen onberekenbare storende invloeden.
Juist omdat Uw veredelingsarbeid, hooggeachte Heer BROEaan zulke hooge wetenschappelijke eischen voldoet,
niettegenstaande Gij dien grootendeels verrichttet in een tijd,
toen er in de erfelijkheidsleer nog diepe duisternis heerschte,
heeft de Senaat der Landbouwhoogeschool er prijs op gesteld U het doctoraat in de landbouwkunde honoris causa
toe te kennen.
Uw aanspraken op een doctorale onderscheiding, reeds ruim
voldoende gegrond op de hierboven, zij 't slechts oppervlakkig,
geschetste veredeling van de tarwe, worden bovendien nog gesteund door Uw verdiensten in den strijd tegen den vlasbrand
en door Uw belangrijke onderzoekingen over de afstamming
der huisdierrasser.
Door in het bijzonder Uw tarweveredeling als Uw proefstuk
uit te kiezen, heeft de Senaat der Landbouwhoogeschool niet
alleen bedoeld Uw hoofdwerk op passende wijze te eeren, maar
ook gemeend aan Uw arbeid grootere bekendheid te geven.
KEMA
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Want had het van U afgehangen, wie weet of ooit Uw naam aan
de Wilhelminatarwe ware verbonden. Door Uw afkeer van uiterlijkeerbetoonhebt Gh'ongetwijfeld menigmaal een U toegedachte
huldiging verijdeld. Door Uw bijna overdreven bescheidenheid
hebt Gijhet hun, wien Uw kostbaar geschenk aan de Vaderlandsche welvaart in de eerste plaats ten goede kwam, moeilijk gemaakt zich door een daad van erkentelijkheid te bevrijden van
het benauwende gevoel van verplichting.
Dat Gijgeheel belangeloos aan den Vaderlandschen landbouw
een onschatbaren dienst hebt bewezen en lat Gij nauwelijks de
eerdaarvan voor Uzelf hebt bedongen, verhoogt niet Uw wetenschappelijke verdiensten in den strengsten zin; maar zeker
brengen Uw oud-collega's met des te grooter liefde U hun eerbiedige hulde.
Wilthans deUtoegekende onderscheiding in ontvangst nemen.
De Senaat der Landbouwhoogeschool, gebruik makend van
het recht hem toegekend krachtens art. 51, eerste lid, der wet
van 15 December 1917 (Staatsblad No. 700) tot regeUng van
het hooger Landbouw- en hooger Veeartsenijkundig onderwijs,
en uitvoering gevend aan zijnbesluit,genomeninzijn vergadering
van 18 October 1921, verleent aan U
LUITJE BROEKEMA.
den graad van Doctor in de Landbouwkunde honoris causa, wegens Uw zeer uitnemende verdiensten, en kent U alle rechten en
bevoegdheden toe, die krachtens wet en gewoonte uit het bezit
hiervan voortvloeien en zullen voortvloeien.
Ten bewijze van de toekenning van den doctoralen graad
honoris causa ontvangt Gij dit door den Rector Magnificus en
den Secretaris van den Senaat geteekend diploma, voorzien van
het grootzegel der Landbouwhoogeschool.
Doctor BROEKEMA! In het spectrum der landbouwwetenschappen straalt de veredelingsleer in het uiterste violet. Maar Uw
violet, hooggeachte" Doctor, is geen zuivere spectraalkleur;
Uw violet is verzadigd met rood, met de kleur van de abstracte
wetenschap, die zichzelf genoeg is, die door haar gloed de harten
harer beoefenaars ontvlamt. Als Directeur van de Rijks Hoogere
Land-, Tuin-en Boschbouwschool hebt Gijlange jaren Uw krachtigen invloed doen gelden op haar immer stijgenden ontwikkelingsgang. Gijleendet daarbij nietslechtshet ooraande dringende
vertoogen der praktijk, Gij beluisterdet ook de schuchtere ver-
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langens der zuivere wetenschap. De uit Uw pleegkind gegroeide
Landbouwhoogeschool dankt U daarvoor en wenscht U van
harte geluk met Uw eerepromotie. Zij eert in U Uw hooge
opvatting van de landbouwkundige studie. Voor U toch was
die studie niet alleen een middel tot bevrediging van het
verlangen om nuttig te zijn, in U gloeide ook het vuur, dat
Prometheus den hemel ontroofde. Ook Gij hebt U gekoesterd
aan dien gloed, ook Gij zijt gepijnigd door de onverzadelijke
weetgier. Die brandende pijn moge ze nimmer gestild worden,
dat hemelsche vuur moge het nimmer verdooven aan onze
Landbouwhoogeschool! Ik heb gezegd.
Met dank aan de aanwezigen sluit ik deze buitengewone
Senaatsvergadering.

11. TOESPRAAK
VAN

PROF. D R .

L. BROEKEMA L.I.

BIJ HET AANVAARDEN VAN HET DOCTORAAT I N DE LANDBOUWWETENSCHAP, HONORIS CAUSA.

Hooggeachte Promotor, Heeren Curatorenen
Hoogleeraren aan de Landbouwhoogeschool,
Dames en Heeren,
De dag, waarop de Rector-magnificus en de Secretaris van
den Senaat mij de tijding kwamen brengen, dat de Senaat besloten had mij te verheffen tot doctor honoris causa in de landboüwkunde, werd voor mij een dag van groote blijdschap.
Hoe menigmaal had ik mij onbevredigd gevoeld over mijn
arbeid, overtuigd als ik was, dat ik veel meer had kunnen en
moeten bereiken ten bate van de wetenschap.
Wel was ik mij bewust, er eerlijk naar gestreefd te hebben
mijn werk op wetenschappelijk peil te houden, maar, helaas,
vooral in latere jaren kwam ik tot de ervaring, dat onder het
rijke materiaal, dat in den loop der jaren door mijne handen
was gegaan, er veel geweest was, waaruit meer nut voor de
wetenschap had kunnen worden getrokken.
En ziet, nu komt desniettemin de Senaat der Landbouwhoogeschool, geheel onverwacht, den stempel der wetenschap drukken
op wat ik heb gedaan. Een meer treffend bewijs van waardeering
kon mij nimmer ten deel vallen.
Van het begin van mijne ambtelijke loopbaan af behoorde
het tot mijn taak, wegen'en middelen te helpen vinden, om onze
cultuurgewassen en landbouwhuisdieren meer en meer te doen
beantwoorden aan de steeds hooger stijgende eischen, die de
samenleving aan de landbouwproductie stelt. En nu de landbouwwetenschap door betere bewerking en bemesting van den
bodem en betere voeding en verzorging van het vee er inge-
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slaagd is de levensomstandigheden voor onze cultuurorganismen gunstiger te maken, zijn de kweeker en de fokker
verplicht, met dien vooruitgang gelijken tred te houden en
de teeltgewassen en huisdieren met de voor de verschillende
milieu's meest passende eigenschappen toe te rusten.
Zoo voelde ook ik den plicht, mijne krachten langs die lijn
te beproeven.
Bij den geringen omvang van den veestapel, waarover ik tot
voor weinige jaren kon beschikken, was het nemen van teeltproeven met vee bezwaarlijk. Gunstiger stond ik ten opzichte
van de landbouwgewassen. De velden, die mij ten dienste
stonden, gaven mij — hoewel hunne oppervlakte beperkt was —
de gelegenheid, op kleine schaal de plantenveredeling ter hand
te nemen. De daar genomen proeven zijn mij te gelijker tijd
van veel nut geweest zoowel voor mijn onderwijs in plantenteelt,
dat mij tot 1886 was toevertrouwd, als voor dat in veeteelt,
hetwelk tot mijn aftreden als hoogleeraar in mijne handen was.
Aanvankelijk legde ik mij, meegaande met de richting van
destijds, toe op de verbetering van bestaande rassen. Ik zocht
de beste planten, of wel de beste aren of de beste korrels, zelfs
de korrels, die eene bevoorrechte plaats hebben in aar of pluim,
en teelde daarvan voort; doch bereikte weinig.
Meer en meer vestigde zich bij mij de overtuiging, dat de
weg om iets beters dan de hier te lande verbouwde, reeds hoogstaande en vrij homogene, rassen tot stand te brengen, is die
der kruising.
Het is opmerkelijk, dat de opzettelijke kruising bij de landbouwgewassen tot voor betrekkelijk korten tijd zooweinig aangewend is, en dat terwijl in de huisdierteelt de kruising zoo veel
nut heeft afgeworpen.
Met de eerste door mij gedane kruisingen — zij dateeren van
1885 — beoogde ik, de verschijnselen, die zich bij de overerving der eigenschappen van graanrassen voordoen, na te
sporen. Onder meer voerde ik eene kruising uit tusschen twee
tarwes, die in 5 eigenschappen tegengesteld waren, t.w. in:
rood, gebaard, glad kaf, roode korrel, lang stroo bij de ééne
(de roode, ruwarige wintertarwe), tegen wit, ongebaard,fluweelkaf, witte korrel, kort stroo bij de andere (de witte dikkop of
fluweeltarwe). Hiervan heb ik enkele jaren voertgeteeld, en
wanneer ik nu mijne aanteekeningen daarover inzie, vraag ik
mij af, hoe het mogelijk was, dat ik de optredende verschijnselen
niet beter doorzag. Hetzelfde valt te zeggen van eene kruising
tusschen de wondertarwe, met hare vertakte aren, en de witte
dikkop. Welke merkwaardige verschijnselen deden zich daarbij
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voor! En zoo zou ik nog andere kruisingen, o.a.. tusschen gerstsoorten, kunnen noemen.
Maar het licht, door den Augustijner monnik MENDEL ont stoken, stond toen nog onder de korenmaat.
Intusschen zijn mijne laatstgenoemde onderzoekingen mij bij
mijn later werk van veel nut geweest.
Spoedig daarna begon ik in eene bepaalde richting te sturen
en maakte ik kruisingen, waaruit tevens direct nut voor den
landbouw mocht worden verwacht. Zegen rustte op dit ondernemen, want ik mag mij gelukkig prijzen, iets te hebben bijgedragen tot vergrooting van de productie van onze edelste broodvrucht, de tarwe. Ook koester ik de hoop, er in te mogen slagen
een soort vlas voort te brengen, dat met eene groote mate van
immuniteit tegen den vlasbrand de lengte en goede qualiteit
van het Riga-vlas vereenigt.
Bij mijn kweekerswerk heb ik van den aanvang af de beginselen gehuldigd, die in de veeteelt veel vroeger, althans veel algemeener, dan in de plantenteelt gegolden hebben. De keuze der
individuen, die voor de voortteling zullen dienen, heb ik namelijk
altijd gegrond op: a. uitwendige, kenmerken, b. de productiviteit
in verband met de qualiteit van het product, c. de afstamming,
d. de overerving, zooals die in de afstammelingen aan 't licht
komt. Steeds werden derhalve individuen (stamplanten) als
uitgangspunt gen_omen, ·de nakomelingschappen .onderling of
- soms meer eenvoudig - met een gemiddelde vergeleken, de
beste aangehouden en hieruit weer nieuwe stamplanten gekozen. Deze gezonde beginselen zullen ook in de toekomst wel
richtsnoer blijven voor kweekers en fokkers.
Ik kan het intusschen betreuren, dat eerst aan 't begin dezer
eeuw het nieuwe licht over de erfelijkheidsleer voorgoed is
opgegaan.
Moest ik nu .beginnen, veel arbeid, die thans nutteloos schijnt,
zou achterwege blijven, en mijn oog zou meer gericht zijn op
vraagstukken, waarvan de beteekenis eerst nu duidelijk gezien
wordt. Er is nog veel te onderzoeken, teneinde de teelt van planten en dieren op meer vaste grondslagen te kunnen vestigen.
Wij kennen de genetische samenstelling onzer cultuurvormen
te weinig, zoodat ons de samenhang tusschen deze en de eigen- t
schappen, waaronder zoowel de morphologische en anatomische als de physiologische zijn te verstaan, menigmaal ontgaat,
en wij dus, bij de teeltkeuze op genoemde eigenschappen steunende, niet voldoende onderricht zijn over de erffactoren, waarmede wij werken. Een nader onderzoek naar het ver band tusschen uitwendige kenmerken en de physiologische eigenschappen,
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als qualiteit, voortbrengingsvermogen, wintervastheid, immuni~
teit, bestand zijn tegen droogte, belooft evei1eens goede vruchten
te zullen dragen.
·
Hoewel ik in de laatste twee decennien mijner werkzaamheid zooveel mogelijk partij heb trachten te trekken van de
nienwe inzichten in de teeltleer, hebben tijd en gelegenheid
mij, helaas, outbroken om mijn arbeidsveld nog uittebreiden.
Gij hebt, hooggeachte Promotor! mijn werk, waarin de Senaat
aanleiding vond, mij deze groote onderscheiding toe te kennen,
in hoogst vleiende bewoordingen herdacht, en hoezeer ik mij
bewust ben van het gebrekkige en onvolledige van wat ikheb
gedaan, neem ik d.ien lof uit Uw mond met dankbaarheid aan,
want hij strekt mij tot groote voldoening.
Nu ik mijn ambt heh moeten neerleggen, spreekik de hoop uit,
dat wat ik heb voortgebracht nog lang ten nutte van den landbouw moge strekken.
Zullen de tarwerassen op bun boog peil blijven, dan vereischen
zij de zorgende hand van den kweeker, Het verheugt mij dan
ook ten zeerste thans te vernemen, dat m~i, op voorspraak van
den Senaat en van Curatoren, door de Regeering de gelegenheid
zal worden ge boden op de landerijen der Hoogeschool mijne
rassen alsnog te blijven voortkweeken en tevens aan mijne
vlascultures te blijven doorwerken. Ik betuig daarvoor te dezer
plaatse mijn oprechten dank en hoop van bet mij verleendf~
voorrecht een nuttig gebruik te maken.
Bij bet terugzien op de betreden baan komen mij telkens personen voor den geest, wier invloed ik heb ondervonden en die
ik met dankbaarheid gedenk.
Onze geniale BEIJERINCK, mijn oud-collega aan de voormaJige
Rijkslandbouwschool, was begonnen zijne aandacht te wijden
aan landbouwkundige vraagstukken en zoo ook aan de teelt
der landbouwgewassen, toen wij hem aan Delft moesten afstaan.
Niettemin heeft hij zijn licntend spoor te Wageningen acMergela ten. Hij was bet, die de aandacht vestigde op de groote rol,
die de kruising speelt, en ons een impuls gaf den weg der kruising
in te slaan.
Voorts heh ik aan de oorspronkelijke denkbeelden van collega
PITSCH veel te danken, zoomede aan de aandacht, die hij in
woord en geschrift schonk aan mijn streven. Ook heb ik veel
leering geput uit liet vergelijken van mijne voortbrengselen
met zijne voortreffelijke nieuwe rassen.
Trouwe helpers hebben mij bij mijn kweekerswerk ter zijde
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gestaan met hun scherp oog en gezond oordeel. De tuinman
STTRINK, de bedrijfsboeren TROOST en FOLMER hebben aanspraak op mijn dank voor hunne onverdeelde toewijding; de
laatste ten aanzien van de proeven op veeteeltkundig gebied,
die ik sedert enkele jaren in het werk stelde.
Mijne Heeren leden van den Senaat, geachte oud-collega's!
De hulde, die Gij mij heden brengt, beteekent de hoogste eer,
die Gij mij kunt aandoen. Gij hebt daarmede de kroon gezet
op mijn streven en werken. De voldoening, die Gij mij schenkt,
nu mijn taak ten einde spoedt, wordt door niets geëvenaard.
Aanvaardt mijn innigen dank!
Maar ik voel op dit oogenblik meer dan Uwe waardeering
voor mijn werk.
Gij hebt de snaren van mijn gemoed aangeraakt met Uwe
hartelijkheid. Meer dan ooit te voren treedt mij Uwe vriendschappelijke gezindheid tegemoet;
Er zijn onder U, die van den beginne af met mij zij aan zij
hebben gestaan in den dienst van onze inrichtingen van landbouwonderwijs ;er zijn ettelijke, diewij onder onze oud-leerlingen
tellen; er zijn collega's uit latere tijdperken, alsook uit den
jongsten tijd. Welke beelden rijzen er voor mij op, nu ik Uwe
gelederen overzie!En nu hebt Gij u allen vereenigd, om mij Uwe
genegenheid te toonen. Geloof mij, dit doet mij innig goed.
Gij maakt dezen dag voor mij tot een dag der eere, maar meer
dan dat, gij omstraalt dien met Uwe sympathie en vriendschap.
Waarde Promotor!
Ik acht het een onschatbaar voorrecht, dat ik den doctorsbul
uit Uwe hand mocht ontvangen. Gij behoort tot mijne jongere
ambtsbroeders en van den dag Uwer komst alhier tot op heden
heb ik mij in Uwe onverzwakte vriendschap mogen verheugen.
Moge ik er niet in te kort geschoten zijn, U de bewijzen te geven,
hoezeer ook mijne genegenheid tot U uitgaat.
Wie nu zou beter in staat geweest zijn mij de gevoelens van
den Senaat te vertolken dan Gij! Welnu, Uwe woorden hebben
wijding gegeven aan dit voor mij zoo plechtig uur, dat een
hoogtepunt in mijn aardsche loopbaan aanwijst. Gij hebt mijn
hart weten te vinden. Uw thans tot mij gesproken woord zal
daar tot het eind mijner dagen trouw bewaard blijven.
Ik heb gezegd.

12. S A M E N S T E L L I N G VAN D E E X A M E N C O M M I S S I E ,
BENOEMD DOOR DEN COMMISSARIS DER KONINGIN IN DE PROVINCIE
GELDERLAND, BIJ BESCHIKKINGEN VAN6 EN2 0 JULI 1921,NOS.5872/25
EN 6260/37, EN BELAST MET HET AFNEMEN VAN HET EXAMEN VAN
LANDBOUWKUNDIGE (HET ZGN. OUDE EINDEXAMEN) BEDOELD IN ART.
57 DER WET OP HET MIDDELBAAR ONDERWIJS.

Voor het jaar 1921 werden benoemd in de Commissie voor het
afnemen van het examen ter verkrijging van het diploma van landbouwkundige, tot lid en Voorzitter : D r . M . J. VAN UVEN, Rector-

Magnificus der Landbouwhoogeschool te Wageningen;
tot leden: J. H . ABERSON, J. VAN BAREN, D r . L . BROEKEMA Li.,
D r . A. VAN BIJLERT, J. W . DIEPERINK c i . , D r . J. A. H O N I N G ,
H . K . H . A. MAYER G M E L I N l.i., D r . J. C. KIELSTRA, D r . H . M .
QUANJER, H . C. REIMERS, D r . W . ROEPKE, J. H . T H A L LARSEN e i .

en M . F . VISSER 1.i., allen hoogleeraren enD r . A.H . BERKHOUTLi.,
oud-hoogleeraar aan de Landbouwhoogeschool.

13. PRIJSVRAG EN,
UITGESCHREVEN DOOR DEN SENA.AT DER LANDBOUWHOOGESCHOOL
EN TE BEANTWOORDEN DOOR STUDEERENDEN A.AN EENE NEDERLANDSCHE
ART.
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1923:

I

De Senaat der Landbouwhoogeschool vraagt een overzicht
van de dorps- en gemeentegronden in Noord-Brabant en het
Noorden van Limburg en van hunne geschiedenis sedert dei).
vrede van Munster tot den tegenwoordigen tijd, zoomede een
onderzoek naar den invloed van dit grondbezit op het economisch leven en in het bijzonder op den landbouw en de nijverheid in genoemde streken gedurende dien tijd.
TOELICHTING. Het is de bedoeling van den Senaat, dat in
de eerste plaats de verbreiding en omvang der dorps· en p:emeentegronden voor den tegenwoordigen tijd worden nagegaan
en deze worden vergeleken met de vroegere uit.gebreidheid en verbreiding. Daaraan kan verbonden Worden eene beschouwing
over de oorzakfln en redenen der vermindering en vervreemding.
Verder kan het eigenaardig rechtelijk en economisch karakter
der gemeentegronden Worden aangetoond, wat door vergelijking
met andere gemeene gronden als de marken kan worden toegelicht. Eindelijk cl,ient te worden onderzocht, welken invloed
de dorpsgronden en bun wijze van gebruik oefenden op het.
economisch leven der dorpsbewoners, op de structuur der land·
bouwbedrijven, op de indeeling der gronden, den aanleg en
vorm der nederzettingen, op de ontgmn.i.ngen en op de opkomst
van de nijverheid dezer streken.

II

De Senaat der Landbouwhoogeschool verlangt een onderzoek
aangaande het beheer en de exploitatie van een of meer Markebosschen in Nederland, in de tijden, welke aan de grond-
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vesting der Bataafsche Republiek en de Staatsregeling van
1798 zijn voorafgegaan.
ToELICHTING. Zoolang de Staten der Provincien souverein
Waren, ontleenden de Marken onzer Oostelijke Provincien aan
de Landrechten dezer gewesten het karakter van publiekrechtelijke lichamen. Bij de Staatsregeling van 1798 hebben
zij dat karakter verloren. Het schijnt niet twijfelachtig, <lat
het mede daaraan moet Worden toegeschreven, <lat de markebosschen sedert <lien tijd meerendeels aan misbruiken en ver,
waarloozing ten prooi geweest zijn en <lat er aldaar van regelmatig boschbeheer meerendeels geen sprake is geweest. Een
onderzoek aa.ngaande beheer en exploitatie van die bosschen
in de tijden v66r het jaar 1798 moet daarom van belang geacht
word en.

TE BEANTWOORDEN VOOR 9 MAART 1924:

III
De Senaat der Landbouwhoogeschool verlangt een critisch
literatuuroverzicht van de erfelijkheidsverschijnselen bij het
geslacht Phaseolus of het geslacht Pisum (naar keuze ), aangevuld door eigen onderzoekingen.

IV.
De Senaat der Landbouwhoogeschool verlangt een onderzoek naar de critische perioden in het leven van een (of meer)
der belangrijkste landbouwgewassen, gedurende welke bepaalde
meteorologische factoren op hunne ontwikkeling en op de latere
opbrengst een beslissenden invloed uitoefenen; hieruit af te
leiden, welke de voornaamste eischen zijn, die dit gewas aan
het weder stelt en te onderzoeken in hoeverre het klimaat van
Nederland, of, voor het geval een tropisch gewas gekozen is,
dat een,er voor de cultuur van dit gewas belangrijke landstreek,
hieraan beantwoordt.
(Zie voor literatuur Monthly Weather Review, Mei 1920,
blz. 282).
De antwoorden, met de schrijfmachine vervaardigd, en in
de Nederlandsche taal gesteld, moeten aan den Secretaris van
den Senaat der Landbouwhoogeschool worden toegezonden,
waarbij het volgende in acht is te nemen:
1. Boven het antwoo_rd wordt een met de schrijfmachine
getikte spreuk of motto geplaatst alsmede een lakzegel, hetwelk
noch initialen van den inzender noch diens familiewapen mag
weergeven.
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2. Bij het antwoord wordt gevoegd een met de schrijfmachine
getikt adres, waaraan eventueele correspondentie te richten
zoude zijn, welk correspondentie-adres geen aanwijzingen omtrent den inzender mag bevatten.
3. Bij het antwoord wordt gevoegd een, met hetzelfde lakzegel als boven het antwoord aangebracht, gesloten couvert,
hetwelk buitenop ook de spreuk of het motto, dat boven het
antwoord geplaatst is, in machineschrift draagt.
4. In het bijgevoegde couvert moeten zich bevinden:
a. opgave van naam en voornamen van den inzender, voluit,
met volledig persoonlijk adres;
b. opgave van plaats en datum van geboorte;
c. opgave van de inrichting van Hooger Onderwijs, waarbij de
inzender als student is ingeschreven.
Op 10 Maart 1924, voor zoover betreft de le en 2e prijsvraag
en op den derden Dinsdag van de maand September 1924,
voor wat aangaat de 3e en 4e prijsvraag, wordt het oordeel
over de ingekomen verhandelingen in het openbaar medegedeeld
en aan de schrijvers der meest voldoende antwoorden, die de
bekroning zijn waardig gekeurd, de gouden eerepenning uitgereikt.
Een met een gouden eerepenning bekroond antwoord wordt
teruggezonden aan het persoonlijk adres van den schrijver,
niet bekroonde antwoorden aan het opgegeven correspondentieadres.

14. LANDMETERSCURSUS
Tot het volgen van de colleges en oefeningen aan den Landmeterscursus waren in het afgeloopen jaar bij de Landbouwhoogeschool ingeschreven 40 studenten, waarvan 10 voor de
eerste maal. Zij zijnallenbestemd voordendienst vanhet Kadaster hier te lande.
In verband met het nieuwe reglement, dat werd vastgesteld
bij Koninklijk besluit van 3 September 1921, Staatsblad no.
1047, werd op grond van examens, afgelegd onder de voorafgaande regeling, het getuigschrift van voldoend afgelegd examen na de eerste studieperiode uitgereikt aan:
G.C.terBeeke
Mej. M.J. Hüne,
H. Meindersma,
C. G.Daleboudt,
J. F. Ilsen (met lof), W. Nikkeis,
P. J. van Eendenburg H. Mandersloot,
L.J. Ragut,
N. D. Haasbroek,
A.J. H. Meertens,
W. van Riessen.
F. Harkink(metlof).
Verder is nagehoudenexamen het getuigschrift uitgereikt aan:
G. G.C.Kraan,
R. ten Oever,
W.A.van der Werff.
K. Doekes,
D.G.Sanders,
Mej. Chr.A. Boot,
M.H. Geerts,
F . Schuurman, ~
A.W. Goetmakers,
A. Kruidhof,
A. Tichelaar,
R. Lunshof,
K. F. K. Libois,
E. H. W. Visser,
J. Gonlag.
Aan het eerste gedeelte van het examen, na detweede studieperiode in Januari 1922 gehouden, namen 15 candidaten deel.
Het meerendeel hunner (14) slaagde voor alle vakken, waarvoor
zij zichhadden opgegevendirect of met herexamen na 3maanden.
Aangenomen mag dus worden, dat het onderwijs bevredigende
resultaten heeft opgeleverd.
Het college van Bestuur, dat onder de oude regeling officieus
fungeerde, werd 23 November 1921 officieel benoemd.
Het personeel van den Landmeterscursus onderging geen
verandering.
De Administrateur der Landbouwhoogeschool, de Heer Jbr.
W. Laman Trip nam op zich, het financieele beheer van den
Landmeterscursus te verzorgen.

15. BIJZC°NDERE CURSUSSEN
Gedurende het studiejaar 1921-1922 werden de volgende bijzondere cursussen gehouden:
cursus in collo'idchemie.
Prof. J. H. ABERSON,
Prof. Dr. E. GILTAY, ·
tt het zien.
tt
,, waarschijnlijkheidsProf. Dr. M. J. VAN UvEN,
"
rekening.
,, groententeelt.
Prof. A. M. SPRENGER,
" ,, verbandleer.
Lector Dr. K. A. HOEKSTRA, tt
,, natuttrteekenen.
Lector H. RAMAER,
"
,, bijenteelt.
L. VAN GIERSBERGEN,

"

16. WETENSCHAPPELIJKE VOORDRACHTEN
De regeling was opgedragen aan een Commissie, bestaande uit
de H.H. KIELSTRA, SoHNGEN, THAL LARSEN en VAN UvEN.
In het studiejaar 1921-1922 zijn de .volgende voordrachten gehouden:
Dr. H. v. n. HoEVEN, Utrecht. Artistieke begaafdheid en psychische
bijzonderheid (21 Oct. 1921).
Prof. Mr. D. v. BLOM, Leiden. Grondbezitsvormen in Rusland
(4 en 11 Nov. 1921).
Prof. Dr. J. P. KuENEN, Leiden. Het Electron (25 Nov. en 2 Dec.
1921).
Prof. Dr. H. ZWAARDEMAKER, Utrecht. Het gehoororgaan (3 Febr.
1922).
Prof. Dr. H. J+ JORDAN, Utrecht. De Causaliteit in de Biologie
(20 Febr. 1922).
Prof. Dr. WILH. SCHMIDT, Weenen. per Warmehaushalt der Ertle,
der Wasserhattshalt der Ertle (2 en 3 Maart 1922).
S. v. MILLIGEN, Laren (N.-H.). De muziek van Beethoven (17 en
24 ·Maart 1922).
Prof. Dr. FR. AEREBOE, Hohenheim. Einflusz der Preise auf die
zweckmaszigen Methoden der Diingutigen (19 Mei 1922).
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17. INDISCHE LEZINGEN
Ook in het studiejaar 1921-1922 werden de Indische lezingen
niet gehouden als ,,Indische week", maar over een langer tijdsverloop verdeeld.
De Regelingscommissie bleef bestaan uit de volgende H.H.:
T. J. BEZEMER, J. VAN BAREN, A. TE WECHEL, Dr. A. H. BLAAUW,
Dr. A. VAN BIJLERT, S. P. HAM, Mr. J. C. KIELSTRA, Dr. W.
ROEPKE, van wie de eerstgenoemde drie H. H. met de definitieve
regeling belast werden.
De volgende voordrachten werden gehouden:
Dr. M. KERBOSCH, Directeur 's Lands Kina-onderneming bij
Bandoeng. De kina-cultuur (17 en 18 October).
Dr.J. KoNINGSBERGER,Oud-VoorzitterVolksraad N.-I. te Utrecht.
De Indische Volksraad in de praktijk (21 November).
A. HuETING, Zendeling. De invloed der christelijke zending
(21 December).
P. V. VAN STEIN CALLENFELS, Inspecteur van den Oudheidkundigen dienst te Djokjakarta. Bali en de Balier (3 April).
18. INTENDANCE-CURSUS
Aan de Landbouwhoogeschool wordt jaarlijks· gegeven een
cursus voor Officieren, gedetacheerd aan de Hoogere Krijgsschool
te 's-Gravenhage om opgeleid te worden voor den Intendance-dienst.
De cursus begint 1 Maart en eindigt 1 November van het loopende
Jaar.
Er wordt onderwijs gegeven in: Plantkunde; microscopie der
voedermiddelen; kennis van vee en veeverpleging; zuivelbereiding;
akkerbouw en kennis van landbouwproducten; scheikundig onderzoek van levensmiddelen; dierkunde; laaglandcultures; hoogandcultures.
19. REGISTRATIE-CURSUS
VOOR CONTROLEURS EN ADSPIRANT-CONTROLEURS VAN DE
GRONDBELASTING
Van 10 Mei 1921tot21 October l921 is aan een 19-td controleurs
en adspirant-controleurs der grondbelasting een cursus gegeven in
de volgende vakken:
De kennis van den grand, de ontginning, de boschbouw, de
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bijzondere tuinbouwplantenteelt, de bemestingsleer, de algemeene
en de bijzondere plantenteelt, de inrichting en instandhouding van
het kadaster, het opmeten van eenvoudige terreinsveranderingen,
de ruilverkaveling, de droogmaking, bekading en bedijking en de
grondbewerking.
Alleen het slot van dezen cursus, 20 September—21 October,
valt in het studiejaar 1921—1922, terwijl daarna geen nieuwe
cursus is begonnen.
20. OVERZICHT VAN DE GEDURENDE HET STUDIEJAAR
1921-1922 TOEGEKENDE STUDIEBEURZEN EN STUDIETOELAGEN
Studiebeurzen ingevolge art. 12 van de Wet op het Hooger
Landbouw- en Hooger Veeartsenijkundig onderwijs . . . . . . . 3
Studietoelagen aan studenten, die zich verbinden later als
adspirant-tuinbouwleeraar in 's Rijks dienst te g a a n . . . . . . . 5*
Idem aan studenten, die zich verbinden later bij het Staatsboschbeheer in dienst te gaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1*
Idem aan studenten, die zich verbinden later als adspiranthoutvester in Staatsdienst naar Nederlandsen-Indië te gaan. 53
Idem aan studenten, die zich beschikbaar stellen voor eene benoeming na afstudeering bij den landbouwvoorlichtingsdienst
in Nederlandsch-Indië
15
*) In den loop van het studiejaar ingetrokken.

II
STAAT VAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL
'BIJ DEN AANVANG VAN HET STUDIEJAAR
1922—1923

COLLEGE VAN CURA TOREN
Jaar van
aanvaarding

++. +..

JHR. s. VAN CITTERS, Voorzitter ••
MR. H.F. HESSELINK VAN SucHTELEN...
F. B. LoHNIS • • • • • • . • • • . • . • • • • • • • • • • •
JHR. MR. G. L. M. H. RUIJS DE BEERENBROUCK............................
DR. H. J. LovINK....................

1918 Arnhem.
1918 Wageningen.
1918 Scheveningen.
1918 Maastricht.
1918 •s-Gravenhage.

SECRETARIS VAN CURA TOREN
MR. F. FLORSCHUTZ

+. +. +. +.. ++.......

1918 Velp (G.)

RECTOR-MAGNIFICUS
DR. J. C. KIELSTRA
SECRETARIS VAN DEN SENAAT
B. VAN DER BURG 1.i.
COLLEGE VAN RECTOR-MAGNIFICUS EN ASSESSOREN
DR. J. c. KIELSTRA, Voorzitter.
DR. S. C. J. OLIVIER s.i., Secretaris.
H. K. H. A. MAYER GMELIN 1.i.
PEDEL VAN DEN SENAAT
J. H. GOEDHEER
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XTLBERISOW • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • •

XOOv)

De scheikunde en de bemestingsleer.
Dr. D . L. BAKKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921
De veeteeltwetenschap.
J. VAN BAREN

1903

De delfstof- en aardkunde.
Dr. H. A. J. M. BEEKMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921
De houtmeetkunde, boschrenterekening en boschbedrijfsregeling.
x * J• X3c^6lIxCr • • • • • • • • • • • • • + • * • • + • • • • • » • • • • • + • + • • • * • •

lO-'O

De volkenkunde van Ned. Indië en de Indische talen.
Dr. A. H. BLAAUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1917
Bijzondere onderwerpen uit de plantenphysiologie.
B. VAN DER BURG l . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1913
De zuivelbereiding en de melkkunde.
Dr. A. VAN BIJLERT.. . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1902
De tropische landbouwkunde, teelt van eenjarige gewassen en onderdedenvan de technologie dier gewassen.
J. W. DIEPERINK c i .

1917

Het landmeten, het waterpassen en de geodesie.
xJx*

CM* V j l L t X A x • • +• + • • + • • • + • + • • • • • • • + • + • • • • • • + • • • • • • + •

lOOJ

De plantkunde.
Dr. G. GRIJNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921
De physiologie der dieren.
Dr. D. VAN G U L I K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1902
De natuurkunde, meteorologie en klimatologie.
De houtteelt, boschbescherming, beheersleer en geschiedenis van het Indische boschbeheer.
Dr. J. A. HONING

1920

De algemeene erfelijkheidsleer van plant en dier.
Dr. J. C. KIELSTRA

1918

Het koloniaal staatsrecht en strafrecht, de Indische landhuishoudkunde en het Indisch agrarisch recht.
»3* .r^uiiwJe.w i » i * • * * * » * * * * + + + » « + * * * * + * + + * * * + * • * * * * * * * * * +

J.7vj

De landhuishoudkunde.
H. K. H. A. MAYER GMELIN l.i

De landbouwplantenteelt.

1920
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Dr. W. C. MEES R.A.?n
1922
De staathuishoudkunde, de statistiek en het Nederlandsen agrarisch recht.
Dr. S. C. J. OLIVIER s.i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1909
De scheikunde.
Dr. H. M. Q U A N J E R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1909
De plantenziektenkunde.
J-Jr» Vv* xvOEPKE • • • • • • • • • +• • , • • • • • • • • • • + + +* • • • +• • • • • • •

ïyiy

De plantenziektenkunde.
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De tropische landbouw.
Dr. N . L. SÖHNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1917
De microbiologie.
A. M. SPRENGER l.i.

1917

De algemeene grondslagen van de teelt der tuinbouwgewassen.
J. H. THAL LARSEN e i .

1919

Demechanica,cultuurtechniek,tropischeland-enboschbouwarchitectuur.
Dr. M. J. VAN UVEN

1913

De wiskunde.
Dr. J. VALCKENIER SURINGAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1899
De toegepaste plantensystematiek en plantengeografie.
M. F. VISSER l.i

1918

De landbouwwerktuigen, de afwatering van den bodem
en de polderbemaling.
De boschexploitatie en de boschhuishoudkunde.
BUITENGEWONE HOOGLEERAREN.
Dr. H. BLINK (2e Schuytstraat 171, 's-Gravenhage)
1918
De handelswetenschap en toegepaste hoofdstukken uit
de economische geografie.
J. ELEMA l.i. (Assen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1913
De grondverbetering.
Dr. J. J. VAN LOGHEM (Mauritskade 57a, Amsterdam) . . 1919
De tropische hygiëne.
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DOCENTEN
L. VAN GIERSBERGEN, docent voor bijenteelt.
R. H. D. SAx, docent voor de technologie der rietsuikerbereiding.
WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL TER ASSISTENTIE
J. R. BEVERSLUIS, landbouwkundige bij boschexploitatie.
C. CooLHAAS 1.i., landbouwkundige bij microbiologie.
Mej. G. A. A. EVERSMANN 1.i., scheikundige bij landbouwscheikunde.
H. A. A. VAN DER LEK, plantkundige bij tuinbouwplantenteelt.
C. A. KoPPEJAN s.i., scheikundige bij zuivelbereiding.
Mej. I~ LuYTEN, plantkundige bij plantenphysiologie.
Mej. M. C. VERSLUYS, plantkundige bij plantenphysiologie.
Dr. C. H. OoSTINGH, conservator bij mineralogie en geologie.
G. BERGER, vast assistent bij scheikunde.
P. J. VAN DER HAM, vast assistent bij boschbouwarchitectuur, bevloeiing en weg- en waterbouw kunde.
Mej. M. W. VIETS, vast assistente bij scheikunde.
J. T. P. BIJHOUWER 1.i., assistent bij systematiek.
J. D. OPPENHEIM, assistent bij erfelijkheidsleer.
J. RooKMAAKER, assistent bij landmeten en waterpassen (in hoofdzaak voor den Landmeterscursus).
A. W. HumEKOPER, assistent bij veeteelt.
J. G. G. }ELLES, assistent bij systematiek.
G. A. DE MoL, assistent bij mineralogie en geologie.
W. A. J. OosTING, assistent bij mineralogie en geologie.
E. DE VRIES, assistent bij systematiek.
TECHNISCHE AMBTENAREN

A. H. L BAHLER, technisch ambtenaar le kl. bij houtmeetkunde.
Mej. M. J. MULDER, technisch ambtenaar le kl. bij tuinbouw- ·
plantenteel t.
H. W. RENKEMA, technisch ambtenaar le kl. bij systematiek.
K. G.• STAAL, technisch ambtenaar 1e kl. bij zuivelbereiding.
B. J. VAN ToNGEREN, technisch ambtenaar le kl. bij plantenphysiologie.
Mej. A. M. H. DE LANGE, technisch ambtenaar 2e kl. bij plantkunde.
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PERSONEEL ADMINISTRATIE
Hoofdgebouw, Heerenstraat 18, tel. no. 71
Jhr. W. LAMAN T R I P ei., administrateur.
J. H. GOEDHEER, ambtenaar van administratie, tevens pedel.
P. H. STRAATMAN, ambtenaar van administratie.
H. W. STRAATMAN, opzichter 2e klasse.
F. WIERINGA, klerk.
C. T H . VAN WIJK, schrijver.
PERSONEEL BIJ HET SECRETARIAAT VAN DEN SENAAT
Hoofdgebouw, Heerenstraat 18, tel. no. 100.
D. BOSMAN, ambtenaar van administratie.
Mej. J. M. TRAARBACH, schrijfster.
BEAMBTEN
P. FOLMER, bedrijfsboer op het Groenewoud.
P. G. BLANKSMA, tuinbaas bij tuinbouwplantenteelt.
P. GOEDT, tuinbaas bij plantenphysiologie.
W. J. PIEPER, tuinbaas voor de terreinen van den tuinbouw.
. . . . . . . . . . , ' t u i n b a a s bij de proefvelden op het Spijk.
J. FRERIKS, tuinman le kl. bij bloementeelt.
J. HOUTLOSSER, tuinman-conciërge bij microbiologie.
E. M. KREUZEN, tuinman Ie kl. bij het arboretum.
J. WEGENAAR, tuinman-conciërge „Hinkeloord".
W. ZANDER, stalbaas op Duivendaal.
G. P. F. BOUWMAN, analist 2e kl. bij scheikunde.
K. BOUWMAN, analist 2e kl. bij scheikunde.
J. VAN DE PEPPEL AZN., analist 2e kl. bij suivelbereiding.
H. ABCOUWER, amanuensis Ie kl. bij microbiologie.
A. J. ABSPOEL, amanuensis Ie kl. bij scheikunde.
C. VAN AGGELEN, amanuensis Ie kl. bij mineralogie en geologie.
K. BOSMAN, amanuensis Ie kl. bij houtmeetkunde.
W. GEURTSEN, amanuensis Ie kl. bij veeteelt, anatomie en physiologie, ziekten- en geneesleer der huisdieren.
M. VAN HARN, amanuensis Ie kl. bij plantenphysiologie.
P. DEN HARTOG, amanuensis Ie kl. bij tropischen landbouw.
W. G. VAN DEN HOEK, amanuensis Ie kl. bij geodesie.
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E. J. JANSEN, amanuensis le kl. bij scheikunde.
J. J. SCHIK, amanuensis le kl. bij plantenphysiologie.
B. W. SMIT, amanuensis le kl. bij plantkunde.
J. M. J. SMIT, amanuensis Ie kl. bij plantkunde.
E. STACHHOÜWER, amanuensis Ie kl. bij boschexploitatie.
J. ULTEE, amanuensis Ie kl. bij landmeten.
J. VONK, amanuensis Ie kl. bij tropischen landbouw.
A. J. F. ZANDERS, amanuensis Ie kl. bij technologie.
D. J. VAN ZANDWIJK, amanuensis Ie kl. bij natuurkunde.
B. W. VAN DE PEPPEL, timmerman Ie kl.
H. BOSMAN, amanuensis-concierge (Duivendaal).
J. J. SCHWARTZ, amanuensis-concierge (Hoofdgebouw).
J. ROZEBOOM, amanuensis 2e kl. (Hulpgebouw).
CHR. BEUMER, amanuensis 2e kl. bij houtteelt.
C. B. BRUSSEN, amanuensis 2e kl. bij mineralogie en geologie.
J. W. GREVERS, amanuensis 2e kl. bij tuinbouwplantenteelt.
M. LOOIJEN, amanuensis 2e kl. bij natuurkunde.
C. J. VAN DE PEPPEL, amanuensis 2e kl. bij erfelijkheidsleer.
BIBLIOTHEEK EN INSTITUTEN
A. BIBLIOTHEEK
Lawicksche Allée 10, tel. no. 247.
Dr. F. C. WIEDER, bibliothecaris.
J. D. C. VAN DOKKUM, adjunct-bibliothecaris.
O. J. VAN NIEUWENHUYZE, ambtenaar van administratie.
J. SÖTEBEER, ambtenaar van administratie.
J. RUSSCHER, beambte Ie kl.
Mej. B. G. SCHROVEN, beambte Ie kl.
G. F . MIENTJES, beambte 2e kl.
De bibliotheek is dagelijks (Zon- en feestdagen en Zaterdagnamiddag uitgezonderd) voor het publiek geopend van 8—12 en
van 1—5 uur, benevens gedurende de maanden October tot en met
Maart Dinsdag- en Vrijdagavond van 7—9 uur.
In de vacanties is de bibliotheek geopend op alle werkdagen van
9—12 uur, uitgezonderd des Zaterdags.
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B. INSTITUUT VOOR LANDBOUWWERKTUIGEN EN
-GEBOUWEN
Bureau Nudestraat 11 en 13, tel. no. 16.
Prof. M. F. VISSER l.i., directeur.
Y. BROUWERS b.i., rijkslandbouwingenieur.
M. W. POLAK w.i., rijkslandbouwingenieur.
H. J. VAN HOUTEN, rijkslandbouwarchitect.
A. F. FREZEN, technisch ambtenaar 2e kl.
J. FRIES, technisch ambtenaar 2e kl.
W. L. F . L. HEIDEMA, technisch ambtenaar 2e kl.
W. Mus, technisch ambtenaar 2e kl.
H. SELDERBEEK, technisch ambtenaar 2e kl.
C. INSTITUUT VOOR PHYTOPATHOLOGIE
Bureau Rijksstraatweg 37, tel. no.31.
Prof. Dr. H. M. QUANJER, waarn. directeur.
Dr. D. ATANASOFF, plantkundige.
Dr. E. VAN SLOGTEREN, phytopatholoog, Lisse.
Mej. H. L. G. DEBRUIJN, plantkundige.
Mej. J. H. H. VAN DER MEER, plantkundige.
S. J. WELLENNIK Li., assistent.
W. VAN LEEUWEN, technisch ambtenaar 2e kl.
Mej. M. VAN SLOOTEN, klerk.
J. VAN DE PEPPEL B.W.ZN., amanuensis-concierge.
D. INSTITUUT VOOR VEREDELING VAN LANDBOUWGEWASSEN
Bureau Heerenstraat 16, tel. no. 221.
(
Prof. H. K. H. A. MAYER GMELIN l.i., waarn. directeur.
Dr. M. J. SIRKS, plantkundige.
G. AZINGS VENEMA, plantkundige.
J. HESSING, plantkundige.
J. W. HAKSTEGE, amanuensis-concierge.
A. G. EYMERS, amanuensis le kl.
H. DRIEVER, amanuensis 2e kl.
D. ONDERSTAL, amanuensis 2e kl.
D. VOET, amanuensis 2e kl.
A. F. VAN DAM, tuinman 2e kl.

GEBOUWEN EN TERREINEN
In het Hoofdgebouw, Heerenstraat 18,zijn gevestigd: het bureau
van Administratie en het Secretariaat van den Senaat, benevens de
collegezalen, al of niet met laboratoria en verzamelingen voor:
Plantkunde, Plantensystematiek en Plantengeografie, Technologie,
Ind. Volkenkunde en Ind. talen en Economische geografie; in den
Noordelijken zijvleugel (Heerenstraat 20)de laboratoriavoorScheikunde en Landbouwscheikunde; in den Zuidelijken zijvleugel
(Heerenstraat 16): het bureau en werklokalen van het Instituut
voor veredeling van landbouwgewassen en collegezalen voor:
Scheikunde, Landbouwscheikunde en Technologie.
In hetHulpgebouw, de zgn. „Hulp-aula", Duivendaal, No. 9a,
worden de colleges gegeven in: Wiskunde, Staathuishoudkunde,
Indisch Staatsrecht, Koloniale Landhuishoudkunde, Agrarisch
recht, Hydraulica en Werktuigkunde.
In het gebouw Duivendaal, No. 2, zijn gevestigd: de collegezalen, resp. met laboratoria en verzamelingen voor: Natuurkunde
en Meteorologie, Geologie en Mineralogie, Weg- en Waterbouwkunde en Natuurteekenen; in het gebouw No. 1 de collegezalen,
resp. met verzamelingen en laboratoria voor Veeteelt, Anatomie en
Hygiëne der huisdieren, Tropische cultures (eenjarige gewassen)
en Tuinbouwplantenteelt. Voorts vindt men op Duivendaal een
boerderij met weiland, veestallen en localiteiten voor zuivelbereiding, gebouwen voor Landbouwwerktuigen en kassen voor
Tropische cultures.
•
Het gebouw Hinkeloord, Rijksstraatweg no. 56, met tuin, is bestemd voor de Afdeeling Boschbouw.
In het gebouw De Valk, Rijksstraatweg no. 53,bevinden zich de
collegezalen resp. met verzamelingen en laboratoria voor den
Landmeterscursus en voor het onderwijs in Tropische cultures
(meerjarige gewassen).
Het laboratorium voor Plantenphysiologie kon overgebracht
worden naar het voor deze afdeeling nieuw gestichte gebouw op
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den Berg. In dit gebouw werd bovendien tijdelijk gevestigd de afdeeling Erfelijkheidsleer.
De afdeeling Microbiologie kongehuisvestworden in het voor haar
gebouwde laboratorium opdenBerg.Voorloopigwerdin dit gebouw
ook ondergebracht de afdeeling Physiologie der dieren.
Het laboratorium voor Zuivelbereiding,gevestigd in het gebouw
HeerenstraaL23, werd uitgebreid met het perceel Heerenstraat 25
(het oude laboratorium voor Plantenphysiologie).
De Botanische tuin is gelegen achter het Hoofdgebouw.
De proefvelden op het Spijk zijn bestemd voor Plantenteelt.
Het terrein om het Instituut voor Phytopathologie is verdeeld
in: proefvelden voor dat Instituut, Arboretum, Pomologische tuin
met kassen, alsmede terreinen en kassen voor Bloementeelt; voorts
bevinden er zich leslokalen voor Bloementeelt en Vruchtenteelt.
De colleges in Tuinarchitectuur werden nog steeds ten huize
van den Lector in dat vak, den heer HARTOGHHEYSVANZOUTEVEEN,
gegeven.
Proefvelden voor Tuinbouwplantenteelt bevinden zichin deMaten
(tusschen Kapelleveensche laan en Dijkgraaf). Met den bouw van
een laboratorium voor deze afdeeling op de genoemde terreinen
is een aanvang genomen.
Met de stichting van een laboratorium voor aardappelonderzoek
opdevoordezeafdeeling aangekochtegrondeninde Kapelleveensche
laan, is begonnen.
DeboerderijHet Groenewoud, ruim 46H.A.groot, aandenstraatweg naar de Grebbe, is bestemd voor Plantenteelt en Veeteelt.

BEURZEN, TOELAGEN
A. STUDIEBEURZEN EN -SUBSIDIES

Aangaande rijksstudiebeurzen en -subsidies voor buitenlandsche
studiereizen aan studenten der Landbouwhoogeschool wordt in
art. 12 der wet tot regeling van het hooger landbouw- en hoogerveeartsenijkundig onderwijs bepaald, dat er telken jare voor de
Landbouwhoogeschool een bedrag van ten hoogste f3000.— van
Rijkswege wordt beschikbaar gesteld, ten einde daaruit, op voordrachtvan curatoren,aanstudeerendengeldenvoorhet ondernemen
van een buitenlandsche studiereis te verstrekken, en een bedrag
van ten hoogstef2400.— om,voor zooveel noodig,aan onvermogende studenten van buitengewonen aanleg beurzen, ten bedrage van
hoogstens f800.— per jaar, toe te kennen.
B. TOELAGEN AAN HEN, DIE IN OPLEIDING ZIJN VOOR DE BETREKKING
VAN ADSPIRANT-HOUTVESTER EN HOOGERE RANGEN BIJ DEN
DIENST VAN HET BOSCHWEZEN IN NED.-INDIE

Aan hen, die krachtens de bepalingen van het Koninklijk Besluit
van 24 December 1918, No. 39, (zooals dat is gewijzigd bij Kon.
Besl. van 27 Dec. 1919, No. 4) in opleiding genomen worden voor
adspirant-houtvester bij den dienst van het Boschwezen in Ned.Indië, kan ten laste van de Indische geldmiddelen, voor zooveel zij
zich naar het oordeel van den Minister van Koloniën blijven onderscheiden door goed gedrag, ijver en bekwaamheid, ter tegemoetkoming in de studiekosten, eene toelagetoegekend worden naar reden
van f 1000 l ) 's jaars.Deze toelage kan aan hen, die dadelijk na het
propaedeutisch examen als candidaat-houtvester voor den Indischen
dienst worden aangenomen, worden toegekend voor vier jaar.
1) Tengevolge van de aanneming eener aanvullingsbegrooting op de
begrooting van Ned, Indie, dienstjaar 1920, is de toelage met ingang
van 1 Jan. 1920 met 20 % verhoogd, terwijl ook teruggave van collegegelden, sedert dat tijdstip betaald, kan plaats hebben.
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In bijzondere gevallen, ter beoordeeling van den Minister van
Kolonien, kunnen ook reeds van het begin hunner studie aan de
Landbouwhoogeschool studenten in opleiding genomen worden.
Voor hen wordt de studietoelage toegekend gedurende vijf jaar.
Aan hen, die op een later tijdstip worden aangenomen, kan de
toelage worden toegekend voor den tijd, die naar het oordeel van
yoornoemden Minister nog vereischt wordt om het diploma voor
landbouwkundig-ingenieur K.B. te kunnen verwerven.
De tijdstippen van ingang en ophouden der toelage worden ook
overigens door voornoemden Minister bepaald, die tevens de bevoegdheid heeft, na raadpleging van een, uit de Hoogleeraren in de
boschbouw kundige vakken ·bestaande commissie, de bovenbedoelde
termijnen te verlengen.
C. TOELAGEN VOOR HEN, DIE IN OPLEIDING ZIJN VOOR DEN INDISCHEN
LANDBOUWVOO RLICHTINTSDIENST

Voor deze opleiding kwam eene regeling tot stand als voor de
in opleiding zijnde candidaat-houtvesters.
D. TOELAGEN AAN HEN, DIE VOOR STAATSBETREKKINGEN IN NEDERLAND
WORDEN OPGELEID

Alhoewel hiervoor geen vaste regelen zijn gegeven, bestaat toch
de mogelijkheid, dat aan jonge lieden, die in opleiding zijn voor eene
betrekking bij het Staatsboschbeheer hier te lande of voor adspirantrij kstuinbouwleeraar, een studietoelage wordt toegekend naar reden
van f 1000.- 's jaars.
Verschillende Indische cultuurmaatschappijen stellen gewoonlijk
eveneens beurzen voor studenten aan de Landbouwhoogeschool beschikbaar.
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FOND SEN
L. E. B. FONDS.
Het L. E. B. fonds, bedoelende de bevordering van onderzoekingen op landbouwkundig gebied, is gesticht door de LiquidatieCommissie van het Landbouw-Export-Bureau in 1918.
Het algemeen bestuur van de stichting is opgedragen aan de
gewone hoogleeraren der Landbouwhoogeschool, die zich hiervoor
beschikbaar stellen.
Door omstandigheden is het fonds nog niet ter beschikking van
het Bestuur der stichting gesteld kunnen warden.

CURATOR-FONDS.
Dit fonds, gesticht door den heer J. SIBINGA MULDER, bedoelt
het toekennen van belooningen aan hen, die door de. beantwoording
van prijsvragen op het gebied der landbouwwetenschap, volgens het
oordeel van het College van Curatoren der Landbouwhoogeschool
of van hen, aan wie door bedoeld College de beoordeeling zal zijn
overgelaten, eene bijzondere onderscheiding waardig zijn.
De bedoelde belooningen bestaan in gouden eerepenningen,
geslagen op het stempel der Landbouwhoogeschool.
HESSELINK VAN SucHTELEN-FONDS.
Deze stichting, in het !even geroepen door den heer. Mr. H. F.
HESSELINK VAN SucHTELEN, Burgemeester van Wageningen door een
hem, ter gelegenheid van de herdenking zijner vijf en twintigjarige
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 daar- ·
toe dienstig zal oordeelen, zooals het verstrekken van geldelijken
steun aan jongelieden van bijzonderen aanleg en ijver, die het onderwijs aan de Lantlbouwhoogeschool wenschen te genieten, doch die
zelve of wier ouders of verzorgers niet in staat zijn de kosten daarvan
te dragen, alsmede aan hoogleeraren of studenten dier instelling
bij belangrijke onderzoekingen, bij de uitgave van omvangrijke publicatien, 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 van rij kswege
niet de vereischte gelden zijn te verkrijgen, of bij het uitnoodigen
van bekende geleerden tot het houden van voordrachten, lezingen
enz. steun te verleenen.

