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van de stichting zelf een uitvoerige beschrijving kan vinden, meende
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De Redactie-Commissie.

INHOUD.
1. GESCHIEDENIS DER HOOGESCHOOL.
Blz.
1. Rede van den Rector Magnificus J. H. ABERSON, over „De
beteekenis der landbouwscheikunde voor het onderwijs en
onderzoek aan de Landbouwhoogeschool", uitgesproken in
de openbare Senaatsvergadering op den 23sten Maart 1919,
ter gelegenheid van den eersten verjaardag der Landbouwhoogeschool

9

2. Het studiejaar 1918—1919, rede van J, H. ABERSON bij de
overdracht van het rectoraat op den 15en September 1919. 21
3. Toespraak van J. H. ABERSON tot F. E. POSTHUMA en P.

VANHOEK bijhunne promotie tot doctor in de landbouwwetenschap „honoris causa" op 16 December 1918
4. Toespraken van Dr. F. E. POSTHUMA en Dr. P. VAN H O E K
in de openbare Senaatsvergadering na het aanvaarden van
het doctoraat „honoris causa"

30

37

5. Ambtsaanvaardingen
6. Inaugureele rede van Mr. J. C.
Werkelijkheid"

45
KIELSTRA

over „Recht en

7. Inaugureele rede van Mr. Dr. A. HERINGA over „Economie en
Recht"
8. Inaugureele rede van M.F. VISSER Li. over „Het onderwijs in
kennis van landbouwwerktuigen, de polderbemaling en de
afwatering van den bodem"
9. Inaugureele redevan Dr.N. L. SÖHNGEN, t., over „De ontwikkeling van de microbiologie en hare beteekenis voor den landbouw"
,
10. Inaugureele rede van Prof.Dr. J. J. van LOGHEM over „Ziekte
en Parasitisme"
11. Inaugureele rede van Ir. J. H. THAL LARSEN c.i. over „De invloed van bosschen op het regime van rivieren"
12. Lijst van de in 1918—1919 voor het eerst ingeschreven studenten

38
57

90

107
120
1
27

Biz.
13. Totaal aantal ingeschrevenen overhet studiejaar 1918—1919. 30
14. Lijst van de in 1918—1919 metgoed gevolg gèëxamineerden. 31
15. Promoties gedurendehet studiejaar 1918—1919
36
16. Samenstelling van de Examencommissie, belast methet afnemenvanhetexamenvoorLandbouwkundige (Oudeeindexamen) 37
17. Overzicht van de voorlezingen, die op initiatief van eene
Commissie uit den Senaat voor personeel eningeschrevenen en
verdere belangstellenden, gedurende het studiejaar 1918—1919
gehouden zijn
18. Overzicht vandeAcademische Indische week..
19. Aantal ingeschrevenen voor den Intendance-cursus
20. Aantal ingeschrevenen voor den Registratie-cursus

38
39
40
41

21. Aankoop vangebouwen
22. Toegekende studiebeurzen en studietoelagen

42
43

I I . STAAT VAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL B I J DEN
AANVANG VANHET STUDIEJAAR 1919—1920
Collegevan Curatoren
Secretarisvan Curatoren
Rector Magnificus en Secretaris van den Senaat
Collegevan Rector-magnificus enAssessoren
Hoogleeraren
Oud-Hoogleeraren
Buitengewone Hoogleeraren
Lectoren
Docenten
Wetenschappelijk personeelter assistentie
,
PersoneelBibliotheek
.*
PersoneelAdministratie
Personeel van het Secretariaat van den Senaat
Beambten aandeHoogeschool
Verzamelingen enInstituten
a. Bibliotheek
b. Instituut voor Landbouwwerktuigen en -gebouwen
c. InstituutvoorPhytopathologie
d. Instituut voorveredeling van Landbouwgewassen
Beurzen enToelagen
Fondsen

47
47
48
48
49
" . 50
51
52
52
53
54
54
54
55
56
56
56
. . 57
57
58
60

I
GESCHIEDENIS DER HOOGESCHOOL

DE BETEEKENIS DER LANDBOUWSCHEIKUNDE VOOR HET ONDERWIJS EN ONDERZOEK AAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL
R E D E U I T G E S P R O K E N OP DEN 2 3 S T E N MAART 1 9 1 9 TER G E L E G E N H E I D VAN DE H E R D E N K I N G VAN DEN E E R S T E N VERJAARDAG DER
LANDBOUWHOOGESCHOOL DOOR D E N RECTOR MAGNIFICUS

J. H. ABERSON.

Mijne heeren Curatoren, Hoogleeraren, Lectoren,Dames enHeeren Assistenten en Studenten derLandbouwhoogeschool, zeergeachte Toehoorderessen en Toehoorders.
Ik roep U allen, die hier gekomen zijt, om met ons den dag te
herdenken, waarop de Landbouwhoogeschool gesticht is, een
hartelijk welkom toe.
Het eerste jaar is een jaar geweest van hard werken en organiseeren;dank zij de uitstekende en niet genoeg te waardeeren
hulp van U, mijne heeren Curatoren en Senatoren, is reeds veel
tot stand gebracht of in voorbereiding. Thans er reeds een
overzicht van te geven acht ik te voorbarig, zoodat het beter
is dit tot later uit te stellen.
Ik vraag nu een oogenblik Uw aandacht voor een beschouwing
van de beteekenis van de landbouwscheikunde voor het onderwijs en onderzoek aan de Landbouwhoogeschool. Ik zal beginnen met het onderzoek.
Wanneer na het sluiten van den definitieven vrede, waarmede
aan den wereldoorlog een einde wordt gemaakt, de landbouw
weer tot normale verhoudingen zal zijn teruggekeerd, zal een
vergelijking van de toestanden in den landbouw vóór en nà den
oorlog zonder twijfel groote blijvende veranderingen aantoonen.
Elk land zal veel meer dan tot nu toe in zijn eigen belang
aangewezen zijn op het voortbrengen van de noodzakelijke
levensmiddelen.
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De ecouomische constellatie van Europa za.I van grooten invloed blijken te zijn op de koopkracht der volken en daarmede
zal, naar menschelijke berekening, een groote verandering plaats
moeten vinden in de in ons vaderland zoo bloeiende land- en
tuinbouwbedrijven van v66r den oorlog. Het laat zich op ·het
oogenblik aanzien, dat de voortbrenging van .die voedingsmiddelen van onzen landbouw, die in zekeren zin meer genotmiddelen zijn en van de eigenlijke luxe artikelen van onzen tuinbouw
zal moeten worden ingekrompen, waarvoor de productie van
massavoortbrengselen in den land- en tuinbouw in de plaats zal
komen. Een bijzondere beschouwing van deze kwesties ligt
echter niet op mijn terrein. Wat er wel toebehoort is de vraag
op welke wijze de landbouwscheikundige kan medehelpen de
productie van de gewassen, die geteeld moeten worden, zoo hoog
mogelijk op te voeren. Een antwoord ~s op deze vraag gemakkelijk te geven; ze luidt: maak de groeivoorwaarden voor de
gewassen zoo gunstig mogelijk, zoodat ze de maximale opbrengst
kunnen leveren. Hoe eenvoudig dit antwoord ook is, er schuilen
juist de allergrootste moeilijkheden onder.
De groeivoorwaarden voor de planten zijn vele en de belangrijkste daarvan zetelen in den grond; die aan de planten als
woonplaats is aangewezen.
Voordat de groeivoorwaarden bepaald kunnen worden, dient
er eerst een nauwkeurige studie gemaakt te worden van de
eigenschappen van den grond, ce veranderingen, die deze kan
ondergaan en van de middelen, die aangewend moeten worden,
om het beoogde doel, n.l. den gunstigsten toestand van den
grond, te verkrijgen. Een groot deel van deze studie ligt op het
gebied van de landbouwscheikunde. Ik zal daarom enkele belangrijke punten mededeelen, die voor de praktijk van den
landbouw van groote waarde zijn gebleken.
Het wonder, dat een klein zaadje, b. v. een graankorrel of een
eikel de ocirsprong kan zijn van een groote plant of een grooten
boom, deed in de oudheid reeds de vraag rijzen, waardoor dit
veroorzaakt werd en vanwaar de stof kwam, waaruit de nieuwe
plant opgebouwd werd. We zullen ons niet ophouden bij de
thforieen, die in vroegere eeuwen daarover werden ten beste
gegeven. Ze sloten zich aan bij de heerschende theorieen, die in
de andere takken van weten golden, voornamelijk aan die der
alchi.misten.
Sedert het verlaten der phlogiston theorie, in welke periode
veel geredeneerd, maar weinig en slecht werd geexperimenteerd,
veranderde het onderzoek zeer door de invoering van de balans,
waa1docir betere uitkomsten verkregen werden.
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Een van de eerste vragen, die beantwoording eischte, was
deze: vanwaar krijgen de planten de koolstof, waaruit ze 'voor
een groot deel bestaan 1 De onderzoekers zijn in hun opvattingen verdeeld. DAVY, SPRENGEL en TRAER zoeken de koolstofbron
in de organische stoffen (humus), die in deli grond voorkomen,
daar tegenover meent DE SAUSSURE dat het grootste deel door het
koolzuur van de lucht geleverd wordt en BousSINGAULT, dat
alleen 9-e luGht het levert. Niettegenstaande de nauwkeurigeproefnemingen dezer geleerden bleef men vasthouden aan de humustheorie, wat wellicht veroorzaakt werd, doordat d~ bemesting
door stalmest en compost plaats vond, waarvan de organische
stof een zeer belangrijk deel uitmaakt en het derhalve voor de
hand lag, dat de kools.tof daaruit opgenomen werd.
Wat de resultaten der exacte proefnemingen van DE SAUSSURE
en BouSSINGAULT niet konden bewerken, deed de spot en het
sarcasme van JUSTUS VON LIEBIG. In zijn beroemd werk, getiteld:
Chemie in ihrer Anwendung auf Landwirtschaft und Physiologie, in 1840 uitgegeven, werden de aanhangers der humustheorie
op zoodanige wijze bestreden, dat ze na dien tijd 'voorgoed afgedaan hadden.
Meen nu niet, dat LiEBIG zelf door uitgebreide en nauwkeurige onderz6ekingen dit bereikte, in geenen deele,maar de wereldberoemdheid van dezen man, die reeds door zijn schitterende
onderzoekingen op scheikundig gebied ieders bewondering had,
en zijn overtuigende en heldere betoogtrant deden de theorie
van DE SAUSSURE en BoussINGAULT zegevieren. Hij verving de
humus- door de z.g. mineraaltheorie, d.w.z. de theorie, die verkondigde, dat de planten uit den grond alleen minerale of anorganische bestanddeelen opnemen.
Toch was dit gezichtspunt niet nieuw, daar S:PRENGEL het
reeds een tien jaren eerder verkondigd had, behalve dan de
voorstelling omtrent de opname der koolstof, maar LIEBIGS autoriteit grondvestte ze voorgoed en hierin ligt de enorme verdienste van dezen genialen onderzoeker.
Tal van onderzoekers bewerkten daarna het uitgebreide veld
over de noodzakelijke voedingsstoffen, waardoor langzamerhand
het gebruik van anorganische verbindingen als meststof zich inburgerde. Dit ging echter langzaam, hetgeen toegeschreven moet
worden aan de vele mislukkingen in de praktijk, die weer veroorzaakt werden, doordat men de stoffen in zoodanigen vorm
toediende, dat de planten ze niet konden opnemen, of ook wel,
doordat ze op verkeerde tijdstippen gegeven werden. Zoo bracht
LIEBIG zijn Patent Diinger in den handel, die soms goede, dikwijls zeer slechte uitkomsten opleverde. De theoretischegr .on-
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den, waarvan de samensteller uitging, waren onvoldoende. Hij
vreesde voor het uitspoelen v a n de in water oplosbare meststoffen door het regenwater, zoodat steeds bij d e oplosbare stoffen zooveel mogelijk andere gevoegd werden, waardoor een onoplosbare verbinding gevormd kon worden b.v. kalk n a a s t
oplosbare fosfaten.
Deze mistastingen werden veroorzaakt door onvoldoend onderzoek en onvoldoende kennis v a n de eigenschappen v a n den
grond.
De Royal Agricultural Society of England benoemde in dien
tijd een jong scheikundege J A M E S T H O M A S W A Y om de eigenschappen v a n den grond nauwkeurig te onderzoeken, in de hoop
daardoor belangrijke resultaten voor de praktijk te verkrijgen.
I n 1850 o n t d e k t e hij, d a t een grond in s t a a t is verbindingen v a n
kalium ammonium en fosforzuur vast te houden, door ze in een
moeilijk oplosbaren vorm over t e voeren.
W A Y onderzocht deze eigenschappen v a n den grond met de
hem toen ten dienste staande middelen zoo nauwkeurig mogelijk
en deze leidden t o t voor den praktischen landbouw belangrijke
resultaten.
Voor het doorgronden v a n het wezen der zaak spanden zich
vele scheikundigen in; het gaf t o t veel strijd aanleiding, doch
het leidde t o t geen afdoende verklaring. Eerst door de onderzoekingen van den Leidschen hoogleeraar VATST B E M M E L E N werd
meer inzicht verkregen. Deze geleerde toonde aan, d a t de adsorptie-verschijnselen v a n den grond veroorzaakt worden door
stoffen, die in een bijzonderen toestand, den colloïdalen, verkeeren. De door V A N B E M M E L E N verkregen uitkomsten zijn de
grondslagen geworden voor t a l v a n nieuwe onderzoekingen en
thans spelen de colloïden voor de verklaring v a n de veranderingen en omzettingen in den grond een zeer belangrijke rol.
Zoo zijn door de bestudeering der colloïden de verschillende
veranderingen, die een kleigrond door overstrooming m e t zeewater ondergaat, onder één gezichtspunt gebracht en heeft de
verklaring, waardoor deze gronden zoo lang onvruchtbaar blij
ven, een groote "schrede voorwaarts gedaan.
H e t verdere nauwgezet onderzoek volgens de methode der
moderne chemie zal zonder twijfel het geheel ophelderen en
dan k a n de hoop gekoesterd worden, d a t daaruit maatregelen
afgeleid kunnen worden, om dergelijke gronden spoediger h u n
vruchtbaarheid terug t e geven.
Zoo zal het zuivere wetenschappelijke onderzoek, terwille van
de vermeerdering onzer kennis ondernomen, wellicht den praktikus van groot n u t k u n n e n zijn. Hij, de praktikus, zal er zich
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niet over bekommeren of het zuiver chemische of colloïdale
werkingen zijn, evenmin of de werkingen v a n den h u m u s in
zand- en veengronden van zuiver colloïdalen of gedeeltelijk ook
van zuiver chemischen aard zijn, hetgeen voor den wetenschappelijken onderzoeker echter wel v a n veel belang is, daar hem
dit aanspoort t o t verder onderzoek. Tal van onderzoekers wijden
hieraan t h a n s b u n krachten, niet met het vooropgestelde doel
een speciaal praktisch belang te dienen, doch alléén om onze
kennis t e vergrooten, dus ter wille van de wetenschap. Wellicht
d a t later, als de resultaten van alle onderzoekingen op dit gebied
gerangschikt en t e overzien zijn, het plotseling zal blijken, dat
ook deze vraag voor den landbouw op onze veen- en humusrijke
gronden gedreven, van groot belang is. De landbouwer heeft dan
alleen het hem dienstbare resultaat t e gebruiken, zonder zich
af te vragen, hoeveel moeilijkheden door het wetenschappelijk
onderzoek moesten overwonnen worden. Wellicht zal dan deze
kennis voor hem van evengroot belang blijken t e zijn, als de
onderzoekingen van W A Y . Zoo had ook in den tijd, waarin W A Y
leefde, de landbouwer weinig belang bij de zaak,,wijl de bemesting bijna alléén door stalmest geschiedde en de landbouw nog
vrij extensief gedreven werd. Sedert echter de z.g.n. kunstmeststoffen bij millioenen K.G. gebruikt worden, hebben de result a t e n van W A Y ' S onderzoekingen zeer groot belang voor den
landbouwer gekregen, o m d a t hij ze bij de bemesting v a n zijn
gronden dagelijks moet toepassen. De tijd, waarop voor de verschillende planten de voedende stoffen moeten gebruikt worden,
waarom een bepaalde meststof niet op den eenen en wel op den
anderen grond goede resultaten oplevert, hangen er grootendeels
mede samen.
Nu na den oorlog het landbouwbedrijf zeker belangrijke veranderingen zal ondergaan, en het niet zeer waarschijnlijk is, d a t
de handelsmeststoffen voor denzelfden prijs k u n n e n geleverd
worden, als voor dien tijd, is het zaak, d a t de landbouwer zoo
economisch mogelijk met zijn kostbare meststoffen omgaat, wat
vooral klemt bij de hooge koop- en huurprijzen der landerijen in
den laatsten tijd; daarom is het niet meer te verdedigen, d a t
er noodeloos groote hoeveelheden aan den grond worden toevertrouwd, die waardeloos worden. De landbouwchemicus Prof.
R A M A N N t e München berekende reeds uit de resultaten, verkregen door de adsorptieverschijnselen in leemgrond te bestudeeren,
d a t er in Duitschland millioenen verkwist zijn en ik ben er van
overtuigd, d a t op onze lichte zand- en veengronden eveneens
jaarlijks belangrijke sommen verloren gaan, doordat de landbouwerdéresultaten derlandbouwscheikunde, wat betreft de adsorp-

14
tie, verkeerd interpreteert, en ten tweede door onze onvoldoende
kennis, zoodat het onderzoek zal moeten voortgezet worden,
teneinde nog veel beter inzicht te krijgen in het adsorptievraagstuk.
Dat onze kennis in veel opzichten nog tekort schiet-, moge uit
de volgende voorbeelden blijken. Wordt een bestaande polder
door zeewater overstroomd, zoo is ze voor jaren bedorven.
Wordt een kwelder, die verscheidene malen per jaar nog door
zeewater overstroomd werd, ingedijkt, dan is die nieuwe polder
vrij spoedig voor landbouw geschikt en levert een schitterend
vruchtbaren grond. Waardoor is dit verschil,te verklaren ? Tot
nu toe moeten we zeggen, we weten het niet.
De zware gronden in den IJpolder eischten in den eersten tijd
na de drooglegging slechts weinig trekkracht bij het ploegen,
thans zijn meestal het dubbele aantal paarden en dikwijls nog
meer noodig, voor eenzelfde diepe bewerking. De vruchtbaarheid
is nog dezelfde, maar het laat zich aanzien, dat ook deze na
längeren of korteren tijd zal verminderen. De oorzaak is niet
onderzocht. Worden deze verschijnselen niet intijds bestudeerd,
zoo zou het weleens kunnen zijn, dat de gevolgen later niet meer
te verhelpen waren, omdat niet meer nagegaan kan worden,
hoe de eigenschappen van die gronden waren, voordat ze onvruchtbaar werden. Misschien zou het onderzoek thans aanwijzingen kunnen geven om dat onheil te voorkomen. Zoo zijn nog
tal van voorbeelden aan te halen.
Behalve met het onderzoek naar de wijze, waarop de plantenvoedende stoffen in den grond worden vastgelegd, moet de landbouwscheikunde zich met de vraag bezighouden, hoe de plant
zich van deze stoffen weer meester kan maken. Dit is een belangrijk vraagstuk, omdat daarmede tal van processen in den grond
samenhangen, die en door de plant zelf en door de microorganismen worden teweeggebracht.
De microorganismen en de wortels der planten scheiden groote .
hoeveelheden koolzuur af. Dit koolzuur is de eenigste stof, waardoor de verbindingen, die in onoplosbaren vorm in den grond
aanwezigzijn, weerin oplossing worden gebracht; het is nu noodig de vraag te beantwoorden, hoe de werking van het koolzuur
plaats vindt, en door welke scheikundige wetten die wordt beheerscht, vragen, die alleen opgelost kunnen worden door de
toepassing van dein dephysische chemiegebruikelijke methoden.
Als de werking van het koolzuur opgehelderd is, is daarmede
devraag, op welke wijze deplanten de opgeloste stoffen opnemen
nog geen schrede verder gekomen; dat het gewone diffusie of
osmotische verschijnselen zouden zijn, zooals de plantenphysio-
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logen meenden t e moeten veronderstellen, is zeker aan grooten
twijfel onderhevig. De onderzoekingen v a n L O B B en O O S T E R HOXJT t e Berkeley in Californie over de z.g. antagonistische zouten, wijzen er op,d a t het hoogstwaarschijnlijk decolloïdale eigenschappen v a n de levende stof, die we h e t protoplasma noemen,
zijn, welke de opname v a n de plantenvoedende stoffen beheerschen.
De bestudeering v a n den invloed, die door de anionen en kationen v a n de electrolyten, elk voor zich en gecombineerd, op
h e t protoplasma en op andere analoog samengestelde colloïden
wordt uitgeoefend, k a n wellicht eenmaal h e t absoluut duistere
in de wijze, waarop de planten h e t anorganische voedsel t o t
zich nemen, ophelderen, hetwelk zonder twijfel voor de toepassing v a n de bemesting v a n h e t grootste balang zal zijn.
Met de microörganismen zelf houdt zich de bacterioloog onledig; hij spoort de levensvoorwaarden op en bestudeert de omzettingen, die ze veroorzaken. Reeds was h e t a a n de Romeinen
bekend, d a t de grond n a h e t verbouwen v a n vlinderbloemige
gewassen vruchtbaarder geworden was.Allerlei theorieën werden
er over opgesteld, t o t d a t het nauwkeurige onderzoek v a n den
landbouwchemicus H E L L R I E G E L aantoonde, d a t deze planten
zich met stikstof uit de lucht voeden, en de achtergebleven wortels den voorraad aan stikstofverbindingen in den grond daardoor vergrpoten. De ware oorzaak, n.l. het samenleven v a n
bacterie en plant in de wortelknolletjes, toonde onze landgenoot
BEJERINCK

aan.

H e t is voor den practischen landbouwer v a n weinig belang
te weten, welke organismen in den grond voorkomen, op welke
wijze ze gecultiveerd worden en hoe ze zich gedragen; alleen de
resultaten, die voor zijn praktijk v a n belang zijn, zullen hem in
hoofdzaak interesseeren, o m d a t hij daarmede rekening moet
houden; dit, is b.v. h e t geval bij h e t verbouwen v a n vh'nderbloemige gewassen.
Voor de landbouwscheikundige is de koolzuurproductie door
de microörganismen v a n h e t grootste belang, maar ook_de kennis der andere omzettingen, in h e t bizonder die v a n de stikstofverbindingen, zijn voor hem onmisbaar, zoodat een samenwerken v a n bacterioloog en landbouwscheikundige v a n groote
beteekenis is.
L I E B I G leidde uit enkele proeven af, d a t de plantenvoedende
stof, die in h e t minimum aanwezig is, de grootte v a n d e n oogst
regelde, d.w.z. d a t als een gewas alléén gebrek a a n Stikstofverbindingen heeft, vermeerdering deze verbindingen den oogst
vergrootte. J a r e n daarna heeft W A G N E R t e D a r m s t a d t uit onder-
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zoekingen met fosforzuur bij erwten afgeleid, d a t de oogstvermeerdering evenredig is met de hoeveelheid fosforzuur, die
toegediend wordt. Deze stelling is lang verkondigd, zonder d a t
iemand ze nader op de proef stelde. A priorie is reeds te zeggen,
dat ze onmogelijk waar k a n zjjn, w a n t dan zou onder bepaalde
omstandigheden een onbeperkt groote oogst verkregen kunnen
worden.
Sedert 1910 is door M I T S C H E R L I C H en anderen experimenteel
aangetoond, d a t ze niet opgaat, m a a r d a t onder alle omstandigheden slechts een maximale oogst verkregen k a n worden, o m d a t
we niet alle groeifactoren k u n n e n beheerschen. M I T S C H E R L I C H
vond, d a t de oogstvermeerdering door een bemesting evenredig
is met hetgeen aan den maximalen oogst ontbreekt. Hij kwam
hierbij t o t het resultaat, d a t er een logarithmische betrekking
bestaat tusschen het oogstdeficit (d.w.z. datgeen wat nog aan
den maximalen oogst ontbreekt) en de toegevoegde meststof.
Als belangrijk resultaat valt op te merken, d a t hierdoor tevens
een m e t h o d e verkregen is, om de gebruikswaarde v a n een meststof te bepalen, m.a.w. een methode, waardoor nagegaan k a n
worden, welke waarde b.v. een ruwfosfaat heeft in vergelijking
met het oplosbare superfosfaat.
Hoewel de studie der groeifactoren jarenlang de onderzoekers
heeft bezig gehouden, is het er nog heel ver van verwijderd,
d a t we alle verschijnselen, die zich er bij voordoen, kunnen
verklaren. Wordt b.v. een akker met bieten beplant, met alle
planten-voedende stoffen in voldoende m a t e bemest, zoodat een
vermeerdering v a n een dier meststoffen geen grooteren oogst
zou geven, dan zal een bemesting met stalmest nog een
belangrijke vermeerdering te weeg brengen. W o r d t daarentegen alléén met stalmest bemest, dan is de opbrengst veel
minder.
Omtrent de verklaring van dit feit tasten we nog geheel in
het duister. H e t k a n niet geheel toegeschreven worden aan de
betere structuur v a n den grond, w a n t dan moest alléén stalmest
om dezelfde redenen ook zoo'n grooten oogst geven — evenmin
aan de werking van de bacteriën, die met den stalmest in den
grond gebracht worden. Ook niet aan de meerdere koolzuur
ontwikkeling, door de rotting der organische stoffen; ook niet
aan den beteren physischen toestand v a n den grond. E r k u n n e n
nog t a l van mogelijkheden meer worden aangevoerd; het wil
mij echter voorkomen, d a t het resultaat een gevolg is van de
samenwerking v a n verschillende factoren, doch op welke wijze
deze samenwerken, is ons nog onbekend.
E r doet zich nog de moeilijkheid bij voor, d a t niet alle ge-
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gewassen dit verschijnsel vertoonen, b.v. de aardappelen niet,
waardoor de oplossing nog ingewikkelder wordt.
De onderzoeker moet bij een poging, dergelijke vraagstukken
op te lossen, het geheele complex van factoren goed overzien
en trachten door geschikte proefnemingen alle factoren op één
na gelijk te maken, zoodat de invloed van dien eenen factor bestudeerd kan worden.
Hiermede heb ik U een klein denkbeeld gegeven van het werk
van den landbouwscheikundige.
Thans ga ik over tot het onderwijs. Dikwijls wordt er gezegd,
dat de Landbouwhoogeschool een vakschool is. Ik zal daarom
eerst mijn opvatting, van wat onder een vakschool verstaan
moet worden, uiteenzetten ; daarvoor kies ik het volgende voorbeeld, hoewel tal van andere evengoed gekozen konden worden:
Stel, een jongmensch wil opgeleid worden in den tuinbouw,
dan wordt op 'een vakschool daarvoor een zoodanigen weg gekozen, dat bij het einde van den leertijd de student zooveel
mogelijk nuttige, in de praktijk direct toe te passen, kennis
medekrijgt; diep ingaan in het waarom en hoe is uitgesloten,
alleen het nuttigheidsprincipe staat bovenaan. Nauwkeurig zal
hij leeren, hoe den grond te bewerken, te bemesten enz., om tomaten in de kas te kunnen teelen, hoever de planten in de rijen
en hoever de rijen onderling van elkaar moeten staan, hoe de
schadelijke invloeden af te weeren, wanneer de vruchten geoogst moeten worden en welke soort het meest opbrengt en
wanneer de grond in de kas of warenhuis vernieuwd moet
worden, enz. enz.; allemaal nuttige kennis, die voor het praktische beoefenen van veel gewicht is, maar het waarom dat dit
alles zóó moet geschieden en niet anders, waarvoor het vervangen van den grond noodig is en waardoor dit komt, wordt op
een vakschool niet of slechts oppervlakkig onderwezen. Bij het
hooger onderwijs wordt veel minder gelet op de praktische uitvoering, maar juist daar treedt de verklaring en het onderzoek
op den voorgrond; daar wordt bijv. de invloed van bemesting,
grondbewerking, transpiratie der planten enz. in verband gebracht met de eigenschappen van de bestanddeelen van den
grond met de peptisatie en coagulatie der bodemcolloïden door
de electrolyten, en de daardoor veranderde eigenschappen van
den bodem. Het doel van het hooger onderwijs is in de eerste
plaats het wezen der zaak te doorgronden in tegenstelling met
de vakstudie, die alléén het oog heeft op het practische doel.
Wil uit al hetgeen ik heb medegedeeld niet afleiden, dat ik
de meening zou toegedaan zijn, dat de landbouwscheikundige
zich met de kennis van de praktijk niet heeft bezig te houden.
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Niets is minder waar dan dat. Een landbouwscheikundige kan
alleen resultaten verkrijgen, indien hij met de praktijk volkomen
vertrouwd is, zoodat hij de waarde van de gestelde vragen kan
schatten en de beteekenis ervan voor de ontwikkeling der
planten kan beoordeelen.
Ook zal het voor hem zeker moeilijk zijn zonder kennis van
den praktischen landbouw belangrijke vragen te vinden. De
theorie moet zich aan de praktijk paren, opdat de proefnemer
partij kan trekken van de ervaringen, die de praktikus door
jarenlange waarneming heeft opgedaan, zonder er een verklaring
voor te kunnen vinden.
In verband met het bovenstaande wil ik er op wijzen, dat de
voorstelling, die men ook nog al eens hoort, alsof de Landbouwhoogeschool voornamelijk zou dienen voor het opleiden van
ambtenaren, geheel onjuist is.
De Landbouwhoogeschool is geen vakschool, maar evenmin
een kweekschool voor Rijksambtenaren. De Landbouwhoogeschool moet opleiden tot wetenschappelijk denkende personen,
die hun denkvermogen ontwikkeld hebben in de richting van de
landbouwkundige vraagstukken, evenals de Universiteiten personen opleiden tot doctoren in de scheikunde, die hun denkvermogen ontwikkeld hebben in de richting der scheikundige vraagstukken.
Heeft de Regeeering ambtenaren voor den landbouw noodig,
zoo kan ze trachten die krachten te krijgen uit de afgestudeerden
der Landbouwhoogeschool, maar nooit mag het onderwijs alléén
gericht zijn op de opleiding van die personen.
Uit deze voorbeelden (die ik nog met vele zou kunnen vermeerderen) blijkt, dat de wetenschappelijke onderzoeker zijn
werk verricht uit liefde voor de wetenschap, zonder zich of te
vragen of zijn resultaten in de eerste plaats praktisch belang
zullen hebben.
Een dergelijke wetenschappelijke onderzoeker richt zijn onderwijf, natuurlijk op denzelfden voet in. Het belangrijkste werk,
dat hij moettrachten te bereiken, is niet zoozeer zijn leerlingen
een vracht feiten medete deelen, maar zetot denkende menschen
op te leiden, de wetenschappelijke methoden te leeren om langs
den logischen weg van proefneming en redeneering tot een resultaat te komen. Hij leert zijn leerlingen daarbij tevens critiek op de
onderzoekingen van anderen uitoefenen, waardoor ze zich aan
zelf-critiek wennen. De vraag, welke maatschappelijke loopbaan
zijn leerling moet bekleeden, mag hem niet verleiden zijn onder
wijs en onderzoek daarop uitsluitend in te richten. Africhten vooi
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eenig vak, d.w.z. hem klaar stoomen voor eenige betrekking,
kan nooit het doel van hooger onderwijs zijn.
Men geve den leerling zooveel parate kennis mede, dat hij
de taak, die hij te vervullen krijgt, kan volbrengen; ontbreekt
er wat aan, welnu, dit is geen bezwaar, indien hij de methode
geleerd heeft zijn weg te vinden in den doolhof van feiten, die
in de boeken ligt opgestapeld, deze critisch te beschouwen, en ze
in verband te brengen met hetgeen hij noodig heeft.
Daar het onderwijs aan de Landbouwhoogeschool zóó wordt
opgevat, wijs ik de opmerking, door een paar afgevaardigden van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal gemaakt, dat ze een vakschool zou zijn, terug. Een vakschool is het niet, maar wel een
inrichting van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, waar
de voorbeelden gekozen worden uit het groote gebied van den
landbouw.
Ik heb door deze uiteenzetting U slechts in een klein deel van
mijn taak aan de Landbouwhoogeschool een kijkje gegeven, maar
het terrein van onderzoek van den landbouwscheikundige is zoo
uitgebreid, dat dit de geheele werkkracht van een mensch eischt.
Door zich uitsluitend aan zijn taak te wijden zal het hem mogelijk zijn met zijn leerlingen tot resultaten te komen, die de voortbrenging van onze landbouwproducten ten goede komt, maar dit
kan alléén geschieden, indien hij kan beschikken over de allerbeste hulpmiddelen en inrichtingen voor het onderwijs en het
onderzoek. Men ga daarom niet in een klein land als het onze
de geldmiddelen en de wetenschappelijke krachten versnipperen
door aan de Universiteiten ook nog doctoraten'in de landbouwkunde te scheppen.
Niet uit vrees voor concurrentie, of, zooals in de vergadering
der Staten-Generaal gezegd werd, gezonde concurrentie, veroordeel ik dat streven, maar wel uit vrees, dat de doctoraten
aan de Landbouwhoogeschool en de Universiteiten van zeer
verschillende waarde zullen zijn, en dus uit vrees voor een
geenszins gezonde concurrentie.
Het is toch onmogelijk de landbouwkunde met kennis te onderwijzen en tevens te voldoen aan dewetenschappelijke eischen,
die er aan gesteld moeten worden, indien aan één persoon zal
worden opgedragen de geheele akkerbouw en de ontginning.
Deze twee onderdeelen omvatten niet minder dan de algemeene
en bijzondere plantenteelt, de microbiologie van den bodem, de
landbouwscheikunde en de bemestingsleer in hun geheelen omvang en daarnaast nog de ontginning van woeste gronden. Dit
kan op niets anders uitloopen, als zich tenminste daarvoor een
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hoogleeraar laat vinden, dan op een encyclopaedisch overzicht,
wat wel op een vakschool, maar niet bij het hoöger onderwijs
thuis behoort.
Een paar afgevaardigden der Staten-Generaal beweerden, dat
de school te Wageningen een vakschool zou zijn, en daarom
werd de instelling van een doctoraat in de landbouwkunde door
hen gewenscht, maar hun voorstel dreigt in de Universiteit juist
de vakschool in te voeren, in zooverre, dat het landbouwkundig
onderwijs daar dan niet boven het peil van dat der middelbare
vakschool zou uitgaan.
Ik kan me niet voorstellen, dat eenige wis- en natuurkundige
faculteit zoo'n aanhangsel zou begeeren.
Ik kan in het streven, hetwelk in de vergadering der StatenGeneraal tot uiting is gekomen, niets anders zien, dan een wel
heel ver gedreven zorg voor de belangen van eigen provincie
en Universitiet, waarbij men schijnt uit het oog verloren te
hebben, dat men hier trad op het terrein van een andere instelling van hooger onderwijs.
Daarom spreek ik de hoop uit, dat èn Hunne Excellentie's de
Ministers van Landbouw en van Onderwijs, èn onze Volksvertegenwoordiging niet zullen medewerken om het hooger landbouwonderwijs elders te doen ontaarden in dilettantisme.

HET STUDIEJAAR 1919—1920.
R E D E UITGESPROKEN OP D E N 1ÖEN SEPTEMBER 1 9 1 9 B I J D E
OVERDRACHT VAN H E T RECTORAAT DOOR

J. H. ABERSON.

Mijne Heeren Curatoren, Hoogleeraren, Lectoren, Dames en Heeren Studenten der Landbouwhoogeschool.
Zeer geachte Toehoorderessen en Toehoorders.
Het is heden een belangrijke dag in de geschiedenis van de
hoogste inrichting voor landbouwonderwijs, n.l. de eerste overdracht van het rectoraat van de Landbouwhoogeschool.
Volgens artikel 38 van de wet op het hooger landbouw- en
hooger veeartsenijkundig onderwijs treedt telken jare den derden
Dinsdag in September de rector af, na een jaar lang de hoogste
functie aan de Hoogeschool bekleed te hebben.
Bij de opening der Landbouwhoogeschool op 9 Maart 1918
begon het eerste schooljaar; bij K.B.van 1Maart 1918werdbepaald, dat het eerste schooljaar zoueindigen met dendag, voorafgaande aan den derden Dinsdag in de maand September 1919,
teneinde eenregelmatigen gang aanhet onderwijs te verzekeren.
Een moeilijke tijd van organisatie trad in; tal van onvoorziene
moeilijkheden deden zich voor, dieoverwonnen moesten worden,
zoodat het niet te verwonderen is, dat gedurende het eerste
jaar niet alles ging, zooals het wel gewenscht werd; dankzij
echter de uitstekende hulp van Curatorium en Senaat, konden
de moeilijkheden overwonnen worden.
Bij Koninklijk besluit van den 28 September 1918werd aan
den heer J. SIBINGA MULDER ontslag verleend als Curator
der Hoogeschool, wegens zijne benoeming tot Directeur vanden
Landbouw in Nederlandsch-Indie. Hiermede leden we een ernstig verlies, daar hierdoor de specialiteit voor de Indische belangen vertrok. De Regeering slaagde er gelukkig in Dr. H. J .
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LovINK, gewezen Directeur van den Landbouw in NederlandschIndie, een even bevoegd persoon in zijn plaats in het Curatorium
te doen zitting nemen. Wij zijn er van overtu:lgd, dat Dr.
LovINK door zijn kennis van den Tropischen en N ederlandschen
landbouw veel zal bijdr&gen tot den bloei van onze inrichting,
zooals Z.Edelgrootachtb&re reeds vroeger als Directeur-Generaal
van den Landbouw toonde veel te gevoelen voor het onderwijs
aan de vroegere Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool.
In verband met de wetsbepaling op het hooger landbouwonderwijs was met het begin van den cursus 1918-1919 het oogenblik aangebroken, waarop de nestor der hoogleeraren, Prof.
PITSCH, zijn ambt moest neerleggen.
Wat PITSCH voor het landbouwonderwijs in het algemeen
en voor de oprichting v&n een landbouwboogeschool in het bijzonder gedaan heeft, beboef ik bier niet meer onder woorde:r;i.
te brengen, daar het bij vroegere gelegenheden uitvoerig is gememoreerd, en hetwelk door de korte tijdsruimte, die sedert dien
verloopen is, ons nog versch in het geheugen ligt.
Hoezeer bij gewaardeerd werd voor wat hij in zijn lange ambtsloopbaan heeft volbracht, kwam nog eens duidelijk uit op het
afscheidscollege van den 15den Juli 1918, in de warme en waardeerende toespraken, die daar gehouden werden.
Maar niet alleen wenschte men bet bij die toespraken te laten;
een comite had in ons land en in Indie gelden verzameld, met
het doel een marmeren buste van onzen PITSCH te plaatsen in
het gebouw, hetwelk eenll1aal zal verrijzen voor de veredeling
van landbouwgewassen.
De jonge Hoogeschool leed in het afgeloopen jaar twee gevoelige verliezen door het vertrek van de professoren BoRDEWIJK en HARINGHUIZEN, respectievelijk benoemd tot hoogc
leeraar te Groningen en te Delft. We hebben in hen zeer bekwame
mannen en uitstekende docenten verloren, die veel hebben
bijgedragen het onderwijs in de goede richting te leiden.
.
De Senaat was van oordeel, dat de belangen van het onderwijs
eischten, de door Prof. BoRDEWIJK gedoceerde leerstof aan
twee h0ogleeraren op te dragen en wel aan een het Europeesche
en aan een het Koloniale gedeelte. Curatoren en Regeering vereenigden zich met deze zienswijze, zoodat voor het eerste gedeelte benoemd werd Prof. Mr. Dr. A. HERINGA en voor het tweede
gedeelte Pr.of. Mr. J. C. KrnLSTltA. Ook waren -We zoo.gelukkig
spoedig een opvolger voor Prof. HARINGHUIZEN te vinden
in Prof. J. H. THAL LARSEN, die 24 April p. zijn hoogleera.arsambt aanvaardde.
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Door de bepalingen der oorlogvoerende mogendheden werd
het den nieuw benoemden hoogleeraar in hooglandcultures onmogelijk gemaakt zijn ambt te aanvaarden. Nu de vrede gesloten
is, kregen we de V-erblijdende mededeeling, dat Prof. Dr. ROEPKE
begin dezer maand Java heeft verlaten op reis naar Nederland, zoodat we thans spoedig het hervatten van het geregelde
onderwijs in de hooglandcultures mogen tegemoetzien. 'Hierdoor zal eindelijk in de zoo dringende behoefte aan dit onderwijs
worden 'voorzien. Wij hebben getracht zooveel mogelijk aan de
behoefte van dit onderwijs tegemoet te komen. De oud-planter
de heer HAGEN te 's Gravenhage stelde zich steeds beschikbaar
een cursus in koffiecultuur te geven; doch het was slechts een
zeer klein deel vall' het noodzakelijke.
Het groote belang voor de studenten, ·die naar Indie ·gaan om ~
kennis te hebben van de hygienische maatregelen die in de tropen
kunnen genomen worden, maatregelen die samen te vatten zijn
onder den collectie~en naam ,,plantagehygiene", deed ons uitzien · naar een specialiteit op dat gebied.
We waren zoo gelukkig Prof. Dr. J. J. VAN LoGHEM te
Amsterdam voor die betrekking als buitengewoon hoogleeraar
te zien aangewezen. Prof. VAN LOGHEM vertrok spoedig na
het aanvaarden van zijn betrekking" voor een studiereis naar
Ned.-Indie, waardoor het onderwijs in de hygienische maatregelen op de ,gel. gebaat zal zijn.
In plaats van den heer KuIJSTEN, lector in de landb. architect.,
benoemd tot inspecteur van de volkswoningbouw, werd be- noemd de heer H. J. VAN HouTEN, architect aan het Instituut
voor landbouwwerktuigen en -gebouwen. ·
Door de benoeming der verschillende hoogleeraren was het
onderwijs goed voorzien; doch de ruimte aan collegezalen en
laboratoria laat alles te wenschen over. De enkele vrij goede
lokalen die er zijn, moeten voor tal van colleges,· waarvoor ze
eigenlijk niet bestemd zijn gebruikt worden, zoodat die lokalen
van 's morgens tot 's avonds elk uur bezet zijn. Hierdoor raken
de colleges voor de experimenteele vakken zeer sterk in de verdrukking. Er is geen tijd om in de collegezaal de experimenten
behoorlijk klaar te zetten. Dit moet op andere plaat~en gebeuren,
waarna de toestellep. en ingredienten moeten overgedragen worden in het kwartier dat tusschen twee colleges verloopt. Dat het
onderwijs hieronder noodzakelijk lijden moet, behoeft geen
betoog.
Toen dan ook de wet op het hooger landbouwonderwijs was
aangenomen, benoemde de Senaat een commissie uit zijn midden,
teneinde na ingewonnen adviezen bij de ve:r;schillende hooglee-
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raren een plan samen te stellen voor den bouw van de nieuwe
laboratoria en verdere gebouwen.
Deze commissie heeft veel en uitstekend werk verricht, waarvoor in het bijzonder aan deheeren HARINGHTXIZENen DIEPERINK
den dank van den Senaat toekomt.
Een volledig plan werd opgemaakt, waarbij gestreefd werd,
zooveel mogelijk alle gebouwen in elkanders nabijheid te plaatsen
waardoor de samenwerking der hoogleeraren in de verschillende
laboratoria vergemakkelijkt zou worden, wat niet anders dan
ten goede van het onderwijs kan komen; iets wat vooral voor de
landbouwwetenschap bijzonder noodzakelijk is. Ook worden de
studenten niet gedwongen groote afstanden af te leggen, hetgeen
wenschelijk is voor het geregeld volgen der colleges en practica.
Na verdediging van het plan in een samenkomst met Zijne
Excellentie den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel,
werd aan mij opgedragen een paar deskundigen te zoeken, die
tot taak zouden hebben de benoodigde gronden in voorkoop te
verkrijgen onder nadere goedkeuring van de Volksvertegenwoordiging. Aan deze opdracht heb ik voldaan.
Met den bouw van het laboratorium voor plantenphysiologie
kon een aanvang gemaakt worden, doordat de gronden, waarop
dit laboratorium te staan komt, reeds in eigendom van het Rijk
waren overgegaan.
Ik hoop, dat de bouw spoedig zal opschieten, opdat in het
begin van het volgende jaar de colleges en practica daar kunnen
beginnen.
Hierdoor zal de Landbouwhoogeschool in het bezit gekomen
zijn van een naar de eischen des tijds ingericht laboratorium
voor plantenphysiologisoh onderzoek. De studenten zullen daar
ruimschoots gelegenheid vinden zich te oefenen op plantenphysiologisoh gebied. Het is echter van het begin af aan de bedoeling geweest, en dit zal ook zeker zoo blijven, dat het laboratorium in de eersteplaats dient voor het wetenschappelijk physiologisch onderzoek op botanisch gebied, speciaal voor den tuinbouw. Te lang toch is het wetenschappelijk onderzoek van belangrijke kwesties in den tuinbouw verwaarloosd, en waar deze
tak van volkswelvaart in de naaste toekomst voor moeilijke
problemen zal komen te staan om de concurrentie het hoofd te
bieden, is het dringend noodig haar te steunen door wetenschappelijk onderzoek, teneinde daardoor beter te kunnen produceeren.
Indien de Eerste Kamer der Staten-GenBraal het door de Regeering ingediende wetsontwerp aanneemt, zal ook dit jaar nog
een begin worden gemaakt met het microbiologisch laboratorium,
waaraan eveneens een zeer groote behoefte bestaat. Die belang-
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rijke tak van de landbouwwetenschap moet zich, evenals die
van plantenphysiologie, behelpen in een particuliere woning,
waar de ruimte zoo gering is, dat, waar zekereenveertigtal studenten practisch moesten kunnen werken, er .slechts plaats is
voor twee, een toestand, die wanhopig is.
Ook vraagt de verdere tuinbouwinrichting om spoedige hulp,
in de eerste plaats het stichten van een gebouw op de terreinen
zelf, waarin hoogleeraar en studenten de noodige ruimte vinden
bij het uitvoeren van de onderzoekingen, noodig voor de praktische proeven opdeterreinen. Hetspreekt vanzelf, dat denoodige.bakken en kassen hier niet bij ontbreken kunnen.
De plannen hiervoor zijn ingediend enikkande hoop uitspreken, dat de verwerkelijking hiervan niet lang meer op zichzal
laten wachten.
Door aankoop van de villa Hinkeloord, die vroeger gehuurd
was, verkreeg de afdeeling Boschbouw een eigen tehuis. Door
veranderingen aan het terrein werd dit geschikter gemaakt voor
het onderwijs; de verandering van den aanleg werd tot stand
gebracht door den lector in tuinarchitectuur, denheer HARTOGH
H E Y S

V A N

ZOUTEVEEN.

Wanneer de Hoogleeraar Dr. ROEPKE binnenkort zijn ambt
aanvaardt, vindt deze collega zijn werkgelegenheid in het aangekochte pension „de Valk". Hoewel het een zeer primitieveinrichting is,diespoedig verbetering behoeft, rekenikmij gelukkig
dit gevonden tehebben, daar anders onzecollega opstraat stond,
wijl hem geen enkel lokaal kon aangeboden worden.
Zoo zou ik kunnen doorgaan met nog een lange lijst van
wenschen o.a. voor lokaliteiten voor: plantkunde, technologie,
tuinarchitectuur, landbouwwerktuigen; voor de colleges in de
niet experimenteele vakken, die allen zeer onvoldoende zijn. Ik
hoop U aangetoond te hebben, dat er veel, ja veel te veel ontbreekt en ik spreek de hoop uit, dat niettegenstaande de dure
tijden de Regeering en Volksvertegenwoordiging zullen inzien,
dat de Landbouwhoogeschool in de eerste jaren groote eischen
zal moeten stellen aan de schatkist, teneinde het onderwijs, dat
zoowel voor Nederland als de koloniën van het allerhoogstebelang is,eenigszins voldoende uit te rusten metdatgene, watnoodig is voor hare ontwikkeling.
Na U aangetoond te hebben, onder welke materieele nooden
de inrichting nog gebukt gaat, kom ik tot het onderwijs zelf.
Toen de inrichting op 9 Maart geopend werd, moest met het
toen geldende programma van lessen voor de vroegere Rijks
Hoogere Land-, Tuin- enBoschbouwschool worden voortgegaan.
In deenkele maanden voor September moest getracht worden
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een beter, minder uitgebreid programma in één te zetten. Gedeeltelijk gelukte dit, doch in den loop van den cursus bleek, d a t
h e t nog veel t e overladen te zijn. Dit werd langzamerhand de
overtuiging van Regeering, Curatorium, Senaat en v a n de Studenten. E r moest getracht worden bij de redactie van het nieuwe
programma zooveel mogelijk tegemoet te komen a a n de wenschen van de studeerenden en wel in de eerste plaats in beperking
van het a a n t a l en in verdieping v a n de examenvakken, zonder
aan het geheel schade te 'doen.
A a n de leerlingen moest gelegenheid gegeven worden hun
individueele studieneiging meer d a n t o t nu toe het geval was-te
kunnen volgen, waardoor zij een bepaald onderdeel meer t o t
veld v a n eigen studie konden maken. Toch moest voorop staan,
d a t ze v a n de geheele landbouwwetenschap voldoende op de
hoogte waren. De vereeniging v a n deze beginselen bleek bij de
uitvoering groote moeilijkheden op t e leveren.
N a een moeitevollen arbeid is het toch gelukt dit ideaal zoo
goed mogelijk te benaderen. Men stelle zich niet voor, d a t deze
evenmin als elke menschelijke arbeid, volmaakt zal zijn. H e t is
naar mijn meening een groote schrede vooruit, zoo groot zelfs,
d a t ze een oppervlakkigen beoordeelaar als gewaagd zou kunnen
schijnen. H e t Curatorium en de Senaat hebben echter een groot
vertrouwen in het plichtsgevoel en de plichtsbetrachting van
de studeerende jeugd. I k twijfel er niet aan of onze studenten
zullen toonen, d a t ze het groote vertrouwen, hetwelk we in h u n
stellen, niet zullen beschamen en d a t het blijken zal, d a t de werklust en de ijver der studenten in hooge m a t e is toegenomen.
H e t t h a n s ontwerp-programma kan alleen t o t een goed einde
voeren door krachtige samenwerking v a n de studenten met de
docenten en hierop rust d a n ook mijn geheele vertrouwen.
H e t a a n t a l ingeschrevenen bedroeg in het afgeloopen studiej a a r : 220, waaronder 13 vrouwelijke en voor de eerste keer ingeschreven : 50.
De Senaat besloot aan den Oud-Minister P O S T H U M A en den
Directeur-Generaal van den Landbouw, P . VAN H O E K , het
eeredoctoraat aan t e bieden wegens de vele verdiensten voor het
landbouwonderwijs en voor de t o t standbrenging v a n de wet
op het hooger landbouw- en hooger veeartsenijkundig onderwijs.
De promotie had in eene openbare Senaatsvergadering, op 16
December 1918, plaats.
Bij Koiïinklijk besluit v a n 16 September 1918 is a a n de Landbouwhoogeschool verbonden een cursus voor opleiding v a n landmeters. H e t is nu nog een zelfstandige inrichting, waaraan onderwijs gegeven wordt door een deel der hoogleeraren en verder
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door de heeren H . F . VAN K I E L en A. VAN D E B DETTRE, beiden
lector a a n d e n cursus voor opleiding v a n landmeters.
H e t bestuur is opgedragen a a n Prof. D I E P E E I N K als voorzitter en den heer V A N R I E L als secretaris.
Volgens artikel 4 v a n genoemd besluit zijn de leerlingen v a n
dien cursus onderworpen a a n de bepalingen der Hoogeschool
en is de rector belast m e t de maatregelen v a n tucht. H e t k o m t
mij voor, d a t hier een abnormale regeling is t o t stand gekomen,
die zoospoedig mogelijk moet opgeruimd worden, zezalin dezen
zin hervormd moeten worden, d a t de cursus een werkelijk onderdeel, als afzonderlijke studierichting aan de Landbouwhoogeschool uitmaakt.
Den lsten Augustus 1918 t r a d Prof. P I T S C H af als hoogleeraar en directeur v a n het I n s t i t u u t voor Veredeling van Landbouwgewassen. Reeds eenigen tijd v a n te voren waren onderhandelingen geopend met Prof. N I L S S O N E H L E t e Lund in Zweden
Door gunstige aanbiedingen a a n Prof. E H L E v a n de zijde der
Zweedsche Regeering hebben die onderhandelingen t o t geen resultaat geleid. De voorbereiding voor het bezetten v a n dezen
leerstoel heeft bijna haar beslag gekregen, ,zoodat deze zaak
binnen korten tijd geregeld zal zijn.
Bij de behandeling v a n de begrootingswetten voor h e t Ministerie v a n Landbouw is eenvolledige scheiding t o t stand gebracht
tusschen het phytopathologisch instituut en den phytopathologischen dienst.
H e t is de meening v a n Curatoren en Senaat, dat,"zoodra door
de uitbreiding v a nd einstituten deze eengroote bemoeiing krijgen
met de praktijk v a n den landbouw, waardoor het wetenschappelijk karakter v a n de inrichting zou verloren gaan, de onderdeelen,
die zich geheel met de behartiging der praktische belangen bezig
houden, als zelfstandige inrichtingen moeten afgescheiden worden. Wel achten we het v a n belang, zoowel voor de hoogeschool
als voor die inrichtingen zelf, d a t ze in Wageningen gevestigd
blijven.
I n opdracht v a n de Regeering is verder in voorbereiding de
oprichting v a n een inrichting voor de bestudeering v a n de physiologie en teelt onzer huisdieren (derhalve een dierphysiologisch
laboratorium en een laboratorium voor de teelt), een inrichting,
die voor onze veeteelt in den uitgebreidsten zin v a n het woord
v a n het allergrootste n u t zal zijn.
Ten slotte rest mij nog t e melden, d a t de commissie voor de
liquidatie v a n het Landbouw E x p o r t Bureau in een gecombineerde vergadering v a n die commissie en de Senaatsleden, de
mededeeling bij monde v a n haren voorzitter, Prof. B O R D E -
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WIJK, deed, d a t de commissie besloten had, uit de bezittingen
van d a t bureau een fonds te stichten, waarvan het beheer zal
worden opgedragen a a n een algemeen Bestuur der Stichting,
gevormd door zoovele der gewone hoogleeraren der Landbouwhoogeschool, als zich hiervoor beschikbaar stellen. H e t groote
gewicht voor de jonge hoogeschool erkennende, t r a d e n de aanwezige hoogleeraren toe en werd de acte opgemaakt. Door eenige
moeilijkheden, die zich hebben voorgedaan, is de zaak nog niet
geheel afgewikkeld, zoodat het fonds nog niet ter beschikking
van het Bestuur der Stichting is gesteld. H e t fonds bedoelt de
bevordering van onderzoekingen in verband met den landbouw
te steunen.
I k d a n k het bestuur van het Landbouw E x p o r t Bureau voor
de t o t standkoming van deze stichting, die voor de Landbouwhoogeschool van groote beteekenis zal blijken te zijn.
I n de studentenwereld bestond een opgewekt leven. De fusie
tusschen Corps en Bond is mislukt, toch hoop ik d a t opnieuw
gepoogd zal worden, door wat v a n beide zijden toe te geven, de
fusie t o t stand te brengen. Blijven beide partijen stijf op hun
standpunt staan, zoo is een overeenkomst onmogelijk. D a t er
voor zoo'n klein aantal studenten nog twee vereenigingen moeten bestaan is te betreuren, daar de samenhoorigheid van allen,
die in een kleine plaats zoo gewenscht is, er nu ontbreekt.
H e t vereenigingsleven der meisjesstudenten kenmerkte zich
door krachtigen bloei.
Nog eenige woorden t o t U, dames en heeren studenten.
Zooals ik reeds gezegd heb, is niet alles gegaan, zooals ik het
wenschte. I k heb getracht de school zooveel mogelijk vooruit
te brengen, doch dit had het nadeelige gevolg, d a t ik voor mijn
studenten niet kon zijn, wat ik wel wenschte. I k heb gewerkt
voor Uw aller belangen, waardoor de individueele belangen in
de verdrukking gekomen zijn.
I k heb nu weer tijd en ik twijfel niet, of de b a n d tusschen U en
mij zal weer krachtiger worden.
Thans rest mij nog U, mijne Heeren Curatoren, mijn dank te
betuigen voor de uitstekende samenwerking die ik v a n Uw College mocht ondervinden. I n het bizonder dank ik U, mijnheer de
voorzitter voor de vele uren, die ik bij U mocht doorbrengen ter
bespreking van de belangen der school, waarvoor U altijd tijd
beschikbaar h a d t . Ook ben ik veel verplicht aan Uwen Secretaris, den heer FLORSCHÜTZ, die mij zoo dikwijls in moeilijke
quaesties met zijn r a a d ter zijde heeft gestaan.
E n U, mijne Heeren Assessoren zult zeker blij zijn, van mij
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ontslagen t e zijn, d a a r ik U zoovele avonden uit Uwen prettigen
huiselijken kring haalde om met mij de schoolbelangen t e behartigen; doch de prettige aangename wijze van samenwerking was
mij een bewijs, dat ik niet te veel v a n U vergde. Tot mijn groote
vreugde kan ik constateeren, d a t de samenwerking van Senaat
en Rector steeds uitstekend was, waarvoor ik U mijne Heeren
mijn d a n k breng.
Nu heb ik nog mijn Secretaris. Toen gij, V A N GTJLIK in 1918
t o t Secretaris benoemd werd, waart gij er maar zóó, zóó mee
ingenomen, omdat men n a a r Uw meening een betere keuze had
kunnen doen. I k daarentegen verheugde mij er zeer in, omdat
ik wist, d a t we uitstekend zouden kunnen samenwerken daar
onze denkbeelden omtrent den gang van de zaken de inrichting
betreffende, geheel dezelfde waren.
De overtuiging, die ik had, is gedurende de samenwerking van
1\ jaar nog zeer versterkt, ik verheugde mij er dan ook over, dat
H . M. de Koningin bij Koninklijk besluit van 14 Augustus 1919,
No. 30, U benoemde t o t mijn opvolger. Hiermede wensch ik U
van harte geluk, straks als ik deze plaats verlaat, geef ik daarmede het roer v a n het wetenschappelijk schip van den
Nederlandschen Landbouw in Uwe handen over.
I k ben er innig v a n overtuigd, d a t ge door groote bekwaamheid
het schip in het goede vaarwater zult houden, dat ge op Uw
post zult staan, om de vele klippen te omvaren, die het nog
bedreigen, dat ge de school t o t hoogen bloei zult weten te
brengen.
Leve de nieuwe Rector.
I k heb gezegd.

TOESPRAAK VAN J. H. ABERSON TOT F. E.
POSTHUMA EN P. VAN HOEK BIJ HUNNE
PROMOTIE TOT DOCTOR IN DE LANDBOUWWETENSCHAP, HONORIS CAUSA.

Mijne Heeren Ouratoren en Senatoren, en mijne heeren promovendi, en verder gij allen, die
deze plechtigheid met Uwe tegenwoordigheid vereert. Dames en Heeren, ik heet U allen van
harte welkom hier. Ik open deze buitengewone
S enaatsvergadering.
Gisteren juist een. jaar geleden, den 15en December 1917, is
de wet tot regeling van het hooger landbouw- en hooger veeartseriijkundig onderwijs door H.M. de Koningin met hare handteekening bekrachtigd.
Wat heeft niet in de laatste jaren een breede en steeds groeiende schare van mannen verlangend uitgezien naar het aanbreken
van dien dag. Wat hebben bovenal niet wij, senatoren der nieuwe
Landbouwhoogeschool, die de ontwikkeling van het hooger landbouwonderwijs van nabij hebben meegerriaakt en helpen tot
stand komen, die de beslissende daad soms nabij waanden, maar
haar dan weer plotseling door een ministrieele crisis en ten
slotte door het uitbreken van den oorlog op het laatste oogenblik
zagen ontglippen, wat hebben niet wij met vreugde begroet den
dag, die onze levenskrachtige inrichting zou losmaken uit de
kluisters van het middelbaar onderwijs, waaraan zij al lang was
ontwassen, maar die haar daarom te enger hielden omkneld;
den dag, die de vrije ontplooiing van het hooger landbom;vonderwijs zou brengen en voortaan waarborgen.
V oorgoed uit den weg geruimd was dan den looden last van
dien twijfel, water worden zou van de Wageningsche school, een
twijfel, die alle verbetering had tegengehouden; hetgeen ondertusschen zeer begrijpelijk en een logische gevolgtrekking was uit
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het £eit, dat geen Minister verantwoord was er toe over te gaan,
aan de bestaande inrichting groote sommen ten koste te leggen
zonder positief te weten, dat ze blijvend · waren besteed.
Hoe zou nu de eerste verjaring van dezen gedenkwaardigen
dag op een waardiger wijze herdacht kunnen worden, dan door
een huldiging van de beide mannen, die zich ten opzichte van
het totsta.ndkomen van deze wet bij uitstek verdienstel:ijk hebben
gemaakt. En op welke wijze ware hun deze hulde in een meer
passenden vorm te brengen, dan door gebruik te maken van het
recht, de:ri Senaat der Hoogeschool toegekend door art. 51 der
genoemde wet, n.l. ,,om, wegens zeer uitstekende verdiensten,
aan Nederlanders of vreemdelingen, het doctoraat in de landbouwkunde honoris causa te verleenen."
Een voorstel, in dezen zin, uitgaande van het college van rector magnificus en assessoren, versterkt met enkele Senatoren
(die zeker niet moeilijk te vinden waren) om te voldoen aan het
door de wet vereischte aantal ,,van tenminste vijf zijner leden",
mocht bij den Senaat een gunstig onthaal vinden, zoodat aan U
beiden
FoLKERT EVERT PosTHUMA, oud-Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel te 's Gravenhage, en
PETRUS VAN HoEK, Directeur-Generaal van den Landbouw te
's Gravenhage,
volgens besluit der Senaatsvergadering van 10 October j.1. het
doctoraat in de landbouwkunde honoris causa is verleend.
Aangezien het besluit tot Uwe promotie in dit geval niet het
rechtstreeksch gevolg is v11n eeh door U voltooide studie op het
gebied der land"Qouwkundige vraagstukken, noch van bepaalde
prestaties op het terrein der landbom~retenschap, maar het onze
bedoeling is U zeer bepaaldelijk te huldigen wegens Uwe verdiensten ten opzichte van het h~)Oger landbouwonderwijs, zooals zich
deze in het tot stand komen der wet op het hooger landbouwon~
derwijs hebben gemani£esteerd, heeft de Senaat tevens vastgesteld, dat aan mij als rector-magnificus, d.w.z. als vertegenwoordiger der geheele Landbouwhoogeschool, de eer zou te beurt
vallen aan U de diploma's der promotie uit te reiken. Het doet
ons groot genoegen U beiden bereid gevonden te hebben deze
diploma's persoonlijk in ontvangst te · nemen.
W anneer ik dan thans nog een woord tot U afzonderlijk wil
spreken, valt mij dit eensdeels moeilijk, omdat hetgeen Gij door
de definitieve regeling van het hooger landbouwonderwijs hebt
gewrocht tot heil van de landbouwwetenschap - en Q.aarom
middellijk ook tot heil van den landbouw in het algemeen zoodanig als schering en inslag tot een hecht weefseHs tezamen-

32
gevlochten, dat het moeilijk is Uw verdiensten afzonderlijk nauw~
keurig te omschrijveiil. Aan den anderen kant is evenwel Uw
aandeel aan het bereikte resultaat zoo verschillend van aard,
dat ik met een gemeenschappelijke bespreking niet langer zal
voortgaan.
Waar ik mij dan het eerst richt tot U, hooggeachte heer
POSTHUMA is dit niet in overeenstemming met het historisch
verband, w:aarin Uw beider werkzaamheden zich hebben aaneengevoegd; immers, het is juist het slot, het laatste. bedrijf, dat
wij aan Uwe toewijding/te danken hebben. En het ·voegt mij
hier een woord van. eerbie-dige hulde te brengen aan Uwe laatste
ambtsvoorgangers aan het Departe1llent van Landbouw, meer
in het bijzonder aan de nagedachtenis van oud-minister TALMA,
voor zijn groot aandeel in het werk, dat door U is voltooid; hoewel U het cintwerp in eenigszins ver-voorbereiden toestand bij
het aanvaarden Uwer portefeuille in 1914 vond, hood het voor U
toch groote en eigenaardige moeilijkheden en zeer veel werk, het
naar Uwe inzichten te wijzigen.
Wat wij in U bovenal waardeeren en bewonderen, het is de
vaste wil om het in aanbouw zijnde schip af te timmeren, het
van stapel te doen loopen en in zee te zenden, na het - zoo
goed dit voorshands mogelijk was - te hebben bemand; het is
de vaste en door den daad gevolgde wil, om dit alles tot stand
te brengen ondanks overstelpende werkzaamh~den van buitengewonen aard en onder hoogst moeilijke en ernstige omstandigheden.
Door deze prestaties hebt gij recht op de dankbare erkenning,
welke wij in het U verleende eere-doctoraat hebben willen uitdrukken.
<ilif
Uwe voortvarendheid om de Hoogeschool zoo spoedig mogelijk in werking te doen treden, en P.aarmede niet te wachten,
tot zij in allen deele met passende werkkrachten zou zijn toegerust, was een maatregel van wijs beleid. Want zoolang de verheffing tot hoogeschool niet was een voldongen feit, zou het
steeds bezwaarlijk blijven om wetenschappelijke krachten van
den eersten rang aan haar te verbinden. De opening der Hoogeschool reeds op 9 Maart heeft haar voorgc;ied bevrijd uit dezen
vicieuzen cirkel, die haar lange jaren heeft omkneld gehouden,
en hare gezo:iide oritwikkeling belemmerd.
En dat Gij op dien onvergetelijken lentedag persoonlijk naar
hier zijt overgekomen oi:n de opening namens de Regeering te
voltrekken, was een hernieuwd bewijs van Uwe belangstelling,
:welke wij in dankbaarheid gedenken.
Van Uwe, te deze~ gelegenheid gesproken woorden, herinnereh
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wij ons o.a. deze: ,,Gelijk 'ik reeds in de Kamer heb verklaard,
,,zal ik, nu eenmaal de beslissing gevallen is, alles doen wat in
,,mijn vermogen is om de Landbouwhoogeschool ook te Wage,,ningen te doen slagen."
Dat Gij woord hebt gehouden, daarvan getuigen de conferenties, welke ik met U nadien nog mocht houden, en die o.a. tot
den grondslag van een onbekrompen opzet voor het tOekomstige
materieele kleed der Hoogeschool hebben geleid. Uw heengaan
als Minister heb ik dan ook gevoeld als het verlies van een beschermer van onze belangen. Dankbaar past het mij evenwel
bieraan toe te voegen, alle reden te hebhen, te gelooven, dat
Uw opvolger in dezen Uw voetspoor wenscht te drukken.
Hooggeachte Heer Posthuma, zie, Uw proefschrift ligt voor mij;
het is de wet van 15 December 1917 tot regeling van het booger
landbouw- en veeartsenijkundig onderwijs. En de artikelen dezer
wet, bet zijn evenvele stellingen, welke door U in 's lands vergaderzaal verdedigd zijn met volkomen succes.
De vraag zou geopperd kunnen worden ·of deze promoties
niet te vroeg werden gebouden, of bet niet beter ware geweest
te wachten, tot eerst een of meer gewone doctoraten waren verleend; het is mijne overtuiging, dat dat niet het geval is, daar
aan U, als schepper en tevens verdediger der wet, de eer tbekomt
de rij der Nederlandsche doctoren in de Landbouwkunde te
openen.
Wil thans als eerste Nederlandsche doctor in de Landbouwkunde Uw diploma uit mijne handen in ontvangst :µemen. Ik
acht het een groot voorrecht de eerste te zijn, die U, namens den
Senaat met deze onderscheiding mag gelukwenschen!

***
Aan de ontwikkeling van het landbouwonderwijs .in Nederland, hooggeachte heer VAN HoEK, hebt Gij gedurende haast
twee decennien in steeds toenemende mate op de krachtigste
wijze medegewerkt; en meerendeels -bekleedt Gij hierin eene
leidende rol.
Niet in de laatste plaats geldt dit voor het hooger landbouwonderwijs hier te lande, waarin door U pionierswerk v.an de grootste beteekenis is verricht, en dat verder van Uwe onverflauwde
belangstelling en van Uwe onvermoeide stuwing is verzekerd
gebleven. Gij, die van alle vormen en metamorfosen van onze
inrichting van hooger landbouwonderwijs zoo goed op de hoogte
zijt als niemand anders, Gij zult mij toegeven, dat deze inrich-
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ting in haar gedrag en geschiedenis te vergelijken is met eene
radio-actieve stof, een radio-actief element, dat — terwijl het
om zich heen een zekere straling verbreidt —plotseling overgaat
in een ander, eveneens radio-actief element, en zoo vervolgens
(aldoor stralende) telkens van gedaante verwisselt. Deze straling
van een radio-actief element is gedeeltelijk van stoffelijken aard,
waarbij de uitgezonden deeltjes licht geven, waar zij terecht
komen, gelijk ook onze leerlingen na het verlaten der school
hunne omgeving van voorlichting dienen. Anderdeels is de straling immaterieel, doch ook deze verspreidt, in een daarvoor passende middenstof opgevangen, licht. En eindelijk de tijdconstanten, die voor de omzettingen dezer radio-actieve stoffen
gelden, en die soms kort van duur zijn, doch soms ook in
de honderden en duizenden van jaren loopen, zij geven van
de lijdensgeschiedenis der Wageningsche school een duidelijk,
zij het ook een door microscopische projectie sterk vergroot
beeld.
Zoo meenen wij dan eindelijk door de verschillende uranium
vormen heen en door die van het ionium, aangeland te zijn bij
het Radium, waarmee een tijdperk van vrij groote stabiliteit
en tevens van krachtige energie-ontwikkeling naar buiten zou
zijn getreden.
En vraagt men nu, welke de oorzaak is, die deze herhaalde
omzettingen heeft tot stand gebracht, dan kan men bij het natuurkundig proces, waaraan ik mijn beeldspraak ontleen, er
slechts naar gissen. Zeker is dan alleen, dat hier een macht van
groote energie in het spel is, die zich bescheiden op den achtergrond verborgen houdt. In de ontwikkelingsgeschiedenis van ons
landbouwonderwijs echter is het wèl bekend, dat de man, die
hier rusteloos naar verbetering heeft gestreefd, wien de grondvesting van het hooger landbouwonderwijs in Nederland reeds
voor tal van jaren als een ideaal voor oogen zweefde, maar dan
als een ideaal, dat verwezenlijkt kón worden en zoù worden, en
die zijn groote werkkracht ten volle gaf aan de trapsgewijze
vervulling van dit ideaal, is de voormalige inspecteur van het
landbouwonderwijs, de tegenwoordige Directeur-Generaal van
den Landbouw.
Hoe dikwijls heeft niet de slot-reorganisatie van onze school,
hare verheffing tot hoogeschool, een punt van ernstige bespreking uitgemaakt, in Den Haag of te Wageningen, tusschen U en
de docenten der school. Hoe vonden wij U steedsbereiddit punt
zakelijk met onste bespreken; en vooral hoe waart Gij dan immer
de onverstoorbare optimist, waar ons . . .— we moeten het met
schaamte bekennen —demoed dikwijls ontzonk. Een bespreking
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met U miste dan nooit hare opbeurende uitwerking en de uitkomst heeft U volkomen in het gelijk gesteld.
Toch schuilt Uw grootste verdienste elders. Immers wij, wij
waren het in beginsel van meet af met U eens. Maar in de kringen
dergenen, aan wie in de kwestie in de eerste plaats medezegginsschap zou worden toegekend, dacht men aanvankelijk veelal
anders. Ten tijde d a t zich Uw ideaal in heldere trekken voor U
begon af t e teekenen, achtte het meerendeel v a n genen de verwerkelijking d a a r v a n niet uitvoerbaar. Toen kwam Uw optimisme U eerst recht ten goede. De groote trage massa, die verzet
moest worden, voor U ziende, hebt Gij niet versaagd. Gij hebt
den strijd voor het goed recht v a n ons hooger landbouwonderwijs
volgens Uwe denkbeelden niet opgegeven, m a a r Uw ideaal
t o t het einde toe ten krachtigste verdedigd in woord en in
geschrift.
Als ik d a n ook Uw proefschrift zou moeten aanwijzen; ik zou
Uwe studie, getiteld „Hooger landbouwonderwijs", gedateerd
van 1906, als zoodanig willen beschouwen. Reeds twaalf jaren
oud, is dit werk nog zeker waard gelezen te worden, bij zijn verschijnen was het belangwekkend van het m o t t o op het titelblad
t o t de laatste bladzijde. Wij zien in deze studie achtereenvolgens
behandeld het hooger landbouwonderwijs, zooals zich dit in
Duitschland heeft ontwikkeld, zooals dit in 1906 op een groot
a a n t a l plaatsen in het buitenland werd aangetroffen, zooals dit
ten onzent aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool werd gegeven, en — last not least — zooals dit naar Uwe
meening in de toekomst geregeld moest worden. I n dit hoofdstuk
koost Gij in de strijdvraag: universiteit of hoogeschool, onvoorwaardelijk de partij voor de vorming van een onafhankelijke
en zelfstandige hoogeschool met eigen propaedeuse en Gij verdedigdet met klem, d a t deze instelling onder het Departement
van Landbouw zou moéten ressorteeren. Aangaande de plaats
van vestiging besluit Gij Uw betoog met de juiste opmerking
„dat het van meer belang is, d à t er hooger landbouwonderwijs
worde gegeven, d a n waar het gegeven w o r d t . "
Welnu, zoover zijn wij dan, d a n k zij Uwe krachtige medewerking, werkelijk gekomen!
Hooggeachte Heer Van Hoek, de wet heeft naar den letter de
band verbroken, die gedurende zoovele jaren den .DirecteurGeneraal en het Wageningsche schoolbestuur heeft vereenigd
gehouden. I n d e r d a a d zal deze samenwerking blijven bestaan en
zullen beide schepen, schoon voortaan niet meer verbonden,
vrijwillig denzelfden koers volgen, die gericht is op het heil van
den Landbouw.
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Neem thans ook Gij uit mijne handen aan het diploma van Uw
eeredoctoraat en ontvang, uit mijn mond de eerste gelukwensen
namens den Senaat der Landbouwhoogeschool.
Mijne Heeren Curatoren en Senatoren, en verdere aanwezigen.
Ik dank U voor de eer van Uwe tegenwoordigheid. Ik verklaar
deze buitengewone Senaatsvergadering voor gesloten.

TOESPRAKEN VAN DR.F. E. POSTHUMA EN
DR. P. VAN HOEK TOT DE O P E N B A R E
V E R G A D E R I N G BIJ HET AANVAARDEN
VAN, HET DOCTORAAT, HONORIS CAUSA
Na de promotie-rede van den Rector Magnificus was het
woord aan Dr. F. E. POSTHTTMA en deze zich gedragende naar
de met den Rector Magnificus gemaakte afspraak, volstond met
eenige vriendelijke woorden tot den Rector Magnificus en den
Senaat te richten, eindigende met het afleggen van eene belofte
van voortdurende trouw aan de belangen der Landbouwhoogeschool.
Dr. P. VAN HOER, thans aan het woord, zegt het volgende:
Hooggeachte Promotor, heeren Curatoren en
Professoren der Landbouwhoogeschool, dames
en heeren,
De mededeeling, welke ik bij schrijven van 30 October 1918
van den Senaat der Landbouwhoogeschool mocht ontvangen, dat
hij had besloten krachtens het bepaalde in artikel 51 der wet
tot regeling van het hooger landbouw- en hooger veeartsenijkundig onderwijs' aan mij het doctoraat in de landbouwkunde
honoris causa te verleenen, was voor mij eene groote verrassing.
Ik heb voor die onderscheiding reeds schriftelijk mijn dank betuigd, doch wil dien hier nogmaals herhalen en daarbij U, hooggeachte Promotor, in 't bijzonder dankzeggen voor de waardeerende woorden, waarmee U de uitreiking van den doctorsbul
aan mij hebt gepaard doen gaan, eene waardeering die, uit Uwen
mond komende, voor mij te meer waarde heeft, omdat ik U eene
zoo hooge achting toedraag.
In den tijd, die er verloopen is, sedert de ontvangst van de
mededeeling van den Senaat, heb ik menigmaal in gedachte den
door mij afgeloopen levensweg nogmaals geloopen en zijn herinneringen in mij verlevendigd aan veel, dat in den loop der jaren
op den achtergrond was gedrongen. Eene enkele herinnering
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heeft mij telkens weder door 't hoofd gespeeld. H e t moge mij
vergund zijn U haar mede te deelen.
I n de jaren 1880—1884 was ik Rijkskweekeling aan de Rijksnormaallessen te WARFTTM. Met ons drieën beschikten we over
een klein, smal studeervertrek. Dit belette echter niet, d a t het
een centrum was v a n levenslust en, voorzoover d a a r v a n bij
kweekelingen mag worden gesproken, v a n opgewekt geestelijk
leven. Er werd veel gewerkt. E r bestond tusschen ons een groote
wedijver en als het verplichte werk gereed was, hielden we ons
met allerlei liefhebberijen bezig, met het verzamelen van kennis
waarvan S P E N C E R zou gezegd hebben, d a t de maatschappelijke
waarde betrekkelijk gering was. Om slechts een paar voorbeelden
te noemen. We hadden uit de bibliotheek het groote werk van
Dr. R I T Z E M A B o s , toen nog geen professor, óver Landbouwdierkunde te leen gevraagd en vermaakten ons met te onderzoeken,
wie bij 't opslaan van willekeurige bladzijden de meeste v a n de
daarop vookomende afgebeelde dieren zoude herkennen. Ten
slotte brachten we 't zoover, d a t we zoo goed als alle n a m e n van
de afgebeelde dieren kenden.
Later was door eene opmerking van onzen directeur onze aandacht gevallen op het leeren v a n Latijnsche spreuken. Op de
kleine balkjes in ons vertrek werden deze geschreven en na eenige dagen door andere vervangen. We kozen ons zelfs lijfspreuken.
Ora et labora, bid en werk, was die van een mijner heel vroeg
gestorven studiemakkers ;de mijne :Finis coronat opus, het einde
kroont het werk.
E n ' t is vooral aan deze spreuk, d a t ik in de laatste dagen
meermalen heb gedacht. Is ze heden toepasselijk? I k meen j a :
er is voor ons land en in 't bijzonder voor onzen landbouw met
vereende krachten een zeer belangrijk werk t o t stand gebracht:
de verheffing v a n de Rijks hoogere land-, tuin- en boschbouwschool en v a n de Rijks Veeartsenijschool t o t zelfstandige hoogescholen. De stichting der zoo lang gewenschte landbouwhoogeschool, kroon en fondament beide van ons landbouwonderwijs,
is het einde geweest v a n het werk der fundeering. D a t einde is de
kroon op den stichtingsarbeid geweest, de vrucht tevens v a n het
doorzettingsvermogen van Minister P O S T H U M A , die ondanks
moeilijkheden van allerlei aard en veel omvattenden arbeid in
een fel bewogen tijd zijn krachten aan dit zoo belangrijk vredeswerk gaf, eene daad door U, hooggeachte Promotor, terecht zoo
hoogelijk gewaardeerd, eene waardeering, waarbij ik mij gaarne
aansluit.
Gereed is het werk echter nog niet. Integendeel, er valt nog
zeer veel t e doen en er zullen nog wel eenige jaren voorbij moeten
gaan voor van eene voltooiing sprake kan zijn, indien daarvan
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ooit sprake zal kunnen wezen, want de ontwikkeling der wetenschap mag niet stilstaan, zal de vooruitgang der wereld niet
worden gestoord en inrichtingen van hooger onderwijs zullen
daarom steeds om aanvulling en uitbreiding moeten vragen.
I k twijfel er niet aan, of opvolgende Ministers v a n Landbouw,
de groote beteekenis van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek voor de ontwikkeling v a n dezen zoo belangrijken t a k van
volksbestaan beseffende, zullen het hunne willen bijdragen om
den verderen opbouw der hoogeschool mogelijk te maken en wat
mijn medewerker, de Inspecteur v a n het Landbouwonderwijs, tevens hoofd van de afdeeling Onderwijs v a n de Directie v a n d e n
Landbouw, en mij zelve aangaat, v a n onze medewerking kunnen
Curatoren en den Senaat der Landbouwhoogeschool te allen
tijde verzekerd zijn.
Minister POSTHTJMA heeft in zijne openingsrede daarop reeds
het vertrouwen uitgesproken, toen hij mij aanwees als de blijvende man, die voor de voleinding v a n het werk het zijne zou bijdragen. Die aanwijzing heb ik, voor zooveel zulks nog noodig was,
aanvaard als een stilzwijgende opdracht, waarvan ik mij naar
beste krachten hoop te kwijten.
E n nu, wat mij zelf aangaat, is dan ook het finis coronat opus
toepasselijk? De Senaat heeft daarop voor mij geantwoord en
mijn aandeel in het t o t stand gebrachte werk zoo hoog aangeslagen, d a t hij mij op dezen eersten verjaardag v a n de bekrachtiging
der wet op het hooger landbouw- en hooger veeartsenij kundig
onderwijs meende te moeten huldigen met de uitreiking, bij
monde v a n den Rector-magnificus van het diploma v a n een eeredoctoraat. I k behoef dus de gestelde vraag niet zelf te beantwoorden. H a d d e ik d a t moeten doen, d a n zoude ik hebben moeten
opmerken, d a t ik mijn werk nog niet als geëindigd beschouw en
dat mijn arbeid zoo is samengeweven met d a t v a n anderen, waaronder ik in 't bijzonder moet noemen F . B. L Ö H N I S , Dr. H. J .
L O V I N K en Dr. K. H . M. VAN D E R Z A N D E , dat ik het liefst het

antwoord schuldig zoude willen blijven.
Dit neemt echter niet weg, d a t het mij verheugt, d a t de Senaat
der Landbouwhoogeschool mijn arbeid ter bevordering v a n het
hooger landbouwonderwijs v a n zoodanige beteekenis heeft geacht
d a t hij heeft kunnen besluiten mij daarvoor eene hooge onderscheiding te verleenen. I k verheug er mij echter nog meer over,
d a t met de totstandkoming der wet op het hooger landbouw- en
veeartsenijkundig onderwijs de voltooiing v a n de wettelijke regeling v a n het landbouwonderwijs zoo belangrijk is gevorderd. N u
k a n met kracht worden gewerkt aan een wetsontwerp t o t regeling v a n het lager- en middelbaar landbouwonderwijs, waarin
de bestaande regeling van d a t onderwijs, voor zooveel noodig
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gewijzigd en aangevuld, zal worden geconsolideerd. Zoo zal de
tijd niet meer verre zijn, dat overal landbouwonderwijs in ons
land kan wordell" gegeven. Dit te mogen beleven is altijd een
mijner wenschen geweest, want dit onderwijs is niet alleen noodig
om onzen landbouw to~ grootere ontwikkeling te brengen, doch
ook om den landbouwenden stand op te heffen en hem die plaats
in de maatschappij te verzekeren, waarop hij naar de beteekenis
van den landbouw, als bron van. volksbestaan, zooals Staring
het reeds heeft uitgedrukt, aanspraak mag maken.
Ik mag het hier zeker wel zeggen, dat ik het als eene roeping
heb gevoeld, mede te werken aan de geestelijke verheffing en
den stoffelijken vooruitgang van den landbouwenden stand. De
Nederlandsche landbouwer is dat waard ! En daarbij, ieder die
meewerkt aan de verheffing van den landbouwenden stand, waaruit het volk zich verjongt, werkt tevens mede aan de opheffing
van het geheele volk.
Om dat doel te bereiken is naast andere middelen onderwijs
noodig en hoe beter dat onderwijs is, hoe sneller het doel zal
worden be:r;eikt. Het zal U dus niet verbazen, dat ik, voor het
eerst over het hooger landbouwonderwijs schrijvende, het motto
koos, waarop Gij, Hooggeachte Promotor, nog even de aandacht
vestigde: Le peuple qui a les meilleures ecoles est le premier
peuple; s'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain; het volk,
dat de beste scholen heeft, zal vooraan staan in de rij der volken,
zoo het dit nog heden niet doet, dan toch morgen.
Goede scholen beteeke:µen echter allereerst goede onderwijzers
en goede leeraren, want deze maken de scholen.
Goed onderwijzend personeel kan echter alleen door eene goede
opleiding worden verkregen en deze is slechts dan verzekerd,
wanneer daaraan vanwege den staat de meest mogelijke zorg
wordt besteed.
Het spijt mij te moeten zeggen; dat .het in ons land aan die
zorg jarenlang heeft ontproken en dat zij ook thans nog, voorzoover het algemeen ontwikkelend onderwijs aangaat, niet vol"
doende is te achten.
In onze onderwijswetten vindt men geene enkele paragraaf
aan de opleiding van het onderwijzend personeel gewijd. ·Alleen
de wet op het lager onderwijs bevat twee artikelen 8 en 12,
welke op die opleiding betrekking hebben. Artikel 8 spreekt
over de mogelijkheid om jongelieden van beiderlei kunne onder
bepaalde voorwaarden als kweekeling in de school toe te la ten en
artikel 12 zegt, dater van Rijkswege kweekscholen en normaallessen tot opleiding van onderwijzers worden opgericht en onderhouden en dat daarvoor Rijksbijdragen kunnen worden verle('lnd
aan gemeentelijke en bijzondere kweekscholen, aan normaal-
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lessen en aan hoofden van scholen. Van eene volledige opleiding
is geen sprake. Zij, die de acte van onderwijzer hebben behaald,
moeten zich grootendeels verder maar zelf redden: Gelukkig
worden er thans subsidien gegeven voor cursussen ter opleiding
voor de akte van hoofdon<;lerwijzer.
In de wet op het middelbaar onderwijs is geen enkel artikel
te vinden met betrekking tot de opleiding van het personeel. W el
eene reek~ artikelen ter omschrijving van de acten, die Jrnnnen
worden behaald. De zoogenaamde actemannen, in tegenstelling
met de universitair opgeleiden, hebben zich ook langen tijd
maar zelf moeten helpen en steun moeten zoeken, waar zij die
konden vinden. Gelukkig wordt in den laatsten tijd ook subsidie verleend ten behoeve van cursussen ter opleiding voor
middelbare examens en wordt van de zijde der universiteiten
grooten steun gegeven. Dit neemt echter niet weg dat de geheele
organisatie van de opleiding van onderwijzend personeel voor
het middelbaar onderwijs, ook voor zoover zij plaats vindt aan
de universiteit, uit een opvoedkundig oogpunt gebrekkig is. Bestaat er bij het lager onderwijs nog gelegenheid tot oefening
voor den aanstaanden onderwijzer en ontvangt hij onderricht
in de paedagogiek, bij de opleiding voor het middelbaar onderwijs wordt aan een en antler onvoldoende aandacht geschonken.
In den allerlaatsten tijd kan echter op belangrijke lichtpunten
worden gewezen nu voor de paedagogiek plaats wordt bereid
aan de universiteiten. Toch moet nog de zucht worden geslaakt:
Och, of men doordrongen ware van de waarheid der woorden van
JULES SIMON: de kunst van onderwijzen, zelfs van: de eenvoudigste zaken, is een groote, zeer moeilijke kunst, die skchts zeer
langzaam door veel oefening kan worden verkregen en die Iiiet
iedereen in staat is zich eigen te maken. En ook daarvan, dat
ieder onderwijzer opvo.eder tevens moet zijn. Niet het onderwijs
alleen, maar de opvoeding maakt. den mensch!
Het behoeft ons niet te verwonderen, dat ook de opleiding
van het personeel voor het landbouwonderwijs langen tijd zeer
gebrekkig is geweest. Voor het behalen der lagere acte landbouwkunde waren de enkelen, die zich daarvoor bekwaamden vroeger
geheel op zelfstudie aangewezen en de studeerenden voor de middelbare acte moesten zich voor 1904, na volbrachte studie te
WAGENINGEN-, steeds naar buitenlandsche hoogescholen begeven.
Bij het begin der organisatie van het lager landbouwonderwijs,
aangevangen door den eersten Inspecteur van het Landbouwonderwijs, den Heer F. B. L6HNIS, is echter terstond begonnen
met het oprichten van Rijkscursussen voor de opleiding van het
personeel en bij de voortgaande ontwikkeling van dat onderwijs
heeft de opleiding van de onderwijskrachten steeds een onder-
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werp van aanhoudende zorg uitgemaakt. Voor de opleiding v a n
leeraressen voor het landbouwhuishoudonderwijs is eene afzonderlijke Rijksschool opgericht; voor die van de speciale vakonderwijzers voor den tuinbouw bestaan afzonderlijke Rijkscursussen en ook voor de opleiding van onderwijzers voor hoefsmidcursussen. Toen de Rijks hoogere land-, tuin- en boschbouwschool in 1904 door reorganisatie van de vroegere Rijks hoogere
land-, tuin- en boschbouwschool ontstond, zijn aanstonds maatregelen getroffen om de opleiding voor de middelbare acte hier
te lande mogelijk te maken, 't Was mede die opleiding, welke
de verheffing dier school t o t hoogeschool dringend eischte. Van
die hoogeschool verwachten alle vrienden van het landbouwonderwijs, d a t zij ons het onderwijzend personeel voor de middelbare landbouwscholen zal leveren, personeel niet alleen landbouwkundig, doch ook onderwijskundig geschoold.
Om dit laatste te bereiken is — ik constateer dit met groote
vreugde — onder de lijst van de te doceeren vakken in artikel
2 onder aa. opgenomen de paedagogiek en de methodiek van
het landbouwonderwijs.
Voor d a t leervak is t o t nu toe geen lector of professor aangewezen. I k twijfel er niet aan, of spoedig zullen Curatoren en
Senaat der Landbouwhoogeschool hunne aandacht aan de bezetting v a n d a t leervak schenken.Zij toch, die zich aan het landbouwonderwijs willen wijden, moeten in de gelegenheid worden gesteld
zich in alle opzichten voor die t a a k te kunnen voorbereiden.
I k hoor in den laatsten tijd wel eens, d a t de jonge Rijkslandbouwleeraren het geven v a n onderwijs, hetwelk zij schoolmeesteren noemen, eenigszins beneden zich achten ;d a t zij meer houden
van zoogenaamd economisch werk, bestaande in het bijwonen
van vergaderingen, het helpen oprichten van vereenigingen, enz.
Zeker, die zaken kunnen ook v a n belang, zelfs van veel belang
zijn, doch hooger schat ik den invloed van het onderwijs. Die
invloed is misschien niet zoo direct merkbaar, doch hij groeit
met de jaren. Juist door het onderwijs kan op stelselmatige wijze
worden gearbeid aan de ontwikkeling v a n den landbouwenden
stand. Ik voor mij weet niets mooiers d a n het geven v a n onderricht, het uitdeelen van geestelijke schatten, waarbij gever en
ontvanger beiden rijker worden.
H e t zij mij vergund nog op een enkele bepaling de a a n d a c h t
te vestigen, waardoor de wet op het hooger landbouw- en veeartsenijkundig onderwijs zich van die op het hooger onderwijs
onderscheidt. De bepaling, welke ik bedoel, is die, vervat in art.
49, lid 2, waardoor het mogelijk is gemaakt, hen, die den leeftijd
van 25 jaren hebben bereikt en volgens eene verklaring van den
Senaat voldoende algemeene ontwikkeling en geschiktheid voor
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de door hen gekozen studie bezitten voor het afleggen v a n de
examens aan de Landbouwhoogeschool vrij te stellen v a n den
eisch v a n het bezit v a n een getuigschrift v a n met gunstig gevolg
afgelegd eindexamen eener vijfjarige hoogere burgerschool of
v a n een getuigschrift, d a t toegang verleent t o t de studie a a n een
universiteit of aan de Technische Hoogeschool.
Ook zij dus, die door zelfstudie zich hebben bekwaamd,
zullen langs dezen weg hun arbeid door het afleggen van
examens aan de Landbouwhoogeschool kunnen bekronen. H e t is
mij bekend, d a t de Senaat der Hoogeschool van deze bepaling
reeds gebruik heeft gemaakt. I k juich zulks van harte toe, voorstander als ik ben van het geven van zoo ruim mogelijke gelegenheid t o t ontwikkeling a a n allen, die den drang in zich voelen t o t
geestelijke ontplooiing.
De scholen behooren t o t de paleizen v a n het volk ; zet de deuren dier paleizen wijd open! Stelt het volk in al zijne geledingen
in staat zich geestelijke goederen te verzamelen, w a n t deze zijn
en zullen blijven de rijkdom van alle tijden!
Hooggeachte Promotor, Gij hebt mijverzocht kort te zijn en
ik wil gaarne aan Uwen wensch voldoen. Gij zult mij echter
wel vergunnen, nog enkele woorden t e zeggen. De dag van heden
geeft aanleiding daartoe.
I n den aanvang mijner toespraak zeide ik reeds, d a t tal van
herinneringen uit lang vervlogen tijd in mij wakker werden geroepen. Daartoe behoort in de eerste plaats, die aan mijn overleden ouders, die zich voor mij zulke belangrijke offers hebben
getroost. Met groote dankbaarheid gedenk ik hunner, in 't bijzonder mijnen vader, die reeds zoo vroeg in mij de lust t o t leeren
wakker riep. W a t zoude ik niet willen geven, wanneer zij beiden
dezen dag hadden kunnen beleven!
I k denk aan mijn hooggeachten leermeester J . VAN JXJLSINGHA M A R R E N G A , rustend hoofd der school t e Leens, die zoo
veel t o t mijne opleiding heeft bijgedragen; aan den t e vroeg
gestorven oud-directeur van de hoogere burgerscholen te Warfum en Den Helder, Dr.R. R I J K E N S , wiens methodisch onderricht
mij later steeds t o t een richtsnoer is geweest ;aan U, hooggeachte
zwager, Dr. A. B O R G M A N , die mij inleidde in de studie v a n de
voor de beoefening der landbouwwetenschap zoo belangrijke
chemie. H e t verheugt mij U hier aanwezig te zien.
Voorts verwijlen mijne gedachten bij den reeds ontslapen P .
H B I D E M A Sr. te Westernieland, die mij bij mijne studie voor
de landbouwacte zoo menigmaal t o t een steun en voorlichter
is geweest.
Levendig herinner ik mij ook, hoe Gij,hooggeleerde B R O E K E M A ,
op een warmen zomerdag, te Pieterburen zijnde, mij voorlichttet
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omtrent de wijze, waarop de studie voor de landbouwacte
moet worden aangevat en waarbij Gij er terecht op weest, dat
het niet de boeken en de grauwe theorie alleen moeten zijn,
die den geest geheel in beslag moeten nemen, doch dat het oog
wijd geopend moet wezen voor de levende natuur en het zoo
vol afwisseling zijnde practische landbouwleven.
Met dankbaarheid denk ik aan U, mijn ouden vrfond J. VAN
DAM. Wat heh ik menigmaal met Ude belangen van het land-·
bouwonderwijs besproken, genoten van Uw paedagogisch inzicht
en groote kennis en mij gekoesterd bij de warmte van Uw gemoed,
U, Hooggeachte Promotor, breng ik hartelijken dank voor de
hulp en den steun, die ik niet alleen in mijn ambt, doch ook bij
mijne studie van U heh mogen ondervinden.
Uwe tegenwoordigheid op dezen dag, hooggeachte L6HNIS,
waardeer ik zeer. Gij waart voor mij eerst een belangstellende
vriendelijke. chef, daarna een welwillend collega, vervolgens een
krachtig medewerker en raadsman. Gij hebt indertijd Uw werk
aan mij overgedragen en ik heh beloofd het in Uwen geest te
helpen voltooien, Dat Gij behoort tot de leden van het eerste
college van Curatoren der Landbouwhoogeschool verheugt mij
zeer.
Evimeens verheugt het mij, dat thans in dat college plaats is
gegeven aan mijn ambtsvoorganger, Dr. H. J. LoVINK. Hoe
dikwijls zijn zijn vriendschap en suggestieve kracht mij tot een
steun geweest. Hij was het, die mij aanspoorde mijne denkbeelden over het hooger landbouwonderwijs te ontwikkelen, die
den stoot gaf aan de zoo belangrijke reorganisatie in 1904.'Hij zal
in zijne nieuwe functie in de gelegenheid zijn het toen aangevangen werk na eene belangrijke onderbrekingtehelpen voltooien.
Hooggeachte VAN DER ZANDE, met groot vertrouwen heh ik
indertijd U als mijn opvolg~r zien optreden, Wat hebt Gij sedert
een werk verzet en wat is door U niet verricht tot ontwikkeling
van het landbouwonderwijs in al zijne geledingen. Heb dank
daarvoor. Het einde zal ook Uw werk kronen.
· Velen zoude ik nog moeten danken, doch ik moet eindigen.
Er is hier echter nog een aanwezig te wier opzichte ik niet zwijgen
mag. Dat is mijne vrouw. Zij is mij steeds tot een groote hulpe
geweest. Zij was mijne secretaresse in drukke tijden, mijne raadgeefsteT in moeilijke omstandigheden; zij maakte mij het werk
licht, doordat zij mij met liefde en zorg omringde en mijn huis
maakte tot de plek, waar ik het liefst vertoef. Zij heeft zich,
doordat het werk en de studie mij zoo vaak geheel in beslagnamen
veel moeten ontzeggen. Ik weet, dat deze dag haar veel vergoedt en dat ook zij zegt: Finis coronat opus.

5.

AMBTSAANVAARDINGEN VAN
HOOGLEERAREN.
I.

Mr. J. C. KIELSTRA aanvaardde het hoogleeraarsambt in het
Koloniaal Staatsrecht en Strafrecht, de Indische Landhuishou:dkunde en het Indisch Agrarisch recht op 7 October 1918 met een
rede, getiteld: ,,Recht en Werkelijkheid".
JOHANNES CoENRAAD KIELSTRA werd 13 November 1878 geboren te Zwartsluis. Hij bezocht de lagere school gedeeltelijk
aldaar, gedeeltelijk te Middelburg, waarheen zijne ouders in i885
verhuisden. In laatstgenoemde gemeente werd hij in 1890 tot
het gymnasium toegelaten, dat hij fo 1896 verliet om aan de
Leidsche universiteit te gaan studeeren in de faculteit der rechtsgeleerdheid. Na aflegging van de academische exam ens promoveerde hij in den loop van het jaar 1901, waarna hij zijn studien
voortzette en in November 1902 het examen voor den Indischen
rechterlijken dienst aflegde.
_
In April 1903 vertrok hij naar Nederlandsch Oost-Indie, waar
hij achtereenvolgens in verschillende betrekkingen bij de rechterlijke en administratieve macht werkzaam was, laatstelijk als
adjunct-adviseur' voor de bestuurszaken der Buitenbezittingen
sedert 1910, in welke functie hem in 1915 verlof wegens ziekte
naar Europa werd verleend. Na zijne benoeming tot hoogleeraar
aan de Landbouwhoogeschool werd hem op daartoe strekkend
verzoek eervol ontslag nit den Indischen dienst verleend.
Gedurende een deel van zijn verlof stond hij als reserve-kapitein der landweer-infanterie onder de wapenen tijdens de mobili- ·
satie gedurende den jongsten oorlog in Europa.
Van zijne hand verschenen verschillende opstellen over onderwerpen van koloniaal-politieken en economischen aard in de Indische Gids, de Economist, Onze Eeuw, bet Tijdschrift voor
Economische Geografie en h_et Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur, van welk laatste periodiek hij van 1910 tot
1915, eerst met zijn ambtgenoot Lulofs, daarna alleen, de redactie voerde. In 1908-1909 verscheen van zijne hand de Proeve
eener Inleiding tot de Koloniale Staathuishoudkunde.
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II.
Mr. Dr. A. H E R I N G A a a n v a a r d d e het hoogleeraarsambt in de
Staathuishoudkunde, de statistiek en het Nederlandsch agrarisch
recht op 16 October 1918 met een rede over: „Economie en
Recht".
A N N E H E R I N G A werd in 1874 te Holwerd in Friesland geboren,
bezocht het gymnasium t e Leeuwarden, studeerde rechts- en
staatswetenschappen te Groningen, promoveerde aldaar in 1901;
was van 1901—1906 werkzaam als statisticus aan het Centraal
Bureau voor de statistiek t e 's-Gravenhage, (sociaal-economische
en historisch-statistische onderzoekingen); van 1906—1908 als
commies bij het Departement van Binnenlandsche Zaken, belast
met de behandeling o.m. van de juridische zaken der afdeeling
Binnenlandsch Bestuur (staats-, provincie- en gemeente-recht) ;
ging daarna als referendaris chef der derde afdeeling over naar
het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, waar hij van
1908—1918 de economisch-juridische leiding h a d van het Staatsbedrijf der Telefonie; in een boek „Electrisch Wereldverkeer",
(Tjeenk Willink, Haarlem 1914) gaf hij economische beschouwingen over Telegrafie en Telefonie.
Voorts was hjj gedurende dertien jarensecretaris derVereeniging
„Het Vrije Ruilverkeer", schreef in die hoedanigheid een groot
deel der Geschriften t o t verdediging v a n den Vrijhandel, gaf
daarover een boek uit „Freetrade and Protection in Holland",
Tjeenk Willink, Haarlem (1914) en publiceerde in verschillende
tijdschriften (Vragen des Tijds, Vragen van den Dag, Economist, Tijdschrift voor Economische Geographie) tal van artikelen
op economisch, staatsrechtelijk en volkenrechtelijk gebied.
III.
De landbouwkundig-ingenieur M. F . V I S S E R aanvaardde het
hoogleeraarsambt in de landbouwwerktuigkunde, de afwatering
van den bodem en de polderbemaling op 21 November 1918
met het uitspreken van een rede over: „Het onderwijs in kennis
„van landbouwwerktuigen, de polderbemaling en de afwatering
„van den b o d e m " .
MATTRITS F R A N S V I S S E R , geboren in 1875 te Nieuwe Niedorp,
doorliep de vijfjarige H . B. S.te Amsterdam en de hoogere Landbouwschool teWageningen, studeerde aan de Universiteit te Halle
am Saale en verwierf daarna de middelbare acte landbouwkunde.
Hij ging vervolgens in den technischen handel en bracht als
directeur der N . V. Visser's Landbouwkantoor onder meer een
a a n t a l watergemalen naar eigen plannen t o t uitvoering.
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Hij is Voorzitter v a n Kring V van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw en v a n het I n s t i t u u t van Landbouwkundigen,
Van zijn h a n d verschenen enkele brochures op het gebied v a n
het polderwezen, benevens een met k a a r t e n toegelichte artikelenreeks in het Handelsblad, later ook gebundeld uitgegeven, over
de overstrooming in Noordholland op 13—14 J a n u a r i 1916.
IV.
Dr. N. L. SÖHNGEN a a n v a a r d d e het hoogleeraarsambt in de
microbiologie op 11 December 1918 met een rede, getiteld: „De
„ontwikkeling van de microbiologie en hare beteekenis voor den
„landbouw".
NICOLAAS L o u i s SÖHNGEN werd in 1878 te Oirschot geboren,
bezocht de vijfjarige H . B. S. t e Veendam, studeerde te Delft
t o t 1902 en promoveerde 1906. Was als assistent werkzaam aan
de T. H . daarna in de margarine industrie, vervolgens directeur
van het microbiologisch laboratorium van het Rijkslandbouwproefstation te Groningen.'
Van zijn hand verschenen de navolgende geschriften en
publicaties :
Delft dissertatie 1906. H e t ontstaan en verdwijnen van waterstof
en m e t h a a n onder den invloed van het organisch leven.
Ureumsplitsing bij afwezigheid der eiwitten. 1908, Koninklijke
Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.
Vetsplitsing door bacteriën 1910 K. A. v. W.
Microben lipase
1911 K. A. v. W.
Thermotolerante apase
1911 K. A. v. W.
Prof. Dr. G. VAN I T E B S O N en Dr. N. L. SÖHNGEN : R a p p o r t over
onderzoekingen verricht omtrent geconstateerde aantasting
van het zoogenaamd Manbarklak, de Ingenieur 1911.
Ueber Fettsplattende mikroben u n d deren Einfluss auf Molkereiprodukte und Margarin, Folia microbiologica 1912.
Oxydatie van petroleum, paraffine, paraffineolie en benzine
door microben 1913 K. A. v. W.
Einfluss von Kolloiden auf MikrobiologischeProzesse. Centralbl.
f. B a k t . 1913.
Ueber reduzierende Eigenschaften der Essigbakt., Folia Microbiologica 1913.
Einfluss einiger Kolloide auf die Alkoholgärung. Folia Microbiologica 1913.
Die Zersetsung des Kautschuks durch Mikroben. Centralbl. f.
Bakt. 1914.
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Kolloidaal opgeloste en gélatineusekoolstof. Chemisch Weekbl.
1914.
Umwandlungen von Manganverbindungen u n t e r den Einfluss
Mikrobiologischer Prozesse. Centrälbl. f. Bakt. 1914.
N. L. SÖHNGEN, A. K N E T E L M À N N en K. T. W I E R I N G A ; Bepaling

van het gehalte vrije en gebonden humus in zand- en veengronden. Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen
der Rijkslandbouwproefstations 1917.

Dr. J . J . VAN L O G H E M aanvaardde op 16 J a n u a r i 1919 het
a m b t van buitengewoon hoogleeraar aan de Landbouwhoogeschoól met eene inaugurale rede over: „Ziekte en Parasitisme".
J O H A N N E S J A C O B U S VAN L O G H E M , geboren te Amsterdam
10 April 1878; gymnasium te Amsterdam, Universiteit van Ams t e r d a m ; bevorderd t o t arts 29 Nov. 1902, gepromoveerd cum
laude 11 J u n i 1903 t o t doctor in de geneeskunde op proefschrift:
„Over het colon en mesocolon der p r i m a t e n " ; privaatdocent aan
de Universiteit v a n Amsterdam 13 J u n i 1907; waarnemend directeur van het Pathologisch Laboratorium teJVtedan (Sumatra's
Oostkust) 1908—1909;leider der pestbestrijding te Malang (OostJ ava 1911), directeur der afdeeling Tropische Hygiene van het
Koloniaal I n s t i t u u t 1 J u n i 1912, benoemd t o t bijzonder hoogleeraar in de tropische hygiene a a n de Universiteit v a n Amsterdam 17 Juli 1916, inaugureele rede 6 Nov. 1916: „Klimaat en
ziekte"; benoemd t o t buitengewoon hoogleeraar in de tropische
hygiene aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen 26 Nov.
1918, inaugureele rede 16 J a n u a r i 1919: „Ziekte en Parasitisme".
De wetenschappelijke mededeelingen v a n zijn h a n d betreffen
in hoofdzaak onderwerpen uit het gebied der zuivere en toegepaste bacteriologie en serologic
VI.
De civiel-ingenieur J . H . T H A L L A R S E N aanvaardde op 21 Mei
1919 het hoogleeraarsambt in de mechanica, cultuurtechniek,
tropische land- en boschbouwarcbitectuur, met een rede, getiteld: „De invloed van bosschen op het regime van rivieren".J O H A N N E S H E R M A N T H A L L A R S E N werd den 6den April 1870
te Probolinggo (Java) geboren. H e t grootste deel zijner schooljaren bracht hij achtereenvolgens te Leiden en Haarlem door en
bezocht in laatstgenoemde stad de hoogere burgerschool met
vijfjarigencursus. Na een onderbreking dezer schooljaren met een
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verblijf van ruim een jaar te Mittweida (Saksen), waar hij de
colleges aan het „Technicum" volgde, verliet hij in 1890 de
H.B.S. te Haarlem met het einddiploma, ten einde zijn studiën
aan de toenmalige polytechnische school te Delft voort te
zetten. In Juni 1894 verwierf hij het diploma van civielingenieur en trad nog in den loop van dat jaar in dienst van
den Waterstaat en 's Lands Burgerlijke Openbare Werken in
Ned. Oost-Indië. Als hoofd-ingenieur der Ie klasse legde hij in
April 1918 zijn betrekking van Hoofd der technische afdeeling
Irrigatie aan het Departement der B.O.W. neer, om (ten tweede
male) met verlof wegens langdurigen dienst naar Europa te
vertrekken. Als gevolg van zijn benoeming tot hoogleeraar te
Wageningen echter nam hij in April 1919 definitief ontslag uit
den Indischen dienst.

RECHT EN WERKELIJKHEID.
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET HOOGLEERAARSAMBT AAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL TE WAGENINGEN
OP 7 OCTOBER 1918 DOOR MR. J. C. KIELSTRA.

Mijne Heeren Curatoren deser Hoogeschool,
Hoogleeraren, Lectoren, Privaatdocenten, Doctoren ;
Dames en Heeren Studenten,
En gij allen, die deze plechtigheid met Uwe
tegenwoordigheid vereert,
Zeer gewaardeerde Toehoorders!
Wanneer de scholier uit de Faust zich tot Mephistopheles
wendt om voorlichting betreffende de richting zijner studie en
hem bekent, dat hij niet kan „zur Rechtsgelehrsamkeit sich
bequemen", dan laat Goethe den laatste antwoorden:
Ich kann es euch so sehr nicht übel nehmen;
Ich weisz wie es um diese Lehre steht!
Dames en Heeren ! Is in den grond dit niet hetantwoord,dat
zoo menig ontwikkeld man van de praktijk zou geven op de
vraag, of hij zich tot derechtsstudie aangetrokken zou gevoelen,
wanneer hij, zooals het in het leven van ieder voorkomt, met
het recht in meer directe aanraking komt? Zal hij dan ook
niet, bemerkend hoe weinig de rechtsregelen, waarnaar hij
verwezen wordt, met zijn levenspraktijk in dadelijk verband
staan, aan de ter verklaring op de zoo even aangehaalde versregels volgende denken ? En zuchten:
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Es erben sich Gesetz und Rechte
Wie eine ew'ge Krankheit fort.
En zelfs de jurist, dieniet blindzich staarde op zijn wetboeken,
die een ruimen blik had voor het werkelijk leven, voor sociale
verhoudingen b.v., zal hij niet dikwijls in arren moede denken:
Vernunft wird Unsinn, Wohlthat Plage;
Weh dir, dasz du ein Enkel bist;
Vom Rechte das mit uns geboren ist,
Von dem ist leider nie die Frage!
Wat heeft, Mijne Hoorders, de jurist, die het recht zal hebben
toe te lichten in een kring van niet-vakgenooten inengeren zin,
ten behoeve van aanstaande mannen van de praktijk van het
economische leven,teantwoorden op gedachten alsindezedichtregelen neergelegd, gedachten, welke men stelligniet een oud-vaderlàndschen naam als „lof der rechtsgeleertheyt" zalgeven? Waarom, Mijne Hoorders, trekt het recht den mensch van het praktische leven in het algemeen zoo weinig aan; waarom voelt deze
zoo weinig voor eenigszins diepere kennis van de regels, die
toch ook dat leven voor een goed deel beheerschen? Waarom
beschouwt men den jurist daar meestentijds alseen theoreticus,
dien men niet bij voorkeur, haast zeide ik : bij voorkeur niet,
raadpleegt, wanneer men resultaten inde praktijk vanhet leven,
op welk gebied dan ook, wenscht?
Wanneer ik zocht naar het antwoord op die vragen, dan
kwam ik altijd tot deze conclussie terug :Omdat het recht naar
zijn inzicht, voor zijn gevoel vooral, onvoldoende met de werkelijkheid samenhangt; omdat hij het niet kan beschouwen in
dadelijk verband met het werkelijk leven,maar het veeleer voelt
als iets abstracts, iets, dat derhalve voor hem, staande midden
in dat werkelijk leven en dit vooruit willende brengen, niet
slechts moeilijk toegankelijk en begrijpelijk is, maar waarbij hij
in eigen belang zelfs het best doet met niet telangte verwijlen.
Heeft zulk een praktisch man, met zin in de eerste plaats
voor werkelijkheid, het bij het rechte eind, indien hij eene dergelijke houding aanneemt? En de jurist, die eene verzuchting
slaakt als de zoo straks aangehaalde, ziet hij het goed in, geeft
hij daarmede een gebrek weer, dat nu eenmaal in den aard zelf
van het recht zit ? Is er een niet te overbruggen kloof,moet die
er zijn, tusschen het recht als zoodanig, naar zijn aard, en de
werkelijkheid van ons leven, waarvoor het geldt? Of ligt er ten
slotte, door hun wezen, juist verband tusschen die twee, en zoo
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ja, welk? En zou dus dit verband dan ten slotte wel eens tijdelijk zoek kunnen zijn, maar nimmer voor goed kunnen komen
te ontbreken, zullen recht en werkelijk leven ten slotte beide
blijven wat zijzijn,elknaar eigen wezen enaard?Isrecht denkbaar
zonder werkelijk leven, is omgekeerd de werkelijkheid denkbaar
en bestaanbaar zonder recht ?Bijeenbevestigend antwoord heeft
de man van de praktijk vermoedelijk gelijk ;laat hijzichdan niet
vermoeien met iets dat in het algemeen van weinig belang
voor hem is. En dan is ook voor den jurist, die den blik bij
voorkeur slaat naar sociale verhoudingen, zijn studievak van
weinig beteekenis; het is dan niet anders dan het toepassen en
verklaren van zekere overgeleverde regels, betreffende bepaalde
normen, laten wij hopen zoo weinig mogelijk ten minste Unsinn
en Plage voor hen, op wie ze toepasselijk zijn. Maar is het
verband wel aanwezig, dan is die afzijdigheid te betreuren, dan
moet, in het belang van werkelijkheid en recht beide, de man
van het werkelijk leven met zijne belangstelling ook getrokken
worden naar het recht, dat dan immersvoor hem in veel nauwer
contact met zijn leven komt te staan, terwijl omgekeerd de
rechtsstudie van die belangstelling, juist om het verband met
de werkelijkheid, ook enkel schoone resultaten kan verwachten.
Gij hebt het recht mij, alvorens het antwoord opdeze vragen
aan te hooren, een andere vraag te stellen, en weldevolgende:
Wat verstaat gij onder recht ? En wanneer ikhierop antwoorden
moet, dan weet ik niet beter te doen dan met de woorden, die
mijn hooggeachte leermeester Professor VAN DER VLUGT destijds
toen ik zelf op de collegebanken zat, gebruikte, toen hij ons de
verklaring gaf van de vraag, die ons thans bezig houdt :„Recht
is het geheel van die regelen, welke, als zijnde onderkend als
degene, bij wTelker opvolging de mensch zijne zedelijke bestemming het best kan bereiken,desnoods doordwang mogen worden
gehandhaafd."
In deze definitie is zeer stellig een plaats gewijd, een zeer belangrijke zelfs, aan het abstracte. Het doel van het recht, en
daarmede dus ook van zijne handhaving, wordt geheel gelegd op
zedelijk gebied. Het is het nastreven van het ideaal: Bereiken
van de zedelijke bestemming der menschheid. Dit doelisgeheel
ideëel en als zoodanig dus volkomen abstract. Er is opdit punt
geen woord gewijd aan wat men „dewerkelijkheid" kan noemen,
aan het feitelijk leven om ons heen, zooals wij dat zelf lezen
gedeeltelijk, en vooreen veelgrooter deel waarnemen. Ener volgt
dus uit, dat geen recht als zoodanig denkbaar is, zonder dat het
in dienst is gesteld van diezedelijke bestemmingder menschheid,
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van een ideaal alzoo, en hiermede verheven boven de werkelijkheid.
Maar stelt onze definitie dergelijke eischen van uit hun aard
abstracte idealen aan het recht, zij heeft ook wel degelijk oog
voor een geheel andere zijde er van. Zij plaatst het geheel van
regelen, aan hetwelk zij, om het als recht te willen beschouwen,
den eisch van nastreving van zulk een hoog ideaal stelde, niet
het voetstuk in het zeer werkelijke, feitelijke leven, verbindt het
daaraan onverbrekelijk. En wel door in de eerste plaats onder
recht slechts dat geheel van regelen tebegrijpen, welker naleving
desnoods door dwang kan worden gehandhaafd en door in de
tweede plaats te spreken van „den mensch" en „zijne zedelijke
bestemming" van de onderkenning ook van de regelen als die,
bij welker opvolging die zedelijke bestemming voor den mensch
het best te bereiken is.
Want mij schijnt het toe, dat vooral deze woorden, al staan
zij daar zoo als terloops in die definitie, eene zeer groote en
belangrijke beteekenis hebben. Wanneer ik haar lees, kan ik
mij die nooit anders voorstellen dan in dezen zin,dat de mensch,
hier wordt genomen, nietslechtsalsindividu,als persoonlijkheid,
en als zoodanigmin ofmeerabstract gedacht, — omdat de mensch
niet geheel op zichzelf staat, dus nooit volkomen individu is, —
doch als levende tusschen zijne medemenschen, met wie hij in
elk opzicht in voortdurende aanraking is. Zijne medemenschen
met wie tezamen hij streeft naar de verwezenlijking van zijne,
ook hunne idealen, doch met wie hij ook het dagelijksche leven
van eiken dag doorgaat, m.a.w. met wie hij de werkelijkheid
van iederen dag deelt. En de toelaatbaarheid van handhaving
van die regelen, desnoods door dwang, onderstelt eene noodzakelijkheid van samenleving. In de eersteplaatsdoorde gedachte
te wekken aan botsing, aan verzet van sommigen tegen die
regelen, hetzij omhunne belangen, hetzij doorhunne denkbeelden
of gevoelens. Strijd nu is niet denkbaar zonder aanraking met
anderen, sluit zich niet aan bij het zuiver individueele gedachtenbeeld, dat men zich, volkomen abstract, van den mensch zou
kunnen vormen. En kan men zich dehandhaving van die regelen,
desnoods door dwang, denken, ook tegenover den krachtigste,
lichamelijk of geestelijk, wanneer men niet tevensaanneemt eene
organisatie,waarbinnen men zich dehandhaving van de gestelde
regelen tot taak stelde?
„Mensch" is de mensch ten slotte in de omgeving, waarin hij
leeft, in het verband of de verbanden, waarin hijis gegroepeerd,
in zijn werken enstreven,zijn strijden en lijden tusschen anderen,
in de samenleving in haar geheel, in hare verschillende uitingen
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in onderscheiden richting. Nu zijn er verschillende oorzaken, die
de structuur van de samenleving, en daarmede veel van alles
wat daarin geschiedt, beïnvloeden. Er zijn erbij van geestelijken
aard, karaktereigenschappen bij voorbeeld, die de aanhankelijkheid tusschen verschillende individuen, gehechtheid aan verschillende gebruiken, eventueel de losheid daarvan, in de hand
wérken. Hiernaast zijn er al niet minder van materieelen aard.
De noodzakelijkheid van aaneensluiting van groepen tot handhaving van hun bestaan en dat van hunne leden,destrijd tegen omringende natuurkrachten, de verzorging en vervulling van de
noodzakelijke levensbehoeften bezitten dien aard. Maar in ieder
geval, de rechtsidee kan door den mensch slechts verwezenlijkt,
het ideaal slechts worden nagestreefd, in het werkelijke leven;in
een werkelijkheid, opwier wording,wier inrichting allerlei invloed
isgeoefend, dochdiezeker niet uitsluitend zöó is geworden, zooals
ze is, als gevolg van de rechtsidee zelve. En daardoor isdushet
recht onverbreekbaar gekoppeld aan de feitelijke toestanden en
verhoudingen, zoo kan het dus slechts bestaan in de gegeven
werkelijkheid.
Zal er nu ooit sprake kunnen zijn van verwezenlijking van de
rechtsidee, van een nastreven van het ideaal, in dehoop althans
iets in de juiste richting tebereiken, dan isdaarvoor voorwaarde,
en wel op straffe van volkomen machteloosheid om iets te bereiken, dat men van die feitelijke toestanden en verhoudingen
uitgaat, dat men daarop reageert, om zoo te zeggen.Die reactie
zal kunnen zijn positief en negatief. Dat wilzeggen: Zij kan zich
baseeren op de toestanden en verhoudingen, zooalszij die, —ontstaan en geworden op welke wijze ook, — vindt, deregelen aangeven,volgenswelkedezezich het best zullen kunnen ontwikkelen,
ten einde de menschheid nader tot harezedelijke bestemming te
brengen. Of zij kan zich keeren tegen die verhoudingen, omdat
zij die met het na te streven ideaal opzichzelfalin strijd vindt.
Maar welke houding men hiertegenover aanneemt, nimmer zal
de rechtsidee kunnen worden verwezenlijkt, nimmer zal men
kunnen hopen ophetbereiken van het ideaal,ofzelfs op het voortschrijden, al ware het maar een stap, in de richting daarvan,
wanneer men met debestaande toestanden enverhoudingen geen
rekening houdt, daarop, gelijk men die vindt, niet reageert.
Wil men daarvan een voorbeeld ? Wij zullen het er wel over
eens zijn, dat de slavernij een instituut is, dat,waar het bestaat,
aan het bereiken van de zedelijke bestemming der menschheid
in den weg staat. De helft van mannelijke deugden isweg,van
af den dag, waarop de mensch tot slavernij geraakt, zeide
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reeds Homerus. Wie niet de mogelijkheid bezit over eigen doen
en laten te beslissen,, wie eenvoudig bezit is van eenander, kan
nimmer zedelijk die hoogte bereiken, waartoe men in vrijheid
kan komen. Als gevolg hiervan zullen wij aan het geldende,
desnoods door dwang tehandhaven geheel van regelen,willen wij
het recht noemen, den eisch stellen van eerbiediging van elks
persoonlijke vrijheid, door een verbod van slavernij. M.a.w. wij
vragen hier een negatieve reactie op de werkelijkheid, indien
daartoe slavernij behoort. Maar het is volstrekt niet zonder belang, hoe de reactie plaats heeft. De aangetroffen toestanden
en verhoudingen hebben daarop groote invloed. Toen men in
onze West-Indische koloniën een verbod van slavernij uitvaardigde, was dit op zich zelf voldoende om de zich in plantageslavernij bevindende, deels metgeweld van overzee aangevoerde,
deels van op dergelijke wijze verkregen slaven afstammende
negers uit de slavernij te verlossen en daarmede het instituut
afdoende uit de wereld te helpen. Die negerslaven hadden
een zóó volkomen afkeer van hun staat van onvrijheid, de
begeerte daaraan een einde te maken was bij hen zóó sterk,
dat de eigenaars hun onmogelijk, bij de verandering van den
rechtsregel, feitelijk in depositievan slaafzouden hebben kunnen
houden. Met het verbod washetzedelijk veroordeeld, enopgrond
daarvan verboden instituut ook daadwerkelijk de wereld uit.
Maar toen het Nederlandsen-Indische Gouvernement, nu ongeveer een vijftiental jaren geleden, in de Buitenbezittingen zijn
gezag daadwerkelijk bevestigde tegenover het schijngezag van
voorheen en daar onder de verschillende stammen, met welke
men te voren geen of hoogst oppervlakkige aanrakingen had
gehad, zijn wil deed gelden en zijnregeeringsbeginselen, —daar
onder als voornaamste : bestuur in het belang van de geregeerden,— deeddoorvoeren, trofhet daar ook slavernij aan. Derechtsidee willende verwezelijken ook op dit punt, gelijk in zoo
menig ander opzicht bij zijn optreden, wilde het ook dit zedelijk
veroordeeld instituut daar feitelijk doen eindigen. Maar een
verbod gelijk men in West-Indië met succeshad kunnen uitvaardigen, werkte hier niets uit, zoomin als het desbetreffende, ruim
een halve eeuw geldende voorschrift van het Regeeringsreglement het had gedaan. Kon men tegenover het machtsvertoon
der Indische Regeering al niet anders dan den schijn aannemen,
dat men zich haastte aan het gebod te voldoen, de werkelijkheid was volkomen anders. En de gewilde afschaffing van de
slavernij heeft men dan hier ookgeheelandersmoeten bereiken;
de speculatie op het verlangen naar vrijheid bij de slaven ging
hier niet op. Men heeft zijn doel slechts bereikt door zich ook
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hier te plaatsen op de bodem der feiten, door na te gaan, hoe
in het algemeen de ongewenschte verhouding was ontstaan
(bij voorbeeld uit gevangenschap na onderlingeoorlogen tusschen
verschillende stammen, of als gevolg van het pandelingschap
na eene schuld) en daarna de middelen aangegeven, door welke
men die grondslagen van de verhouding binnen bepaalde termijnen wenschte opgeruimd te zien. Dat was de weg, die men
hier moest volgen. Losgelden voor gevangenen, afbetaling van
de schulden op vaste regelmatige wijze en dergelijke maatregelen
hadden hier het succes. Alzoo eerst was voor de handhaving
van den rechtsregel de aansluiting aan de werkelijkheid noodzakelijk; zoolang die niet plaats had gehad, kon de rechtsidee
zich niet verwezelijken.
En thans een voorbeeld van positieve reactie op de feitelijke
toestanden. De rechtsidee brengt mede de noodzakelijkheid van
billijke beslissing, op den voet van elk het hem rechtmatig toekomende toe te kennen, van tusschen verschillende individuen
bestaande geschillen.Bijdegezagsbevestiging,.waarvanikzooeven
sprak, stond het Nederlandsch Indisch Gouvernement ook voor de
noodzakelijkheid van voorzieningen op dit punt. De Regeering
kon, wilde zij zich in dienst van het Recht stellen, op dit punt
den toestand niet laten, gelijk die was. Concreet gezegd : de
inheemsche rechtspraak eischte haar ingrijpen. Maar zij kon
hier uitbouwen wat er was, en zij deed dat ook. Zij liet in het
algemeen de organen in functie, die ook vóór haar optreden de
rechtsbedeeling verzorgden, doch gaf eenige, waarborgen voor
billijke beslissing, grondig onderzoek en zekerheid bevattende
regelen aan, die, naar zij wenschte, in acht genomen zouden
moeten worden bij de vervulling dier taak. Zoo ontwikkelde zij
wat in de werkelijkheid bestond, tot een geheel, dat aan den
zedelijken eisch van waarborgen van onpartijdigheid en billijkheid
zoo goed mogelijk voldeed ; zij deed in de werkelijkheid zooveel
mogelijk naar het gestelde ideaal streven. Zij drong hare van
elders bekende vormen in wezen niet op. De dikwijls meer op
verzoening dan op beslissing van de kwestie gerichte wijze van
behandeling der aangelegenheden, het weinig vormelijke in deze,
werd over het algemeen behouden.
Zij had anders kunnen handelen en heeft in overeenkomstige
gevallen vroeger inderdaad anders gedaan. Met de beste bedoelingen bezield, en evenzeer de verwezelijking van de rechtsidee
op dit punt voor oogen houdend, heeft zij vroeger in de inlandsche
samenleving vernietigd of voor het minst hooghartig genegeerd,
wat op dit gebied bestond, daarvoor in de plaats gesteld eene
naar hare eigen denkbeelden opgezette organisatie en werkwijze,
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in de reglementen op hetrechtswezen tevinden,zooveel mogelijk
geperfectioneerd om haar aan het gestelde ideaal, zoo groot
mogelijke billijkheid en onpartijdigheid bij de rechtsbedeeling,
te doen beantwoorden. Met het gevolg, dat bij voorbeeld nog
eenige jaren geleden,naar aanleiding van eeningesteld onderzoek
omtrent vermeende achteruitzetting van Christen-Inlanders op
Tava, officieel werd geklaagd, dat het zoo moeilijk was om in
den letterlijken zin „den inlander tót zijn recht tedoen komen."
Of wel in andere woorden, dat de Inlander, in geval van vermeende verkorting van rechten, nog altijd dat instituut niet op
prijs bleek te stellen en dus voor de praktijk in dat geval niet
bruikbaar te achten ! Naieve klacht, zooals ik haar vond in een
officieel stuk. Naief in zoover, dat men zich afvraagt, ofdan bij
den steller van dat stukgeen oogenblik degedachte is opgekomen,
of dat instituut, waartoe de inlander, die zich op eenige wijze
in zijn rechten gekrenkt mocht achten, zichzouhebben tewenden,
wel inderdaad er op berekend was hem in zijne verhoudingen,
bij de toestanden, waarin hij zich bevond, te geven wat hij
noodig had, of het, anders gezegd, wel op den bodem der werkelijkheid stond.
Want dit is het onderscheid. In het eerste geval had men het
ideaal,doorhet recht hiergesteld, trachten tenaderen door aansluiting aan dewerkelijkheid, in hettweede verloormendelaatste uit
het oog; men zag even goed het ideaal, doch ontwierp zich de
middelen om daarnaar te streven geheel los van defeiten. In het
eerste bereikte men in hetalgemeen zijn doelen inhet tweede...
wie het Gouvernementsrechtwezen in Indië zag, weet beter!
Wij zagen tot nu toe naar de onmisbaarheid van de werkelijkheid voor het recht, hoe dit laatste zich niet kan openbaren en leven zonder nauwen samenhang met de eerste, hoe
kennis van haar noodzakelijk is voor de verwezelijking van
de rechtsidee. Laten wij thans een oogenblik stilstaan bij het
omgekeerde en ons afvragen, of de werkelijkheid denkbaar en
bestaanbaar is zonder recht, of ookzijdit laatste absoluut noodig
heeft voor haar leven, haar groei en ontwikkeling?
Onverbrekelijk zijn de banden en betrekkingen, waarmede wij
menschengedurendeonsgeheelelevenaananderen verbonden zijn.
Geïsoleerd, levend geheel op zich zelf, isdemensch ondenkbaar.
Zelfs als schepping van de fantasie bleek de mensch in
volkomen eenzaamheid, en in alle consequenties daarvan, niet
vol te houden. Merkwaardig heeft mij in den bekenden roman
Robinson Crusoe van Daniël de Foe altijd toegeschenen deomstandigheid, dat de schrijver op debepaaldeoogenblikken in zijn
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verhaal zich genoodzaakt heeft gezien zijn held direct of indirect
met andere menschen contact te laten krijgen, ten einde hem
op die wijze te verschaffen wat hij noodig had om zich verder
te handhaven en niet ten onder te gaan.
Met het stijgen van het ontwikkelingspeil dervolkeren differentieeren zichdebetrekkingen, waarin hijtotanderenstaat.Zoo vindt
men op een bepaalde trap van ontwikkeling de genealogische
familie als in zich zelf gesloten geheel, volledig nagenoeg opelk
gebied, economisch, geestelijk, zedelijk, godsdienstig haren leden
hetnoodigebiedend.Ophoogerebeschavingstrap treedtonderscheiding in. Het gezinsleven verandert geleidelijk in gezinseenheid,
deze eenheden gaan meer en meer zelfstandig optreden, maar
blijken ondanks hunne zelfstandigheid tegenover andere familiebetrekkingen, klein als ze zijn, minder geschikt dan de familie
was om hunne leden op elk gebied het noodige te geven.
Dergelijke wijziging in de samenleving werkt door haar aard
in de hand het ontstaan van aansluiting met bijzondere doeleinden van zulke kleine eenheden.
Er ontstaan verbonden, vereenigingen uit al dergelijke aanrakingen, of wel speciale betrekkingen, die elk haar eigen doel
en beteekenis hebben. Zoo splitsen en vereenigen op andere
wijze de eenheden van de samenleving zich voortdurend in
allerlei richting, op allerlei wijze. In die voortdurende hergroepeering, waardoor dezelfde belangen steeds opandere wijze
worden behartigd, van nieuw gezichtspunt worden bezien, ligt
de eigenlijke groei der samenleving.
Hoe schoone gelegenheid bieden onzekoloniën om volkeren op
verschillende trap van ontwikkeling gade teslaan. Mendenke bij
voorbeeld aan de Toradja-stammen methunne geestelijke enmoreele onvrijheid van het in elk opzicht in zijne familie opgaande
individu, met hun familiebezit ten aanzien van nagenoeg alle
goederen, hun familieproductie en vertering. Men denke zich
aan den anderen kant der Maleier in zijn matriarchale verhoudingen, waar nog thans de man,zonder vrouwelijke familieleden
bijna een uitgestootene is in de maatschappij. Daarnaast richtte
men den blik naar landen als de Minahassa, waar veel van de
voorheen bij familiehoofden berustende invloeden zijn overgegaan op de bestuurders der plaatselijke rechtsgemeenschappen ;
men stelle daarnaast dan eens de Amboneezen, welke van de
zooeven genoemden,ondankshet Christendom, dat hun één gelijke
instelling,namelijk de Christelijke gemeente,bracht,toch zoosterk
onderscheiden zijn in allerlei andere opzichten —.bijvoorbeeld in
de positie van de vrouw en hare familie in een huwelijk tegenover den man en de zijne. Men zie voorts naar Bali met zijn
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veel meer gedifferentieerd volksleven, waar dorpsbesturen en
waterschappen zich tot betrekkelijk krachtige positie konden
opwerken. En dan daartusschen de Europeanen, individueel
voelende en denkende ingezetenen, die op allerlei gebied met de
hun vreemde maatschappijbetrekkingenaanknoopen, voortdurend
punten van aanraking er mede hebben. Het ware verleidelijk
hierop in te gaan, maar voor het oogenblik gevoel ik, dat het
mij niet geoorloofd is op dit punt meer van uwe aandacht te
vergen. Het moge echter genoeg zijn om u te toonen, hoe verschillend de werkelijkheid kan zijn, hoe daar verandering en
groei moeten aanwezig zijn om zoo verschillende toestandenen
verhoudingen te kunnen verklaren.
Maar is het ondenkbaar, dat de mensch leeft zonder totanderen in allerlei voortdurend wisselende betrekking te staan, het
is evenmin aannemelijk, dat, wanneer zulke betrekkingen aanwezig zijn, dienaangaande slechts willekeur zou heersenen, dat
elk in zulk een betrekking tredend, in eenig verband opgenomen
lid, daarin zou handelen of niet handelen, naar hij goed vond,
dat hij daarin zich zou gedragen, zooals hij dat zelf wenschte,
ongeacht de belangen, de meening, het oordeel van anderen.
Dan toch zoude er niets te recht komen van eene organisatie,
hoe klein ook, niets van de behartiging der belangen, waarom
het toch juist in de organisatie te doen was.
Reeds deze zeer nuchtere noodzakelijkheid om het doel gezamenlijk te bereiken, waartoe de betrekking, waarin men tot
elkander trad, bestemd is, eischt de naleving van vaste regelen
door de leden van het geheel, de familie, de vereeniging, den
staat, van welk geheel ook. Bij afwezigheid daarvan ontstond
de absolute verwarring, de sociale chaos. En reeds op grond
van deze noodzakelijkheid mogen wij dus in zoover het omgekeerde aannemen van wat ik zoo straks zeide, namelijk dat ook
heen samenleving, geen werkelijk leven met groei en ontwikkeling mogelijk is zonder dat vaste regelen worden nageleefd.
Zouden er geen regelen zijn, die desnoods door dwang konden
worden gehandhaafd, waaraan mengehouden kon worden —wat
zou er overblijven van de menschelijke organisaties, van de
betrekkingen tusschen ons allen onderling? Immers niets.
Het zal U evenwel niet zijn ontgaan dat hier nogeen schakel
ontbrak van de definitie, die ik straks gaf van recht. Ik spreek
thans van vaste regelen, van de noodzakelijkheid om die te
handhaven, van dwang desnoods daartoe, maar ik kwam niet
op één gedeelte van dedefinitie, dat van dezedelijke bestemming
der menchheid, tot welker bereiking de opvolging van de ge-
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stelde regels mede leidt, zijnde zij onderkend toch als daartoe
ook de beste. En waar ik toch ook zeide, dat die ideale kant
van het recht op den voorgrond stond in de definitie, dat zij
dus ook was een noodzakelijke voorwaarde om een gegeven
geheel van regelen als recht te beschouwen, daar stel ik U
voor bij de vraag, of voor de samenleving regelen van zoodanige strekking noodzakelijk zijn, nog een oogenbllk stil te
staan.
Laten wij uitgaan van de onderstelling, dat zulke regelen
niets anders op het oog zouden hebben dan zuivere doelmatigheid, dat zij geen verdere beteekenis zouden hebben dan behartiging van bepaalde belangen, dan een gedragslijn aan te
geven, desnoods door dwang te verzekeren, welke het meest de
bedoeling van de organisaties tot hun recht zou doen komen.
Wat zou daarvan te recht komen, waarop zou het uitloopen?
Wij zijn nu eenmaal niet allen gelijk.Deéénemenschislichamelijk zoowel als geestelijk krachtiger, bekwamer dan de andere.
Wanneer nu slechts de doelmatigheid van eenige gedragslijn
zou gelden als norm, dan zou mij daarvan de consequentie
schijnen, dat geleidelijk diekrachtigsten doordemacht,die hunne
eigenschappen hun gaven, op de voor hen doelmatigste wijze
aan te wenden, ten volle de heerschappij in handen zouden
krijgen. Ook voor hen, als leden van verschillende verbanden,
zou ten slotte de doelmatigheid richtsnoer zijn ; zij zouden dus
de te volgen regels naar hun hand zetten. En een geheel van
regelen, dat de verhouding tusschen de menschen onderling
regelde, en dat geen andere strekking had dan de doelmatigheid,
zou zonder meer uitloopen op de verheffing van de machtigsten,
op de bevordering van hunne belangen alleen. Het zou moeten
leiden tot een knechtschap van alle anderen, tot die misschien
daartegenover weer op hunne beurt een ander soortvan machtsuiting — laat ons aannemen geweld in vereeniging — zouden
stellen. En zoo zou er een voortdurende strijd zijn van allen
tegen allen, een strijd om de macht, ten einde die op haar
doelmatigst, dat is in eigen belang van de machtverkrijgenden,
later machthebbenden, aan te wenden. Een strijd, waarin de
organisaties, de verbanden op zich zelf ten slotte ten onder
zouden moeten gaan.
Zij die deze doelmatigheidsleer aanhangen,trachten diegevolg
trekking af te weren door de meening uit te spreken, dat, om
dien strijd te voorkomen, de machtigsten aan de door hen om.
hunne doelmatigheid vastgestelde regelen tevenszekerevoorstellingen zouden verbinden, ten einde ze beter ingang te doen
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vinden bij de anderen, die minder belang bij de handhaving
hebben. Die machthebbenden zouden als het ware de meening
opdringen, als ware het recht van metaphysischen oorsprong, of
voor het minst door bepaalde ontstaanswijzen aan het geo/one
oordeel onttrokken als daarboven verheven. Of ook wel, men
betoogt, dat alleen de gewoonte der naleving, de traditie, voldoende ZOU zijn om de regelen zelf in een aureool van nietaantastbaarheid te hullen. Deze verklaring schijnt evenwel niet
aannemelijk. Zij erkent toch in het eerste geval ronduit de noodzakelijkheid om ter verzekering van de naleving, een ·ander
element dan de doelmatigheid van den regel in het spel te
brengen. En zij doet obk in het tweede geval een beroep op een
andere eigenschap, - hoe die dan ook weer in haar ontstaan verklaard moge worden, - namelijkop het vermogeri van den mensch
om te waardeeren, om andere gronden dan doelmatigheid in
aanmerking te nemen. Doch ondergraaft niet de theorie ·van de
doelmatigheid als eenig kenmerk van· rechtsregelen hiermede
haar eigen grondstelling? Toont zij hiermede niet juist aan,dat
naast de doelmatigheid nog iets anders noodig is, zal men van
recht in den waren zin -van het woord. kunnen spreken?
Overigens, afgezien van dit algemeene argument tegen het
geheele betoog op zich zelf, kan men de mogelijkheid van zulk
een ontstaan van de beschouwing van bepaalde regelen als
rechtmatig aanvaarden? I-let zou waar kunnen zijn, wanneer
een ding bewezen ware, namelijk dat degenen, die lichamelijk
en verstandelijk het sterlrnt zijn, die dus, wat de doelmatigheidsregelen betreft, zeker hun wil zouden kunnen opleggen, ook het
krachtigst waren, wanneer het aa:r:ikomt op zedelijke waardeering,
en zoo hun oordeel ook in dit opzicht het best aan anderen
zouden kunnen opleggen. Maar de geschiedenis zoowel als hetgeen wij zelf nog kunnen gadeslaan leert anders.
eerste doet
ons zien, hoe degenen, die een geheelen omkeer in het zedelijk
oordeel der wereld wisten te brengen, in geenen deele voortkwamen uit de kringen def machthebbe-rs. Noch Christus, noch
Mohammed, die zulk een grooten invloed in dit opzicht hauden,
waren machtig in den tijd, waarin zij leefden. Hun oordeel werd
aanvankelijk door de machlhebbers onderdrukt en toch won het .
veld, ondanks den druk. En in onze kolonien met hun drang
naar vooruitgang bij het jonge geslacht kan men iets waarnemen,
wat op hetzelfde wijst. ADRIAN! verhaalt ons van de. Toradja,
hoe de vrouw, mees.tal de oude vrouw het is, die het oordeel
van den stam beheerscht. Het conservatieve element in de inlandsche maatschappij, is trouwens vrij algemeen de vrouw. De
lichamelijk en verstandelijk krachtiger, vooruitstrevender jongeren
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hebben de grootste moeite hun oor.deel te doen doordringen onder
hun volksgenooten.
Ook tegenover zulke feiten schijnt mij de onderstelling, dat
zij, in wier belang de rechtsregelen het meest zouden zijn, in
staat[waren daarnaast ook nog een waardeering te doen ontstaan,
die de regelen gunstig beoordeelde, onhoudbaar; zij is daartegenover niet te handhaven.
Doch warmeer men ook dit bewijs nog niet voldoende mocht
achten, dan zou ik <lit willen vragen: Hoe verklaart gij, alleen
op doelmatigheid lettend, het, <lat onder degenen, die geacht zouden
kunnen worden op een gegeven oogenblik de machthebbenden
te zijn, een oordeel over bepaalde geldende rechtsregelen, die
in hun belang zijn, kan bestaan in afkeurenden zin? Hoe kunnen
zij dan komen tot maatregelen, zeker niet voor hen en hunne
machtspositie doelmatig, inisschien zelfs niet voor het geheel,
waartoe zij met de minsten machtigen te zamen behooren, maar
in ieder geval wel in· het belang van die minder machtigen
zelf? Onze koloniaal-ethische politiek met het daarop gegronde
recht ·is zeker niet in het belang van de machtigen van het
oogenblik. De afschaffing der slavernij in West-Indie was dat
evenmirt en zelfs misschien niet doelmatig voor ,de kolonie in
haar geheel. Zij was een daad van de machthebbenden, maar
bracht slechts iets doelmatigs aan hen, die de macht niet hadden.
Aan zulke maatregelen ligt iets anders ten grondslag. Zij
worden genomen niet orii hunne doelmatigheid, doch omdat
men de bedoeling heeft rechtvaardig te zijn ook tegenover de
niet machthebbenden.
Het komt natuurlijk niet in mij op den strijd om de macht,
die in onze samenleving door verschillende groepen gevoerd
wordt, te ontkennen. Men zou al te blind moeten zijn voor de
feiten om dit te kunnen doen. Maar ik zie op den achtergrond
van dien sirijd toch iets anders, ik geloof iets hoogers, dan een
· streven naar de macht op zich zelve, teneinde die op ae meest
doelmatige wijze als machthebbenden, <lat is voor zich of voor
eigen: groep, aan te wenden. Strijd is de noodzakelijke voorwaarde
voor groei en ontwikkeling; door de wrijving met and ere meeningen wint elke opinie in kracht; strijd noodzaakt tot verzameling van krachten, tot zelfkritiek, tot voortdurende beproeving van de
waarde der eigen beginselen. Slechts dan, wanneer het ging om
versterking van de eigen machtspositie alleen, om daardoor uit·
sluitend eigen belangen tebehartigen, ware de strijdzoncier waarde.
Doch ik meen op den achtergrond 1meer te mogen zien. Bij
dien strijd om de macht, die de gelegenheid geeft om de rechtsregelen te doen veranderen op de wijze als men dit. wenscht,
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gaat het niet om eigen belangen alleen. Bij de besten, de leiders
in dien strijd, bemerkt men het uit den aard der zaak het sterkst,
hoe het hun oi:n meer te doen is, hoe een hooger ideaal,· het
heil van de menschheid, althans van veel meerderen dan alleeri
die van de strijdende groep, tot welke zij behooren, hunter
harte gaat. En hun streven wordt hierdoor dienstig gemaakt
aan die ideale beteekenis, die ook het door hen of onder hun
invloed vastgestelde recht heeft, de bereiking van de zedelijke
bestemming van ons· geslacht.
Zoo meen ik U te hebben aangetoond, hoe niet alleen het
recht niet denkbaar, en nog minder te verwezenlijken, is zonder
de werkelijkheid, maar dat evenzeer het omgekeerde waar is.
Geen menschensamenleving is bestaanbaar of denkbaar zonder
recht.. Beide, recht en werkelijkheid,; hangen onverbrekelijk
samen; zij zijn wederkeerig noodzakelijke voorwaarde voor elkanders bestaan, groei en ontwikkeling.
Wanneer men dit bedenkt, Dames en H~eren, dan kan men hieruit al dadelijk eene conclusie trekken omtrent de rechtsstudie.
En wel in dezen zin, dat de ·bestudeering van het te eeniger tijd
in eenig land geldend geheel van bindende regels, het concrete
recht alzoo, iets zeer onvolledigs is. Dan zal deze studie zich
zelfs niet mogen tevreden stellen. met eene uitbreiding tot eene
historische beschouwing omtrent de wording van die regels
zelf, tot het afleiden van begrippen hieruit en het opbouwen van
een systeem daarmede. Maar dan zal het voor hare volledigheid,
voor ware rechtsstudie, noodzakelijk zijn, dat zij daarnaast aantoont, hoe die regelen reactie waren op bet werkelijk leven van
den tijd, waarin zij golden en in hoever zij beantwo.ordden aan de
idealen, die men zich toen vormde met betrekking tot de zedelijke bestemming der menschheid. Met andere woorden hoe het
recht stond tegenover de werkelijkheid en omgekeerd ook hoe
de werkelijkheid stond tegenover het recht.
Vat men de studie z66 op, dart schijnt het mij toe, dat ook de
man, die staat midden in het werkelijk leven, de man van de
praktijk, zooals hij zich zelf gaarne noemt, daarvoor belangstelling
zal kunnen voelen. De rechtsstudie ZOU stellig niet in den roep
van dorheid, de rechtsbeoefening in dien van spitsvondigheid
staan bij den ieek in het vak, wanneer liare beoefenaars meer
oog hadden gehad aan den eenen kant voor de ideale. gedachte
waarvan zij uitgaat, voor hunne me'ctewerking aan de verheffing
der menschheid tot hooger zedelijk peil, en aan den anderen kant
zich minder blind hadden getoond voor de werkelijkheid, zooals
die zich aan hen voordeed.
·
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Bij eene opvatting van de rechtsstudie zooals ik die nu verdedigde zal de jurist ook geenszins de schouders mogen ophalen
over kritiek van hen, die in zijn vak leek zijn. Dan moet hij
begrijpen, dat ook hunne kritiek waarde kan hebben, omdat zij
niet alleen uitgebreider en dieper kennis hebben van een gedeelte
van het werkelijk leven, maar ook omdat zij daarnaast evenzeer
hunne ideaalen koesteren omtrent den vooruitgang van den
mensch in het algemeen, de zedelijke bestemming der menschheid. En wat den jurist zelf betreft, hij zal moeten bedenken, dat
zijn studie zich niet mag beperken tot begrippen en dogma's,
noch tot systemen en hunne'ontwikkeling op zich zelf, maar dat hoe nuttig, deze kennis ook is, hoe noodig ook voor wat men de
techniek van zijn vak zou kunnen noemen, het aangeven van
concrete rechtsregelen en hunne toepassing - daarnaast een goed
deel van zijn tijd moet worden besteed aan de kennis van maatschappe1ijke verschijnselen en toestanden, een ander deel aan die
van de geestelijke stroomingen in elk tijdvak, van de idealen,
dle men zich toen vormde en ook nu vormt. En daarbij ook aan
het zich. zelf vormen van een zedeiijk voordeel, aan versterking
van persoonlijkheid; van karakter, ten einde ten volle in staat,
te zijn om om zich in dienst te stellen van de menschheid..op
den weg van voortschrijding naar hare zedelijke bestemming.
Men zal dan gemakkelijker de conclusie durven aanvaarden,
dat het overgeleverde, wat eens of elders ,,Vetnunft" was, onder
bepaalde omstandigheden ,, Unsinn" worden kan. Zooals het geval
was in de communistisch voelende inlandsche samenleving onzer
kolonien, met het instituut van den zoogenaamden agrarischen
eigendom, dat, versterking van individueel recht op den grond
brengend, daar niet in slaan kon. Of wel, dat wat te eeniger
. tijd ergens ,,Wohlthat" is, elders in ,,Plage" kan verk_eeren,
wanneer de feitelijke verhoudingen anders zijn. Ofbij voorbeeld
de grootere vrijheid, die men met afschaffing van de poenale
sanctie op niet behoorlijke naleving van de arbeidsovereen.komst
, aan de contractkoelies in Indie wil geven, voor hen niet zal
blijken meer ,,Plage" te zijn dan de ,,Wohlthat", die hier te lande
grootere feitelijke vrijheid voor den arbeider werkelijk is, zal
eerst de tijd leeren. De omstandigheden zouden mij zeer doen
aarzelen in zulk eene verat;1.dering binnen afzienbaren tijd een
vooruitgang te zien.
.
Bij zulk eene opvatting van de studie, die ik hier slechts
zeer in het kort kon aangeven, schijnt mi) ook de waarborg
aanwezig, dat het recht op de hoogte van den tijd zal blijven,
zich ·aanpassend aan het werkelijk leven, strevend naar verwezenlijking van idealen, zooals die op een bepaald oogenblik
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gevormd worden. Zoo zal het recht medegroeien met de menschheid in elk opzicht; zoo zal althans zooveel mogelijk een recht
verkregen kunnen worden,. waarvan getuigd kan worden dat
het ,,mit uns geboren ist", met andere woorden, dat het steeds
is op de hoogte van den tijd. -

Mijne Heeren Curatoren dezer Hoogeschool,
In de eerste plaats heb ik U mijn dank te brengen voor het
vertrouwen in mij gesteld, waarvan Uwe voordracht aan de
Regeering om mij tot dit ambt te roepen doet blijken. Er wacht
mij hier een gewichtige, maar ook zware taak. De studie in de
vakken van de praktijk eischt tijd, veel tijd van degenen, die
zich hier voor hunne levenstaak bekwamen; ik zal belangstelling
moeten vragen voor vakken, die, voor een deel althans, onverplicht zijn. Dat is niet gemakkelijk. En toch voel ik hoe nood-.
zakelijk hetis om ook hier de rechtsverhoudingen en economische
wetten te doen kennen, waaronder deze aanstaande mannen van
de praktijk, eenmaal hun doel bereikt hebbend, zullen leven.
Dit geeft mij den moed om den arbeid hier aan te vangen, een
arbeid, waaraan ik de beste krachten, die in mij zijn, hoop
te geven. Houdt U, Mijne Heeren Curatoren, verzekerd, dat
het mij, dit ambt aanvaard hebbend, aan toewijding niet zal
ontbreken.

Mfjne Heeren Hoogleeraren,geachte Ambtgenoot~n,
Het eerste waardoor ik getroffen was na mijne benoeming, is
de hartelijkheid, waarmede gij mij zijt te gerrioet getreden. De
groote welwillenheid, die bij verscheidenen uwer sprak uit de
bereidverklaring om mij hulp en voorlichting te geven, waar
·die noodig was, geeft mij een vast vertrouwen op een welslagen
van de ·samenwerking, die, zullen wij het gemeenschappelijk
doel bereiken, een eerste voorwaarde is. Dikwijls zal ik uw raad
noodig hebben, onervaren als ik ben op het gebied van de studie
hier, welker arbeidsveld grootendeels het uwe is. Doch wat mij
daarin juist aantrekt, is het verband dat daarmede gelegd zal
worden tusschen ons 'beider studie; gij op het veld van praktijk, van
techniek, ik daarnaast op dat van de regelen, die ook dat
beheerschen. Daarvan verwacht ik in de eerste plaats verruiming
van eigen blik, verrijking van het materiaal van mijn studie. Ik
behoef U niet te zeggen, hoe ik mij aanbeveel voor Uwe voorlichting en raad, voor Uw medewerking en ook voor Uw vriendschappelijken omgang.
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Hooggeleerde Bordewijk,
De_ taak, die gij hier vervuld hebt, zal voor een deel op
mijne schouders komen te rusten. Als elk krachtig werker vindt
gij twee opvolgers om Uwen arbeid over te nemen. Heb ik voor
de koloniale vakken iets op U voor, doordat ik onze overzeesche
gewesten uit een twaalfjarig verblijf aldaar ken; en land en volk
daar zag, de gelegenheid tot rustige studie, tot verwerken van
het waargenomene, wat ten minste evenveel waard is, heeft mij
tot nu toe outbroken door de drukte van verschillende ambtelijke
betrekkingen. Den arbeid, dien gij hier op koloniaal gebied hebt
verricht, hoop ik voort te zetten. Ik hoop hen, die zich hkr voor
hunne levenstaak bekwamen, de belangstelling te kunnen bijbrengen in de juridische en economische wetten, die hun arbeid
in de praktijk zullen beheerschen. Ik geloof, dat ik niet beter zal
kunnen doen dan door voort te gaan in de lijn, die gij hebt
'uitgezet, door er naar te streven zooveel mogelijk aan te sp6ren
tot zelfstandig denken, zelfStandig onderzoek, en tot verband
'brengen overal tusschen het feitelijk leven op het hun later ten
deel vallend arbeidsveld en de regelen, waaraan zij ook daarop
onderworpen zijn.
Met een enkel woord wil ik op dit oogenblik ·ook mijn hoog~
geacbte leermeester Professor GREVEN gedenken, dien. ik het een
zoo groot voorrecht zou hebben geacht hier te zien. Het was
'in de jaren 1896 en 1897, dat ik op zijn colleges heteerste inzicht
kreeg in de staathuishoudkunde, het vak dat mijne voorliefde
sindsdien heeft behouden. Die lessen zijn het geweest, die bij
mij ae belangstelling wekten, doch niet dit alleen is het wat
ik daaraan dank; misschien is nog het belangrijkst, dat ik daar
heh leeren ontleden waargenomen toestanden en verscliijnselen,
het onderscheiden van de verschillende factoren, \Vaaruit een ·
bepaald resultaat is samengesteld. Hoe mij fuist dit te stade
is gekomen toen ik kwam in een andere samenleving, waar
uiterlijk zooveel in strijd schijnt met hetgeen men hier heeft
geleerd te beschouwen als vaste economische wetten, behoef
ik u wel niet te zeggen; Ik kan slechts den wensch uitspreken,
·dat ik er in zal · mogen slagen ditzelfde bij te brengen aan
diegenen, die hier mijne lessen volgen.
En thans nog een enkel woord tot U, Hooggeleerde V ~ VoLLENHOVEN; Van U was het, dat ik het inzicht kreeg in de denkwijze
van de Inlandsche ingezetenen van onze kolonien. Gij deedt mij
op de verhoudingen, waarin zij leven, en den samenhang daarvan
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met hunne rechtsregelen, "den blik slaan. Wat ons juristen maar
3;1 te vaak zoo beperkt houdt, het hangen aan begrippe~ en
dogma's, afgeleid uit een gegeven stel regelen, zooals die onder
bepaalde verhoudingen nuttig waren, Gij zijt het geweest, die
mij daarvan voor altijd hebt bevrijd, die mij zelfstandig waarnemen ook op dit gebied deed kennen als hetgeen in de eerste
plaats noodig is. Hoe dikwijls heb ik in mijn ambtelijke loopbaan
niet. aan U gedacht, wanneer ik stond voor bet on~werpen van
regelen voor zoo andere verhoudingen als waarin wij hier leven.
Te weinig is de geest, waarin Uwe lessen gehouden zijn, nog
doorgedrongen in de praktijk. Wanneer ik er hier in slagen mag
iets van dien geest te geven aan hen, die mijn onderwijs volgen,
zal ik mij zelf kunnen beschouwen als een die zijn doel bereikt
heeft, althans in dit opzicht en voor een deel.

Mfjnheer de Chef van den Staf der EtappenInspectie,
Sedert drie jaar bijna stond ik onder de wapenen als reserveofficier en de laatste maanden maakte ik deel uit vari het bureau der
Etappen-inspectie, die gij hier vertegenwoordigt. Het is met
eenigen weemoed, dat ik van den militairen dienst afscheid neem
en ik verzoek ·U den Heer Etappen-inspecteur wel mijn dank te
willen overbrengen, dat hij zich hier heeft doen vertegenwoordigen. Houdt gij. U - en met U de andere offlcieren van bet
bureau - overtuigd, dat de herinni:!ring aan den militairen dienst,
mij, niet het minst om de ondervonden kameraadscliap, steeds
bijzonder aangenaam zal zijn; ik houd mij bij voortduring ook
in Uwe vriendschap aanbevolen.
·

l)ames en Heeren Studenten,
Er is, zooals zoo straks op andere wijze al zeide, onder de
mannen van de praktijk maar al te zeet een strooming om de
rechtswetenschap en ook de economie te beschouwen als theorie,
als · ,,graue" theorie liefst: Het is zoo natuurlijk en zulks te meer
op den leeftijd, die U hierheen brengt, waarop .zoowel het hoofd
en de hand als het hart verlangen naar daden, naar zich geven,
naar resultaten, den leeftijd, waarop men de kracht in zich voelt
op elk gebied om iets te bereiken.
Op dien leeftijd kom ik dan uwe aandacht vragen voor die.
theorie, voor iets dat niet direct de praktijk is, maar dat U toch in
Uw later practisch leven zal kunnen h(flpen door Ute doen zien,
hoe dit te doorgronden is, hoe het op menig gebied, in zijn
eigen belang ook, is o.nderworpen aan allerlei regelen, mede
strekkend tot het doen bereiken van de idealen van betere
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toestanden, betere verhoudingen op allerlei gebied, waarnaar gij
natuurlijk op U~ Jeeftijd nog sterker streeft, althans meer
opbruischend, dan ik op den mijnen ..
Dames en Heeren. Houdt U overtuigd, dat ik zeker niet z.al
trachten U dat vuur van de jeugd te ontnemen. Dat spontane,
dat haar kenmerkt, is een stuwkracht, die in later dagen ontbreekt.
In de praktijk van het economisch leven, waarin gij over eenige
jaren zult komen te staan, zullen die eigenschappen U ten goede
komen, en niet alleen U, maar aan dat leven zelf en daarmede
aan ons volk in zijn geheel. Maar zal dit ten volle bereikt warden,
dan dient die kracht, die de jeugd voelt, te warden in toom
gehouden door kritiek op ailerlei gebied, door doorgronding van
het waargenomene, door beheersching eindelijk van eigen persoonlijkheid en al te groote spontanei"teit; door eigenschappen kortom,
die U in staat staat stellen niet alleen kennis doch ook karakter
te toonen in Uw arbeid, in elke positie, waarin gij komt te staan,
in alle moeilijke gevallen, waarin het leven U ongetwijfeld zal
plaatsen.
Welnu, Dames en Heeren, tot het verkrijgen van die kritische
· eigenschappen, daartoe bieden de wetenschappen, die ik U hier
zal hebben aan te bieden, de gelegenheid bij uitnemendheid.
Telkens zullen wij komen te staan niet voor de waarneming
van de verschijnselen zelf, doch ook voor de beoordeeling daarvan.
Wij zullen moeten vragen naar de idealen des rechts, aan de
hand daarvan waardeeren.
·
Meent niet, Dames en Heeren, dat ik mij zelf gerechtigd zou
achten Uw karakter te willen vormen of hervormen. Wat ik
heb bedoeld is dit, dat gij zelf daardoor den weg zult leeren
vinden om Uw kennis op ieder gebied in de praktijk van
het leven tot haar volle recht te doe~ komen, door daaraan uw·
persoonlijkheid, zoo vol mogelijk, te geven. Ook den mannen
van de praktijk wordt de teleurstelling niet gespaard; de kennis
der werkelijkheid is zeker niet geschikt om tot tevredenheid te
stemmen. Maar wie haar doorgrondt, en zich zelf beheerscht,
die mag hopen een deel van de idealen zijner jeugd ten slotte
verwezenlijkt te zien. Moge het mij gegeven zijn U het verband
tusschen die werkelijkheid en het recht te doen zien, om U
beter voorbereid het leven te doen ingaan; dan zal ik mijn doel
bereikt ach ten;
Ik heb gezegd.
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Mlj'ne Heeren Curatoren, Professoren, Lectoren,
Ambtenaren en Studenten dezer Hoogeschool, en
voorts Glj' allen, die mfj het genoegen gunt (J
kier te zien,
Dames en Heeren,
Geroepen tot de· beoefening aan deze Hoogeschool van de
Staathuishoudkunde, de Statistiek en het Nederlandsch Agrarisch
Recht, aanvaard ik thans de schoone taak om naar bescheiden
krachten bij te dragen tot productie en distributie van wetenschappelijken teerkost, van economisch-juridisch inzicht bij toe.komstige landbou weconomen.
Krachtens deze taak om op die uitgestrekte landerijen, die
hier nog vormen een. onverdeelde marke of een gemeenecweide,
het braakland mede te ontginnen en het grasland te helpen
scheuren, dan te ploegen en te zaaien en, naar ik hoop, te zijner
tijd in het algemeen b~lang te oogsten, - meen ik voor dit uur
van traditioneele belijdenis uwe aandacht te mogen vragen voor
eenige inleidende algemeene beschouwingen omtrent den samenhang <lier beide historisch-sociologische proefvelden, de Volkswel:vaartk:unde en het Recht.
Een onderwerp schlj'nbaar ,,maar theorie", doch:dat in verschillend opzicht voor wetenschap en praktijk beteekenis hebben
kan. Voor de wt:tenschap kan het vraagstuk dienen als bijdrage
tot den strijd over doel en object der staathuishoudkunde, en
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hangt het samen meCde keuze van uitgangspunt en richting
van de beschou wingswijze van het economisch leven.
Voor de praktijk brengt de tijd, waarin wij leven, al dadelijk
deze vraag naar voren, of na den oorlog de daarv66r vrij algemeen aangenomen ·grondbeginselen onveranderd moeten blijven
werken, of de vroegere negatieve taak van het recht ten aanzien
van het economisch leven wederom moet worden hersteld, dan
wel zijn tegenwoordige invloed moet blijven gehandhaafd of
versterkt.
Aan een volledige behandeling van al de vragen, waartoe het
onderwerp aanleiding geeft, valt in dit kort bestek natuurlijk
niet te denken. Beperking is geboden tot enkele hoofdpunten,
die mij gelegenheid geven om althans eenigermate aan te duiden
in welke richting ik voorshands zal trachten den weg te zoeken
en te wijzen in deze uitgestrekte grietenijei:J. van de Staathuishoudkunde en het Recht.
·
Daarbij zal ik, in tegenstelling van wat mij verkeerd gebruik
lijkt, u niet vermoeien met woordelijke citaten van geleerde
schrijvers, van wier nadere, en voortaan ongestoorde kennismaking ik mijzelven veel genoegen voorstel. Niet zoozeer, omdat
het u volkomen koud kan laten anderen uit mijn mond te hooren
spreken, als wel bmdat ik voor mijzeiven overtuigd ben, dat ook
geen wetenschappelijk producent ooit, los van anderen, e~nig
standvastig goed te wrochten heeft vermo.cht, en dat:
,,In 't al geen ding bestaat alleenig,
Geen kracht, geen wet, geen wezen, geen verstand,
Al 't enkele heeft zijn aard en deugd door 't menig
Als klanken in 't symphonische verl;Jand." I)
Dat het brengen van verband tusschen economie en recht
geen praktisch nut zou hebben, ,,maar theorie" zou zijn, op zijn
gunstigst slechts ,,academische". waarde bezitten, is slechts een
bewijs te meer van de taaiheid der populaire dwaling, zoo vaak
als dooddoend argument gebezigd door aan tekort aari theoretisch
inzicht -laboreerende ignoranten, <lat iets waar mag zijn in
theorie, <loch niet deugt voor de praktijk.
Deze d waling, de vermeende strijd tusschen theorie en praktijk,
was wellicht de hoofdoorzaak van min of meer onvruchtbare
drempelvragen als dezt: of eenerzijds de theoretische staathuishoudkunde, die zich beperkt tot grondbegripperi, analytische
vei::klaring van het economisch leven en het opstellen van zijn
1
)
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,, wetten" met absolute of relatieve gei'ding, wel bestaansrecht
heeft; en anderzijds of de practische economie, die regels tracht
te geven voor economisch gedrag en als wegwijzer dient voor
de vorming van het economisch recht, wel den naam van wetenschap 'verdient.
Men behoeft niet met VoN HELMHOLTZ als ,,grosse Wahrheit" te
beschou:wen, ,,dass es nichts praktischeres gibt. als eine gute
Theorie"; noch ook KANT'S uitspraak te gelooven, dat ,,wat uit
redelijke grqnden voor de theorie geldt, ook waar is voor de
practijk" I); de vermeende strijd .heeft plaats gemaakt voor het
besef dat theori.e. juist wordt beoefend in het belang van de
praktijk,. voor inzicht in het reeele feit, dat ook zij, als alle andere
maatschappelijke factoren, elkander noode kunnen missen en
dus uit nuchter eigenbelang hebben samen te werken.
Geldt dit niet ook voor de beoefenaren van verwante wetenschappen, keerzijden van eenzelfde, niet altijd als gangbaar
beschouwde munt?
·
Den ,,reinen Okonom" lijkt het bevorderen van verband tusschen
Recht en economisch leven allerml.nst.
Niet alleen biedt de Staathuishoudkunde stof genoeg zelfs
yoor een volledige economische faculteit, maar hij acht het volstrekt
niet noodig, zelfs onraadzaam rechtsfactoren te betrekken in
econotnische en omgekeerd economische elementen bij juridische
problemen.
Daartegenover staat dan de meening, dat een goed inzicht in
het verband tusschen economie en recht onmisbaar is voor den·
verderen systematischen en methodischen uitbouw der Staathuishoudkunde 2).
.
Hoe men over deze strijdvraag, beperking dan wel uitb'reiding
· van het gebied der Staathuishoudkunde, moge denken, naast de
noodzakelijke arbeidsverdeeling kan, naar mij voorkomt, de economie als tak van sodale wetenschap er slechts door winnen
als zij niet eenzijdig tot object van studie kiest den homo
economicus, cet etre abstrait sans passions n.i sentiments, naar
't heet bezield slechts door een drift, den amor sceleratus habendi,
doch veeleer uitgaat van den mensch als dualistisch wezen,
een naar persoonlijke zelfstandigheid strevend individu maar
ook afhankelijk lid van de in rechtsgemeenschap saamgevatte
maatschappij.
En waar de economie niet allereerst ontstaat uit theoretisch
interesse maar uit maatschappelijke nooden en gebreken, brengt
dit dualistisch karakter mede, dat de wetenschap, die.de welvaartsc
1
)
2)
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behoeften der individuen, klassen en. volksgemeenschap maakt
tot onderwerp van studie, zich niet beperkt tot theoretische
analyse, maar ook zich uitstrekt tot de synthese der menschelijke
samenleving.
Niet slechts verklaren, doch ook verhelpen is het doel, daar
ook op , sociaal gebied de ontleedkunde tenslotte niet meer is
dan technisch middel voor de kunst van het genezen. Men moet
niet vergeten - aldus SCHELLE 1) - dat achter de economische
verschijnselen de menschen staan en dat d.e sociale verhoudingen
nu eenmaal niet worden geregeld door een onverbiddelijke logica.
01llgekeerd kan het Recht er slechts bij winnen, wanneer het
overeenkomstig zijn doel om vooral het economisch verkeer te
dienen, nauwkeurig acht slaat op de economische ,,wetten", die
de materieele samenleving beheerschen. ·

,,In 't wereldhuis, als kloosterlingen wonen
wij menschen, elk in 't eigen kamerkijn
levenslang opgesloten. Van den schoonen
bouw droomen wij, en maken een model
der nooit aanschouwde woning. Dan vertoonen
wij door de vensterkens van onze eel
aan de geburen een schets van het gemaakte,
't beeld van een beeld en noemen dat dan wel de Waarheid." 2)
Zouden de abstracte beelden der economische samenleving en
der rechtsgemeenschap beide niet meer het wezen dan den schijn
kunnen benaderen, als Volkswelvaartkunde en Recht nietieder
geYsoleerd in hun eigen kamerke opgesloten blijven? Voor de
oplossing van landbouwvraagstukken zullen zij verstandig doen
niet elk voor zich doch in onderling overleg tezamen het beeld
te ontwerpen.
Ook op de keus van uitgangspunt der Staath1.dshoudkunde -ik stipte het reed~ aan - ·oefent het leggen van verband met
het Recht overwegenden invloed.
·
Naarmate het Gerechtigheidsbegrip ruimer wordt, niet !anger
beperkt blijft tot het negatief verbod om een ander niet te doen
wat men zich zelf niet wil zien aangedaan, maar ook het positieve gebod va.n ,,draagt elkanders lasten" begint te omvatten,
krijgt het Recht een ruimere taak van afzonderlijke behartiging
van het gemeenschappelijk belang; niet langer alleen afbakening
1
)
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van de individueele machts-spheren, waarbinnen ieder individu
vrij ,,schaltet und waltet" en waarborging van elkander niet te
schaden; doch ook de taak om te waken tegen benadeeling door
de autarkie der individuen van de belangen der grootere volkseenheden als de groepen en klassen en van de geheele gemeenschap. Omdat het gemeenschappelijke belang meer geldt dan het
individueele, het algemeene meer blijvende waarde bezit dan het
bijzondere, komt op de sociale wetgeving; schijnbaar in het befang
der ,,lagere" klassen, doch feitelijk gegrond op het belang der
geheele volksgemeenschap wegens hare strekkingom de ontplooiing
van de persoonlijkheid der individuen te bevorderen. Hierin ligt
m_i. het algemeene karakter van de socialisatie van het Recht dat
de rechtsvorming de volkshuishouding z66 heeft te organise~ren
dat de maatschappelijke krachten inderdaad zoo productief mogelijk kunnen worden aangewend, het productievermogen maximaal wordt opgevoerd, waarvoor ook als middel moet dienen
een rechtvaardiger verdeeling van den maatschappelijken schotel.
Daargelaten de bekende twistvraag of er in wezen wel verschil
bestaat:tusschen privaat en publiek recht, begint naast het meer
constante privaatrecht, dat uitgaat van het individu, hoe langer
hoe meer op te komen een publiek recht, dat de g~meenschap
tot uitgangspunt neemt. Naast het recht der vrijheid groeit op
een gemeenschapsrecht.
Die verruiming van taak en gebied van het Recht is uit·
'vloeisel van, hangt althans ten nauwste samen met de ontwikkeling der staathuishoudkunde tot sociale economie. De leer der
individueele economie groeide uit tot leer der volkswelvaart.
Ook op economisch terrein wordt het individueele welvaartsbelang ondergeschikt aan dat der gemeenschap, streeft men naar
een zoodanige economische organisatie van de volkshuishouding,
dat de kinderen van het groote gezin zooveel doenlijk gelijkelijk,
d. i. naar de mate van hunne arbeidsprestatie, worden behandeld
en hun althans het ,,draagt elkanders lasten" wordt ingeprent.
Sociale wetgeving is als uitvloeisel van dit beginsel van soci'aal
plichtsbewustzijn niet slechts uitdrukking van de gerechtigheid,
doch, economisch beschouwd, een in het welbegrepen eigenbelang
der gemeenschap betere verzorging der persoonlijke arbeidskracht
in groote groepen van de bevolking; het noodzakelijk onderhoud
van belangrijke onderdeelen in 't belang van het geheele gebouw;
goede, verzorging en bemesting van den akker in 't nuchter
belang van grootere productie; toepassing dus van de ten onrechte
gesmade ,,boerenwijsheid" om de paarden zooveel doenlijk te
sparen; uitdrukking ook van het z.g.n. economisch princiep om
ook ten aanzien van het meest fundamentale der economische
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goederen, de arbeidskracht, te volstaan met de geringst mogelijke
opoffering ter berekening van het grootst mogelijke nut.
Als het te doen is om de volkswelvaart zoo hoog mogelijk op
te voeren, dan heeft dus ook het Recht tot economische taak in
de allereerste plaats verkwisting en oneconomisch ·gebruik van
het meest onmisbare productiemiddel, den arbeid, tegen te
gaan, te zorgen .dat geen arbeidskracht onnoodig wordt opgeofferd en vernietigd, integendeel zooveel mogelijk het productievermogen der arbeidskracht te vergrooten. Door sociale wetgeving ·
handelt de Staat, als orgaan van het Recht, economisch; omdat
de staat daardoor niet !anger duldt dat door het zgn. ,, vrije spel der
maatschappelijke 'krachten" productievermogen voor de gemeenschap onnoodig verloren gaat of ongebruikt wordt gelaten .
.Hier raak ik het in het begin reeds aangerQerde punt dat ook
de tijd, waarin w{j !even, aanleiding te over geeft voor de vraag
naar het verband tusschen Recht en Economisch leven. Al
dadelijk komt, naast de meer zuiver praktische problemen, die
de oorlogstijd aan de economie voorlegt en die bier onmogelijk
behandeld kunnen worden, deze algemeene beginsel-vraag van
economisch. en juridisch inzicht omtrent de bevordering van de
volkswelvaart naar voren, of de dwangverhouding tusschen economisch leven en Recht, door den nood der tijden in 't leven
geroepen, na den militairen vrede, die dan toch eindelijk wel
eens komen moet, niet plaats moet maken voor een vrijwillig
v:erbond tusschen economie en recht.
Het heeft den schijn van ironie, in deze tijden van oneconomie
en onrecht te spreken van recht en welvaart.
Heteconomisch- en rechtsleven maken een crisis door als nooit te
voren en de wetenschap dervolkswelvaart en het Recht zijn thans
bij velen in discrediet. En de twijfelmoedigen zullen vragen:
Hoe, spreekt gij nog van Recht in deze onrechtstijden?
Nu macht en bruut geweld de menschheid meer doen lijden
dan immer nog te voor. Van welvaart en haar leer,
gegrond op mutueel belang, op vrijheid van verkeer,
op zekerheid van goederen en.persoon? Nu d' eenheid van belang,
't besef van billijkheid en recht verdwenen schijnt van d' aard'. ·
Nu 't eigen-ik slechts zint op strijd en scha, vernietiging, 1
[ondergang,
gemeenschapszin en recht beschouwt ·als van geen waard' !
Het antwoord, dat de praktijk op deze vragen reeds heeft
gegeven, is dit. Zeker, nu van varen d:i. van· v:erkeer nagenoeg
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geen sprake meer is, is bet hoogst moeilijk van volkswelvaart
te' .spreken. Doch is niet de vermindering van het verteerbare
volksinkomen voor individu en gemeenschap beide een reden
te meer om te trachten zoo economisch mogelijk te handelen?
In de allereerste plaats wordt onsjuist in deze tifden het een- voudigste begrip ,,huishouden", d.i. ,,de tering te zetten naar de
nering", .aan den lijve duidelijk gemaakt; wordt ons geleerd dat
economisch handelen beteekent zoo zuinig mogelijk te beschikken
over de beperkte middelen en voorraden, het verminderde productievermogen van grond en andere productiemiddelen .zoo
hoog mogelijk op te voeren, de beschikbare arbeidskracht door
middel van een meer gelijkmatige verdeeling van bet beperkte
volksinkomen zooveel doenlijk in stand te houden en zoo nuttig
mogelijk aan te wenden.
·
Op internationaal en nationaal gebied staa.t het vrij ruil verkeer
stop;_ de vrije handel, het fijne instrument tot distributie der
grondstoffen en andere goederen om .ze overeenkomstig het
economisch princiep met minimale kosten een maximaal rendement te verschaffen, is nagenoeg geheel uitgeschakeld en vervangen door overheidsdistributie. En hoewel door de verbreking.
der_internationale arbeidsverdeeling en samenwerking de prod uctie
der n:ationale takken van volkswelvaart zeer is verminderd, komt
de beteekenis van den landbouw, door gebrek aan meststof en
landbouwwerktuigen bemoeilijkt, als_ bron voor instandhouding
der physieke volkskracht, evenals in de tijden der physiocraten
weer scherper naar voren.
·
·
De ,, W eltwirtschaft" .is door den oorlog teruggedrongen tot de
barbaarsche ,,Naturalwirtschaft"; de economische banden van
den internationalen handel en het vrije ruilverkeer zijn ruw
verbroken; de onderlinge afhankelijkheid en samenwerking bij
de totale productie heeft plaats gemaakt voor autarkie, ge'isoleerdheid en strijq. Het international_isme is teruggedrongen tot
verkeerd oegrepen nation:;i,lisme; de jonge,. groeikrachtige belangen-gemeenschap vervangen .door den ouden, taaien strijd
der belangen.
·
Ook binnen de ·grenzen der nationale volkshuishouding hetzelfde verschijnsel. De grondbeginselen der economische samenleving: arbeidsverdeeling en samenwerking, vrithe~d van handel
en verkeer, vrije concurrentie der producenten als factor der prijsen waardebepaling, vn:i,ag- en aanbod als regulator van de voortbrenging en van het verpruik, zij zijn alle deels werkelijk deels
schijnbaar buiten werking gesteld, en vervangen door voorschriften
van dwingend recht, die de productie en distributie trachten te.
regelen. En vooral de landbouw, als hoofdmiddel totbevrediging

64

van de materieele zorg voor 't schamel-ik, ondervindt b.v. door
teeltregeling, prijszetting, uitvoer- en vervoerverbod, scheui;wet,
etc. den invloed van het regelend ingrijpen van het Recht met
de goede bedoeling, het economisch leven te ordenen. in net
belang der volksgemeenschap. Dat ingrijpen van het Recht, door
zijn .orgaan de-n Staat, heeft eenerzijds ten doel het productiviteitsmaximum te verhoogen om den minimalen voorraad levensmiddelen te vergrooten, anderzijds om te voldoen aan den eisch
. der .verdeelende gerechtigheid ·en te bevorderen eenTrechtvaardiger verdeeling dan door het ,,vrije spel der maatschappelijke. krachten" zou worden verkregen, nu de door een vrij
ruilverkeer veronderstelde gelijkheid der ruilende partijen is
uitgeschakeld.
De vraag of door dit alles het economische leven wordt gestu urd in socialistische richting, dan wel, waartoe ik mijnerzijds
eerder besluit, als een door de opportuniteit geboden poging om
te komen tot een noodwendig gebrekkige organisatie van het
economisch individualisme, dat bij ongestoorde werking zoo
schoone vruchten voor de volkswelvaart. oplevert, blijve hier
thans rusten.
Eveneens het punt of ook na den oorlog het economisch leven
en daarmee de volkswelvaartkunde niet een meer duurzaam en
nauw verbond met het .Recht en zijne organen heeft te sluiten,
Dan wel ·of men, in elk geval geleidelijk, moet streven naar de
vrije en ongehinderde werking der economische wetten die in
vredestijd de · materieele samenlevfog met zooveel succes
beheerschten.
Maar omdat deze oorlogstijd in alle landen onder de problemen
der reconstructie de economische vraagstukken op den voorgrond
plaatst, wacht de Staathuishoudkunde de taak van hernieuwd
zelf-onderzoek eerst, tot voorlichting daarna bij den wederopbouw
. van het economische leven.
Onder den vermaterialiseerenden invloed van de uit dezen
krankzinnigen krijg voortgekomen machtsaanbidding, de afstomping van het gevoel voor recht, de· verminderde eerbied voor de
wet, de gedaalde publieke moraliteit en de verdere krachten van
moreele verwording, verwildering en ontbinding, wordt thans
ook in het nationale ruil- en rechtsverkeer als hoogste wijsheid
in praktijk gebracht MoNTAIGNE's mercantilistisch sophisme: le·
profit de l'un est dommage de l'autre, het plat-ego'istisch beginsel
,,des eenen dood is des anderen brood." Juist hierom geven de
dr-oeve tijdsomstandigheden in .de eerste plaats aanleiding om
bij wetenschap en praktijk der volkswelvaart niet alleen te vragen:
,, 'Vat zullen wij eten .of drinken en waarmee zullea wij ons
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kleeden?", maar ook om, opnieuw luisterend naar het aloude
vermaan in Mattheus ]), „eerst de Gerechtigheid te zoeken,"
dus tegenover, althans naast het „ieder voor zich" het „suum
cuique" te stellen.
* **

Het suum cuique, het ieder zijn deel in de economische en
rechtsgemeenschap is ten slotte het ideaal van elk streven naar
de bereiking van de relatieve vólswelvaart. Alsuitdrukking van
de ars aequi et boni is de Gerechtigheid de stage-wil om elk te
geven wat voor hem goed is en billijk.
En welke economische stelsels en rechtssystemen elkander in
de geschiedenis zijn opgevolgd, de ervaring en dehistorie leeren,
dat ten slotte toch steeds naar dit suum cuique gestreefd wordt
als de beste benadering van de volkswelvaart. Altijd is voor dit
doel meer of minder duidelijk verband gelegd ofgevoeld tusschen
economisch leven en recht; niet alleen om te voldoen aan den
eisch der verdeelende gerechtigheid maar ook omdoor positieve
rechtsbepalingen te trachten de volkswelvaart te bevorderen.
Het socialeinstinct2)isaltijd bezigde economische handelingen
derenkelingenaftemetennaar hunnewaardeenverhoudingtothet
algemeene belang. En onbewust wordt als maatstaf gesteld dat
het gelijke gelijk en het ongelijke ongelijk zalworden behandeld.
Wij spreken van een „rechtvaardig loon,"van een rechtvaardige
verdeeling van de lasten naar draagkracht, van een rechtvaardig
belastingsysteem, van een rechtvaardige rente. Elke huisvrouw
of dienstbode vindt tegenwoordig dagelijks de prijzen van zgn.
„vrije" levensmiddelen onrechtvaardig, daarbij onbewustAristoteles'eisch van het „justum pretium"herhalend,diereedsmeendedat
eenruileerst dan rechtvaardig isalsdebehoeften derbeideruilende
partijen gelijkelijk worden bevredigd. En het vaststellen van de
prijzen door de Overheid, als orgaan van het Recht, door alle
eeuwen heen herhaald, sinds Diocletianus in zijn prijsèdict in
't jaar 301 maximumprijzen bepaalde, is niet anders dan de
erkenning van hetzelfde rechtsbeginsel dat ook het economische
ruilverkeer behoort plaats te vinden op den voet van de natuurlijke gelijkheid der partijen.
Het oordeel over het al of niet rechtvaardige van een rechtsorde, die de bestaande economischeverhoudingen sanctionneert,
is steeds de psychologische basis, waarop de eischen van een
») Mattheus 7 :31/33.
*)Aldus SCHMOLLER: Die Gerechtigkeit in der Volkswirthschaft.
Jb. f. Gesetzgebung 1881.
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recht der gelijkheid zijn ontstaan. Het is de hoeksteen van alle
individualisme, dat gerechtigheid verlangt, evenredigheid tusschen rechten en plichten, dat gelijkheid eischt voor gelijke
menschen, ongelijkheid voor zoover zij ongelijk zijn, dus het
suum cuique, het ieder zijn deel naar zijn arbeidsprestatie. De
tegenstelling is niet: overheidsverdeeling of wel verdeeling
door middel van vraag en aanbod als regulator eener „natuurlijke" verdeeling, maar de antithese isdeze:voorzoover menschelijkehandelingen deverdeeling beïnvloeden, zalmen steeds vragen
of zij recht is of onrecht; voorzoover blinde natuurkrachten
oorzaak zijn, zal de mensch erzich bij neerleggen.En nu springt
het in 't oog dat vraag en aanbod niet zijn van den mensch
onafhankelijke, blinde régulateurs. Wie toch heeft de bestaande
verdeeling van den grondeigendom, die meestal de hoofdzaak
is voor alle vermogensverdeeling, gemaakt? De natuur? Het
toeval, vraag en aanbod? Neen, in deeersteplaatsdeagrarische
instellingen van verleden en heden. Waar het klein grondbezit
bestaat, kan die verdeeling worden teruggebracht tot demiddeleeuwsche marke en dorpsgemeenschap, het grootgrondbezit is
uitvloeisel van ridder- en feudaalwezen, terwijl, voor het tegenwoordige,instellingen alshypotheek en pachtwezen eenrol spelen.
Maar ook de natuur bepaalt slechts ten deele de welvaart der
individuen en volkeren, en inzoover zij dat doet, vindt niemand
in de ongelijkheid iets onrechtvaardigs. Maarvoorzoover deeen,
hetzij individu of volk, den ander in knechtschap knevelt, van
zich afhankelijk maakt en onderdrukt, de economische verhoudingen eenvoudig op strijd en macht gebaseerd zijn, wordt de
daaruitvoortvloeiendeongelijkheidinwelvaartalsonrechtgevoeld.
* **

Men is onbillijk tegenover de klassieke economie als men beweert dat eerst de historische school verband heeft gebracht
tusschen staathuishoudkunde en recht.
De economische leer der mercantilisten staat geheelonder den
invloed van de staatspolitiek, die uitsluitend gericht is op vermeerdering van macht ten koste van andere staten. Onderzoek
van de verhoudingen der individuen onderling of tot den staat
ontbreekt bij de mercantilisten geheel. Hun economisch stelsel
gaat uit van de collectivistische gedachte dat de staat, als economischeeenheidbeschouwd,geplaatstis tegenover andere staten,
waarmee hij in ruil treedt,en dat zijn welvaart slechtskan worden '
verkregen dooreenvoorhemgunstige handelsbalans ten nadeele
van anderen. Het mercantilisme — het volgens BRENTANOecono-
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misch Machiavellisme —is gebaseerd op de grondgedachte van
macht en strijd, ziet in het economisch leven slechts den bellum^
omnium contra omnes, en streeft er naar zooveel mogelijk geld.
in het land te brengen en te houden, tracht daartoe landbouw,
nijverheid en handel, dushet geheele economischeleven te leiden
in de banen door het dwingend recht voorgeschreven. Het
dwangrecht is hier primair, het economisch leven secundair. En
toch — dit kan men STAMMLER1) toegeven — hun economisch
doel om den staatsrijkdom aan geld en edel metaal te bevorderen wordt beter verklaarbaar, als men bedenkt dat men voor
geld onder eenbestaande rechtsorde vrijwel alles kan koopen en
dus den natuurlijken rijkdom van een land kan aanvullen.
De physiocraten en ook ADAM SMITH waren van meening door
hun leer niet alleen de productie doch ook een meer rechtvaardige goederenverdeeling te bevorderen. Hetgeloofaan degerechtigheid van hunne economische stelsels was juist de kracht en
wellicht een der hoofdoorzaken van het succes der natuurrechtelijke economie.
Wegensdeveranderde economische omstandigheden tengevolge
van de uitbreiding, van het verkeer verlangden handel en
industrie naar vrijheid. Onder den invloed van het individualistisch natuurrecht, dat uitgaat van de praemisse van aangeboren vrijheid en gelijkheid van den mensch en dat evenals de
wetten in de natuur eeuwig en onveranderlijk zou zijn, voor
alle landen en tijden van toepassing met absolute geldigheid,
eischte men ook op economisch gebied vrijheid voorhet individu.
Toegepast op het economisch leven, vindt dit natuurrecht 2 )
zijn uitdrukking in de physiocratie, de leer van de „constitution
naturelle du gouvernement leplusavantageux augenrehumain."Hare stichter QUESNAY, die van scheiding tusschen economie,
moraal en politiek niet wil weten, verklaart s ) in zijn opstel „Le
droit naturel" (1765), hoe uit het instinct tot zelfbehoud zekere
natuurlijke rechten van alle in sociaalverband levende menschen
kunnen worden afgeleid. En zijn leerling DUPONT verklaart:
c'est la connaissance de l'ordre et des lois physiques et naturelles qui doit servir de base à la science économique; les lois
souverains de la nature renferment le§ principes essentiels de
l'ordre économique.
Van dit standpunt uit worden eigendom, zekerheid van persoon en goederen, en vrijheid de zuilen der maatschappelijke
J
!) Wirtschaft und Recht bl. 187,3e druk.
) BRENTANO:, Ethik in der Volkswirtschaft.
3

) DIEHL:DieBedeutungderwissenschaftlichen National-Oekonomie
für die praktische Wirtsschaftspolitik.
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orde en als een van zijne maximes générales du gouvernement
économique d'un royaume agricole verklaart hij dat de zekerste
en voordeeligste handelspolitiek voor volk en staat is la pleine
liberté de la concurrence.
De Engelsche „klassieke" economie van Adam Smith komt,
wat het verband met het Recht betreft, overeen met deleer der
physiocraten.
Ook hij protesteert in naam van het natuurrecht tegen de
onderdrukking der persoonlijke economische vrijheid door de
overheid en hij eischt in de praktijk een laissez passer, een
onthouding van den Staat van bemoeiingen met het economisch
leven. De klassieke economie veronderstelt een rechtsorde die
uitgaat van de natuurlijke vrijheid en gerechtigheid; zij past
het natuurrecht, dat uitgaat van de aangeboren vrijheid en
gelijkheid van alle individuen, toeop economisch gebied; poneert
als axioma dat de belangen van alle menschen gelijk zijn en
dat het eigenbelang der individuen de voornaamste drijfveer is
van het economisch handelen. Omdat alle menschen gelijk zijn
en dus ook gelijkelijk met die zucht naar gewin bedeeld, kan
uit het eigenbelang worden gededuceerd dat de welvaart van
een volk het best wordt gediend door de harmonie der belangen aan de individuen zelf over te laten. Maar aan de
Regeering, als orgaan van hetRecht,stelthij deneisch om zoover
mogelijk ieder lid der maatschappij te beschermen tegen de
onrechtvaardigheid of de onderdrukking door ieder ander lid
daarvan, m. a. w. den plicht van de vaststelling en strenge
handhaving van het recht. De vrije concurrentie verschijnt bij
RICARDOalsdemeeststrictegerechtigheid tegenover alle arbeidende menschen.
In de praktijk bleek de veronderstelde gerechtigheid der individuen niet te bestaan, en de gevolgen der laissez-faire-politiek
was de onderdrukking van den zwakke.door den sterkere;
inplaatsvandeverwachtebelangenharmonie wasoveral belangenstrijd enuiteenrukking van demaatschappelijke klassenhetgevolg.
De historische school bracht nauwer verband tusschen economisch leven en het recht. Bij het onderzoek van heteconomisch
leven maakt zij onderscheid tusschen de natuurlijke, oorzaken
van de feitelijke ongelijkheid der menschen in het economische
leven en die welke aan menschen of aan het toeval waren te
wijten. En terwijl zijvoordeeerstezichalsvoor iets noodwendigs
buigt, roept zij ter bestrijding van het toeval opnieuw den steun
in van den Staat overal waar de economische toestanden niet
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in overeenstemming zijn met de opvatting van de voorschriften
van moraal 1 ) en recht.
Zoo is men sedert het optreden.der historische school en het
kathedersocialisme, later door het opkomen en den snellen
groei van eenzijdig collectivisme in zijn verschillenden vorm, hoe
langer hoe meer er toe gekomen verband te brengen tusschen
economisch leven en recht. Bemoeiing van de*n wetgever met
de economische toestanden wordt nu niet meer, zooals bij de
mercantilisten,geëischt om het economisch leven kunstmatig in
bepaalde banen te leiden of om een bepaalde ideale economische
organisatie te verwezenlijken. De grondvoorwaarden erkent
men als gegeven en de ontwikkeling alsietsnoodwendigs. Maar
waar binnen de door voorwaarden en ontwikkeling geschapen
ordening het gevaar optreedt van overheersching van den een
door den ander, van knechtschap van de eene individu of
klasse door een ander, daar roept men de.hulp van het Recht
in om aan iedere individu of klasse het mogelijk te maken zijn
persoonlijkheid tot vrije ontwikkeling te brengen. En sindsdien zien wij hoe langer hoe meer dat het Recht ook op economisch gebied te hulp wordt geroepen om de bij de klassieken
reeds als feit veronderstelde persoonlijke vrijheid en gelijkheid
zooveel mogelijk te benaderen, omdat alleen daardoor isgewaarborgd de mogelijkheid van het individualisme,datinderdaad alle
productieve krachten dermaatschappij overeenkomstighet economischprinciepkunnen worden aangewend, zoowel in het belang
der individueele als der volkswelvaart. Persoonlijke vrijheid en
gelijkheid zijn niet uitgangspunt, zooals de klassieken meenden,
zij zijn het einddoel, het ideaal dat wellicht nooit.geheel kan
worden bereikt, doch waarnaar steedsdemenschheid blijft streven.
Overziet men de historie der staathuishoudkunde en van
het recht in onderling verband, dan kan men steeds twee beginselen elkander den voorrang zien betwisten nl. het individualisme en het collectivisme en daarnaast, wat deninhoud van het
recht betreft, de machtsgedachte tegenover devredesidee,denbelangenstrijd tegenover de belangengemeenschap, geïsoleerdheid
tegenover coöperatie. Wat het eerste punt aangaat, meen ikdat
hetindividualisme dezegebehaald heeft. De gebruikelijke opvatting, als zou er strijd bestaan tusschen de begrippen individualisme en collectivisme, tusschen individu en gemeenschap, tusschen vrijheid en gebondenheid doorhet Recht,lijkt mij nietjuist.
') Vgl. ook BRENTANO, Ethik und Volkswirtschaft in der Geschichte, 1902.
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Het historische ontwikkelingsproces wijst duidelijk op een
tendens naar verbizondering; de hoofdbeweging in de beschavingsgeschiedenis is er een naar differentiatie en individualiseering, die meebrengt dat uit oude primitieve collectivistische
instellingen zich de persoonlijkheid langzaam maar zeker ontwikkelt.
Wij zien b.v. hoe uit het oude gemeenschappelijk grondbezit
de private eigendom van den bodem is ontstaan. Hoe van het
eerste slechts hier en daar enkele resten als symbool van taaie
doch vergankelijke rechtsinstellingen zijn overgebleven.
Het individualisme staat op de eerste plaats der groote bewegingen en stroomingen van het beschavingsproces zoowel in
economisch en staatkundig als ook in geestelijk opzicht.
De losmaking van de oude economische gemeenschap bracht
mee een vrijwording van locale overheersching der landsheeren, waarvan de zgp. boerenbevrijding een merkwaardig
voorbeeld is. De economische verhoudingen wijzigen zich
nog verder; in den „goeden, ouden tijd" was het verband
tusschen de verschillende volksklassen veel nauwer dan tegenwoordig. De grootste bron van volkswelvaart was de landbouw
en de arbeider behoorde tot de familie van boer of pachter; de
industrie werd op veel kleinere schaal gedreven enookdaarbestond een veel nauwere band tusschen patroon enwerkman. De
landbouwstaat ontwikkelde zich tot Industriestaat, deze tothandelsstaat; de aanwas van de bevolkingleidde totmeer intensieve
productie; denatuurlijkehulpbronnen werden door menschelijken
arbeid productiever gemaakt; de factoren „kapitaal"en „arbeid"
gingen den factor „natuur" meer en meer aanvullen; de grootindustrie kwam op, de fabriek nam deplaatsinvan de eenvoudige
werkplaats; de concentratie der bedrijven nam een aanvangt
Die economische ontwikkeling maakt den individu dus eerst
los uit de oude gemeenschap; brengt de persoonlijkheid dus
meer en meer naar voren, maakt de persoon vrij en heeft ten
gevolge de vrijheid van bedrijf, de vrijheid om tegaan arbeiden
waar men wil;lostdeeconomischegebondenheid openstelt daarvoor in deplaatsdeeconomische zelfstandigheid van den individu.
Maar ook naast de historische verbanden heeft de persoonlijkheidsidee zich krachtig ontwikkeld. Op economisch gebied
was het de handel, die voor den arbeid der individuen de
grootst mogelijke vrijheid opeischte om zoowel de productie
als de afzetgebieden zoo ruim mogelijk te maken.Ookhier sloeg
de persoonlijkheid haar vleugels steeds breeder uit;eischtdaarvoor ook verbreking en omverwerping van alle belemmeringen,
van boven af haar gesteld; heeft daarvoor ook noodig de op-
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ruiming van allerlei in oude dogma's wortelendeopvattingen en
de daarop gebouwde kunstmatige territoriale belemmeringen.
Het toenemend verkeer, de reusachtige vooruitgang der wetenschappen en vooral der moderne techniek en natuurwetenschappen in 't algemeen, 'hebben den mensch losgemaakt van
plaatselijke gebondenheid en hem een onafzienbaar arbeidsveld
gegeven. De mazen van het verkeersnet verdichten zich voortdurend; steeds grooter en dichter maatschappelijke webbe omspant de individuen der verschillende landen; dat toenemend
verkeer dwingt den mensch de basis van zijn leven en werken,
zijn hopen en streven steeds breeder te nemen; het wereldverkeer, zoo stoffelijk als geestelijk, zuigt hem als 'tware op in
dien stroom en dwingt hem zijn geheele levensspheer en zijn
gezichtskring ruimer te trekken; stelt hem in één woord tot
devies „Die Welt ist dein Feld", en geeft hem daardoor een
veel breederen grondslag voor de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid dan ooit te voren door plaatselijke gebondenheid
aan engen kring mogelijk was.
De economische mensch, de wetenschappelijke mensch van
tegenwoordig zijn cosmopolitische individuen.
Zoo is het individualisme x ) een historische kracht en niet
slechtsmethodologischhulpmiddelbijdeverklaring vanheteconomisch leven. Hetbestaatonafhankelijk van natuurrechtstheorieën
en is de vitale grondslag van het verkeersrecht. Het is de
historische drijfkracht geweest voor de bevrijding der arbeiders
uit hoorigheid of afhankelijkheid ; het hangt nauw samen met
de evolutie van den eigendom, met het doorbreken'van de vrijheid van gedachte, geloof, woord en geschrift, met^deontwikkelingdervolksregeering en met alles wat de maatschappij nader
brengt tot deideeder zelfverantwoordelijkheid en zelfbestemming.
Het is de quintessence van de rechtsorde, diedevrijheid toepast
op het verkeersleven.
En de huidige tegenstrooming naar het collectivisme, het
schijnbaar overheerschen van degemeenschapsidee, heeft ook ten
doel de individueele persoonlijkheid te volmaken, door de feitelijke ongelijkheid in deontwikkelingsvoorwaarden der individuen
zoo mogelijk weg te nemen of te verminderen.
Het zou te ver voeren hier al de oorzaken vanhet tegenwoordige collectivisme in extenso historisch te vervolgen.
In laatste instantie hebben zij alle samengewerkt tot de opvatting, dat de werking van het eigenbelang, het onbeperkte
l

) Prof. HENRY ADAMS: Volkswirtschaft und Rechtsordnung.
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vrije spel der matschappelijke krachten niet meer in overeenstemming is met het gerechtigheidsideaal. De economische vrijwording van den arbeidhadgeen gelijkheid doch groote[ongelijkheid tengevolge; defactoren kapitaal enarbeid werden hoe langer
hoe meer van elkander verwijderd en het groeiende overwicht
van het eerste en vooral de technische ontwikkeling van hét
grootbedrijf staan de economische zelfstandigheid van den arbeider in den weg.
Het gevoel van onvrijheid en ongelijkheid, de harde onzekerheid in het stoffelijk bestaan, het schrijnend besefdatdèmensch
slechts als arbeidskracht, als elke andere marktwaar wordt
getaxeerd, uitsluitend als productie-factor, als nuttigheidselement
wordt beschouwd, het tekort ook aan innerlijke welvaart vooral
veroorzaakt door de onbevredigdheid in den, door te ver doorgedreven arbeidsverdeeling noodwendig onpersoonlijk, mechanischgeworden arbeid;het besefdat de arbeider is geworden tot
verlengstuk van demachine,hetgevoel van vereenzamingvan de
individu bij toegenomen economische afhankelijkheid, — al deze
oorzaken tezamen verklaren eenerzijdsdenblindwoedenden belangenstrijd tusschen individuen, klassen en volken waardoor het
„ieder voor zich" tot levensleus wordt verheven,anderszijds hoe
opnieuw het collectivisme enzijn orgaan destaat,metzijn dwangrecht tot afgod gemaakt wordt.
Aan den eeneri kant wordt de bemoeiing van Staat en Recht,
met het economische leven verlangd als strijd en machtsmiddel
om bijzondere belangen te behartigen,anderzijds om integendeel
destrijdgedachte tevervangen doordeideevan densocialenvrede.
En hierraken wijhet andereboven aangeroerde punt,hoebij het
historisch verband van economisch leven en Recht twee andere
begrippen elkander kruisen nl.deideevan economisch isolement,
gebaseerd opmacht en op strijd der belangen, en anderzijds het
besef van belangengemeenschap door socialen vredeen coöperatie.
De economische verhoudingen — ik zeide hetreeds—waarop
de theorie van het oude individualisme paste, hebben sindsdien
een geweldige verandering ondergaan. En de ontwikkeling der
rechtsorde is bijdeeconomische ontwikkeling ten achtergebleven.
Veranderingen in afzetverhoudingen en in de techniek der productie hebben groote verschuivingen in deeconomische verhoudingen veroorzaakt. Nieuwe methoden en nieuwe bedrijfsvormen
hebben de oude verdrongen; nieuwe handelsvormen hebben
kooper en verkooper, producent en consument van elkander
verwijderd, die in het verdwenen localisme dichter bij elkander
stonden. Door het wereldverkeer is de wereldmarkt geschapen,
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de grootindustrie ontstaan en de voornaamste hinderpaal voor
kapitaal-concentratie weggenomen,zoodatthansmetQuESNAYkan
worden gesproken van cescapitaux quineconnaissent ni patrie ni
royaume. De factoren kapitaal en arbeid en daarmee de verschillende klassen der bevolking staan vijandig tegenover elkaar.
En in den belangenstrijd vergenoegen de menschen zich niet
met een staatsinmenging die zich er toe bepaalt om allen de
voorwaarden van een behoorlijk bestaan te waarborgen ; zij verlangen datdestaat hunbijzondere belangen lotdezijnezalmaken;
de heerschende klassen, om hun economisch overwicht te doen
behouden, de andere, om door hunnerzijds de politieke macht
te veroveren door wetgeving eenzijdig hunne klassebelangen te
behartigen. Zoo wordt het Recht slechts beschouwd als politiek
instrument, als machtsmiddel tot behartiging van bijzondere
individueele of klassebelangen.
Wij leven in een tijd van het nieuw-Mercantilisme.Terwijl de
economische wetenschap tot hét inzicht leidde dat de handel
beiden ruilenden partijen voordeelbrengt,beideeen gemeenschappelijk belang hebben, hierin bestaande dat deruilaan elk hunner
voor hetgeen hij minder noodig heeft iets verschaft wat zijn
behoefte in meerdere mate dient,en datzijdusdoorvrijen handel
die voorziening in behoeften zoo ruim mogelijk moeten maken,
zien wij in de praktijk de economische verhoudingen van individuen, klassen en volken opnieuw gebaseerd op de mercantilistische gedachten van macht en strijd, isolement en autarkie.
De grondslag van het individualisme, de persoonlijke vrijheid,
de leer dat het voor den enkeling moreel is zichzelf tot gelding
te brengen, is ontaard in de meest egoistische praktijk van zelfexpansie. De verhouding tusschen individuen is niet meer de
uitdrukking van SMITH' arbeidsverdeeling of van STUART MILL'S
arbeidsgemeenschap, maar ontaard in een streven naar macht
om anderen te overheerschen en zijn wil op te leggen.' De'v'erkooper is er slechts op uit den kooper ten eigen bate te exploiteeren; de producenten om elkander dood te concurreeren; het
kapitaal om den arbeid van zichafhankelijk temaken;de theorie
van den klassenstrijd ziet in de verhouding der verschillende
groepen der-bevolkingslechtseeneconomische machtsverhouding
en in het recht slechts een politiek instrument tot eenzijdige
verplaatsing van die macht; hetinternationale verkeerisgrootendeels gebaseerd opdemercantilistische grondgedachte datdewelvaart van het eenevolkslechtsverkregen kan worden ten nadeele
van andere. Hetgeen heeft geleid tot een handelspolitiek vaneconomisch isolement, belemmering enprotectie,dieaande oorzaken
van wrijving, voortvloeiende uit de natuurlijke ongelijkheid der
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verschillende volkeren, nog kunstmatig twistpunten toevoegt,
waardoor de belangenstrijd noodwendig op oorlog uitliep. De
dogma's dat de welvaart van individu, klasse of volk steunt op
macht, en dat zijn belangen noodwendig strijdig zijn met die
van anderen, voeren tot onvrede en onrecht. Zij werken voor
de volkswelvaart oneconomisch, omdat zij gericht zijn op vernietiging en nadeel.
In het economisch leven zien wij dus tegenwoordig een strijd
van twee beginselen>> eenerzijds de op de machtsgedachte gebaseerde leer van den belangenstrijd, uitloopend op den bellum
omnium contra omnes, op autarkie en economisch isolement.
Anderzijds deopdefeitelijke economischeontwikkelinggebaseerde
belangengemeenschap, berustend op dereëele ensteeds vermeerderende onderlinge afhankelijkheid, op samenwerking door verdeeling van den gezamenlijken arbeid. De leer van het egoïsme,
van den homo economicus, bezield met één allesbeheerschende
drift, de auri sacra fames, contra den mensch alsafhankeüjk lid
van de rechtsgemeenschap. En nu lijkt het mij de taak van het
Recht om in het belang van een zoo groot mogelijke volkswei-*
vaart den socialen vrede te bevorderen, de economische instellingen daaraan te toetsen en daaruit weg te nemen al die
oorzaken van twist die niet noodwendig voortvloeien uit de
natuurlijke ongelijkheid en de gevolgen hiervan voor dezwakkeren te verzachten.
*

*

*

Hier raken wij dus de vraag waarin de verhouding bestaat
tusschen economisch leven en Recht en wat hunne beteekenis
is voor elkaar in verband met de volkswelvaart. Alle doel van
het economisch leven is bevrediging van behoeften. Huishouden
beteekent: ^zóó disponeeren over middelen tot bevrediging dat
men er wèl bij vaart; het sluit in zich waardeeren van de op
behoeften gebaseerdebelangen tegenoverelkaaromzezoovolledig
en goed mogelijk tebehartigen met hetminimum der beschikbare
middelen. Om dit te kunnen doen moet in de eerste plaats
worden gezorgd dat de middelen er komen en vermeerderen.
Deze omschrijving van de economische taak voor de- welvaart
past gelijkelijk opdeprivate,individueele alsopdegemeenschapsof volks- of staathuishouding. Het sociale in de volkshuishouding
zit niet uitsluitend in het verwezenlijken van de distributieve
gerechtigheid, maar vooral hierin dat alle krachten der maatschappij zoo productief mogelijk zijn. Zorgvoor de volkswelvaart
is dus in de eersteplaats bevordering van het productievermogen
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der indiViduen enklassen van debevolking,zoodataller behoeften
en belangen zoo goed mogelijk bevredigd worden, zoodat allen
zoo mogelijk te-vreden, geneigd tot vrede zijn. Het welvaartsbegrip als tevredenheid is het doel, dat als alle idealen nooit
geheel bereikbaar, niettemin door elke huishouding wordt nagestreefd zoowel door deprivate als devolkshuishouding op precies
dezelfde wijze.
Hiermede is tevens het economisch doel van het Recht gegeven.
Vat men de rechtsorde niet beperkt op tot het begrip van het
positieve recht, doch als het cement dergemeenschap, dan isook
de economische taak van het Recht de verschillende strijdende
private- en klassebelangen tegenover elkander tewaardeeren uit
het oogpunt van het grootere gezamenlijke belang. .
Of men nu met VOIGT meent, dat het te doen is om verzoening van private belangen, dan wel met KÖHLER het doel van
het recht ziet in opheffing van den strijd tusschen het individueele en het gemeenschapsbelang, in elk geval is de taak van
het recht om het economisch leven, dat zonder recht een bellum
omnium contra omnes zou zijn, vreedzaam te organiseeren.
Omzetting derhalve van belangenstrijd in belangenharmonie,
van macht en strijd in recht en vrede, met het uiteindelijke doel
om alle maatschappelijke krachten van individuen en klassen,
en op internationaal gebied van de verschillende volken, inderdaad hun maximum productiviteit te laten presteeren om daarna
aller behoeften zoo ruim mogelijk te bevredigen. Doel van het
Recht is de vreedzame ordening van het economisch verkeer,
kortweg gezegd de sociale vrede, omdat deze is de maximaal te
bereiken volkswelvaart.
Daardoor toch waarborgt de rechtsorde dat alle maatschappelijke krachten, die anders door strijd in beslag worden genomen,
productief werkzaam kunnen zijn voor het' verschaffen van
bevredigingsmiddelen. Tegelijkertijd voorkomt de rechtsorde
vernietiging van goederen door den strijd, terwijl zij voorts
heeft te zorgen dat de een zich niet verrijkt ten koste van den
ander, den een niet in knechtschap brengt van den ander. De
vooruitgang —aldus YVES GUYOT')—staat inrechte evenredigheid
met de heerschappij van den mensch over de goederen en in
omgekeerde evenredigheid met den dwang van den eenen mensch
over den anderen. Zoo toert de rechtsorde tot inperking der
persoonlijke vrijheid; doch dit is niet meer dan schijn, want
slechts de persoonlijke willekeur, de eigen macht wordt beperkt,
terwijl juist door het Recht de machtsspheer, waarbinnen ieder
slechts op eigen macht is aangewezen, wordt vervangen door
x
) Hypotheses du lendemain de la guerre.J. d. E. 15Aug. 1917.
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de rechtsspheer die de vrijheid ook voor den zwakkere
een steun en waarborg geeft. Maar door de inperking van
de persoonlijke willekeur, van de macht van den sterkste,
bevordert het Recht de welvaart van het geheel, omdat het
door alle productieve krachten aan de voortbrenging te doen
deelnemen, den goederenvoorraad vermeerdert,debeschikking er
over vergemakkelijkt, en door de zekerheid van persoon en
goederen de waarde dier goederen verhoogt. Zien wij nietinde s
droevige geschiedenis van Rusland in deze,dagen hoe met het
wegvallen van de rechtsordedeeconomische waardeder goederen
enorm is gedaald? Hoe als de organen van het Recht, de Staat,
de Wetgever, de Regeering niet zorgen voor den socialen vrede,
dit ten leste uitlooptop ontwrichtingvan hetgeheele economische
leven door oproer en revolutie? Juist daarom is de vreedzame
ordening van het maatschappelijke leven, de rechtsvorming, een
zoo bij uitstek economische taak. De rechtsordening beteekent
de bevordering van het economisch princiep niet door-den wil
van het individu, maar door een algemeene, sociale instelling
die meer of min allen ten goede komt.
Ubi societas, ibi jus. Waar een gemeenschap is, is er recht.
Geen recht zonder verkeer, doch ook geen verkeerzonder recht.
„Recht ohne Wirtschaft ist leer, Wirtschaft ohne Rechtist formlos," meende reeds KANT. Met het verkeer wordt dus het recht
geboren; met den groei der gemeenschappelijke belangen van
stoffelijken aard vermeerderen ook de rechtsbanden waarmede
de menschen, de deelen des lands,deverschillendelanden onderling worden verbonden. En daar het verkeer in de allereerste
plaats bevrediging van economische behoeften ten doel heeft, is
ook het verkeersrecht in hoofdzaak een stuk economische wetgeving. Zooals het verkeer economische doeleinden beoogt, zoo
staat ook het recht in dienst van het economische leven. En
terwijl het verkeer het recht doet ontstaan, bevordert ditopzijn
beurt het economische leven overeenkomstig de wet der wisselwerking, die alle leven karakteriseert.
Op een ander punt zij nog gewezen, ni. debewegelijkheid van
het recht. Al te veel wordt het recht beschouwd alsietsstabiels,
als iets dat, eenmaal neergelegd in de wetsformules, aan geen '
verandering meer onderhevig is. Doen ook deinhoud derrechtsbegrippen is onderhevig aan de wet van het eeuwig veranderlijke van alle aardsche dingen. „Recht ist und wird mit dem
Volke" (VON SAVIGNY); het is niet iets stabiels omdat het economisch leven, de groote bron van het recht, zelf voortdurend in
deining en beweging is. Hier dreigt voor de economische ofga-
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nisatie gevaar; want zoolang de formeele uitdrukking van wat
als Recht geldt, de wet, onveranderd bestaan blijft, kan de
rechtsorde, omdat zij achter blyft, op verdere ontwikkeling
remmend werken, zoodat dan de wet niet meer overeenstemt
met de feitelijke economische ontwikkeling, maar ook niet meer
metdeveranderde opvatting van Recht.Inwaarheidzijnderechtsvormen niet meer dan het beschermend hulsel,deschaal waarin
de belangen en behoeften veilig en zeker worden gesteld. Zoo
is het recht volgens JHERING „die Form der Sicherung der
Lebensbedingungen der Gesellschaft". De behoefte aan deze
zekerstelling van de bestaans- en levensvoorwaarden der maatschappij heeft het recht geschapen. Zoo verhouden rechtsleven
en economisch leven zich düs als vorm en inhoud; het eerste
is het product maar tevens bestaansvoorwaarde voorhet laatste.
De rechtsvorming wordt in de eerste plaats bepaald door de
economische noodwendigheid; zij is in haar ontstaan en groei
niét of moeilijk te begrijpen zonder de economische ontwikkeling der maatschappij te beluisteren. De levensvoorwaarden der
maatschappij, die tot hare formeele zekerstelling het Recht
noodig hebben, vorderen naar hnnnen inhoud de bevrediging
van economische behoeften.
Zeker, tot de levensvoorwaarden behooren óók de „hoogere"
de immaterieele behoeften; en stellig wordt ookde maatschappelijke ontwikkeling beïnvloed door de onstoffelijke macht der Idee.
Maar inderdaad dient het lagere, het economische leven de
„hoogere" belangen beter en zekerder dan schoone gedachten
en geestdriftige woorden alleen. Deideëelekrachten van familiezin, van aanhankelijkheid aan geboortegrond, van nationaliteitsgevoel en vaderlandsliefde hebben zeker aan de ontwikkeling
van den modernen staat medegewerkt, evenals de idee der
"humaniteit, der menschenliefde en het gemeeenschappelijk bezit
van groote, geestelijke cultuurbelangen de internationale gemeenschap bevordert. Ook de hoogs beteekenis van de ideeder
gerechtigheid, de rechtsidee zelve, wordt geenszins ontkend.
Maar al deze schoone vruchten van denmaatschappelijken boom
hebben in laatste instantie toch hun ontstaan te danken aan de
wortels, die diep in het donkere, soms vuile, maar niettemin
'vruchtbare en levenwekkende economische leven hunne vertakkingen hebben, om daaruit het levenssap op te zuigen. De
onstoffelijke belangen zijn als 't ware de nevenproducten der
materieele, en van het economische leven geldt, wat de dichter
zegt van den koopman: „Güter zu suchen geht er, dochan sein
Schiff knüpfet das Gute sich an."
* *
*
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Wat beteekent nu die verhouding van recht tot economisch
leven? Hier raak ik een bekende twistvraag, en wel deze. Ofnl.
het Recht het economisch leven beheerscht, dan wel of omgekeerd dit laatste trots alle wetsvoorschriften toch de sterkste is
en zich slechts zoolang vrijwillig aan het Recht onderwerpt als
dit overeenkomt met zijne behoeften.
Eenerzijds staan zij die meenen dat het Recht in staat is het
economisch handelen der menschen te bepalen en dathet Recht
en zijn organen, Staat en Wetgever, als staande bovenen buiten
het economisch leven,ditzouden kunnen dwingen in hun banen.
Anderzijds de meening,1) dat het economisch leven primair is,
wel aan de rechtsorde onderworpen, maar aan een zichzelf
gegeven recht, dat moet veranderen met de veranderde economische verhoudingen. Ziet hier eenschijnbaar theoretisch vraagstuk, dat echter van principieele en praktische beteekenis is
voor de rechtsvorming en voor de vrije ontwikkeling van het
economisch leven zelf.
Hetzoutever voeren dit probleem hier volledig te behandelen.
Mij komt het met STAMMLER2) voor dat economisch leven en
Recht niet moeten worden beschouwd als afzonderlijke maatschappelijke grootheden, die als in strijd elkander de macht
betwisten. De opvatting van een absoluut Recht, dat heteconomisch leven zou kunnen dwingen in een keurslijf, steunt m.i.op
de mercantilistische machtsgedachte in de maatschappij. Alle
recht bestaat ter wille van de menschen; en deze zelf zijn het,
die zich hun eigen recht geven, dat voldoetaan hunne behoeften.
Dan is dus ook het Recht niet iets wat buiten denmensch staat,
maar in zijne behoeften, in de eerste plaats de economische,
wortelt.
Dat de rechtsinstellingen afhankelijk zijn van de economische
behoeften en zich wijzigen met de verandering in economische
toestanden, blijkt,zooals VOIGT3)aantoont, uit degeschiedenis van
het eigendomsrecht. Het eigendomsinstituut —afgescheiden van
de vraag of privaat- of gemeenschappelijk eigendom het meest
gewenscht is — is een economische noodwendigheid. Derechtsregeling laat zich verschillend denken; over privaat-of gemeenschappelijk eigendom kan men strijden, over eigendomzelfniet.
Nooit kan men eènalgemeeneregelingvan het beschikkingsrecht
over goederen uit den weg gaan, zonder welke een vreedzame
1
)B.v. ook
2

LIEFMAN, Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, 1917.
) STAMMLER: Wirtschaft und Recht nach der materialistischen
Geschichtsauffassung,
1914.
3
) VOIGT: W. U. R. Zeitschrift für Socialwissenschaft.
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volkshuishouding onmogelijk is. En de tegenwoordige regeling,
het privaatgrondbezit, is hieruit te verklaren dat de oorspronkelijke gemeenschapseigendom werd opgegeven zoodra de organisatie van den landarbeid niet meer voldeed aan de eischen
van een verbeterde techniek en de verhoogde intensiteit van
het bedrijf.
Oefent het Recht, eenmaal tot wet geworden, zijnerzijds heerschappij uit over het economische leven, men hoede sich voor
overschatting van zijn economische functie. Een rechtsorde, die
het vrije verkeer tracht te waarborgen^ oefent nauwelijks een
directen dwang uitopdeeconomische handelingen der menschen,
maar laat ieder binnen zijn rechtsspheer'vrij schalten en walten.
Daarom is het onjuist de gebreken en misstanden in de economische toestanden aan het Recht en zijne organen te wijten.
Want — VOIGT wijst hierop terecht — alle economisch leven
is tot op zekere hoogte beheerscht door een laissez-aller,laissezpasser, omdat ook in de strafste communistische organisatie toch
ook de individuen de producenten zijn, die vrijheid van beweging noodig hebben en omdat geen gezag bij machte ishen tot
economisch handelen te dwingen. Het is —aldus LIEFMAN—een
kolossale dwaling te meenen dat de rechtsorde het ruilverkeer
organiseert. Dit doet tenslotte, hoever men ook wil gaan met
staatsbemoeiing met het economisch leven, hoe zeer men ook
het Recht daarop van invloed wil' doen zijn, toch steeds het
individueele streven naar materieel gewin als uitvloeisel van.de
wet van 't zelfbehoud. j,E>as private Gewinnstreben ist es das
den ganzen Tauschverkehr organisiert." J)
Wat mogen wij dan voor de volkswelvaart van de rechtsorde
verwachten?
Met een beroep op het dwangkarakter van het Recht is men
geneigd bij den wetgever alle heil te zoeken. Deveel bestreden
vraag, waarin tenslotte de verbindbaarheid van het Recht is
gelegen, daar latende, komt mij LIEFMAN'S meening juist voor,
dat „das Recht niemals nur einen einzigen Tauschakt zu stände
gebracht hat", en dat in elk geval „eine ausschliesslich durch
Zwang sichdauernd verwirklichende Rechtsordnungein Unding"
is. (JELLINECK.) De gangbare meening die het criterium van het
rechtsbegrip zoekt in het dwangmoment, is slechts in zoover
juist als men denkt aan uiterlijken dwang als preventief werkenden factor.
*)LIEFMAN: Grundsätze der Volkswirtschaftslehre bl. 43en51.
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Het eigenlijke dwangmoment ligt meer in de economische
noodwendigheid zelve, die geboren is uit het gemeenschappelijk
belang van degenen die een ruil aangaan. Het is die innerlijke
drang tot voldoen aan economische behoeften, die volgens
l
PREUSS ) den rechtsdwang heeft doengeboren worden. Waar de
staatsorganisatie is volgroeid, treedt de innerlijke drang terug
voor den formeelen rechtsdwang; maar waar dit nog niet het
geval is,zooalsin het internationale verkeer, daar blijkt duidelijker
dat het gezamenlijk belang om economische behoeften te ber
vredigen de eigenlijke" schepper is van het recht dat men wel
gedwongen is na te leven. Zoo wortelt het volkenrecht rechtstreeks in het economische leven.
Het Recht kan dus niet duurzaam het economisch leven in
een bepaalde organisatie dwingen; dit heeft zijn eigen wetten
en laat zich niet beschoolmeesteren. Welke rechtsorde men zich
denkt, de individualistische of de socialistische, steeds zal aan
de burgers tot ontplooiing van al hun productieve krachten,
vrijheid, een laisser-faire moeten worden gelaten, omdat dit is
een psychologische noodwendigheid en omdat het zoowel bij
individualisme als bij collectivisme toch steeds te doen isom de
persoonlijkheid zoowel in economisch als in geestelijk opzicht,
te volmaken, tot meerdere welvaart te brengen. Die ontwikkeling is onbestaanbaar bij staatsdwang, die aan de vrije individueele ontwikkeling hinderpalen in den weg legtofbestaan laat,
of die ontwikkeling van boven af wil regelen.
Bewijst niet het tegenwoordige economische oorlogsrecht opnieuw dat geen wetgever het economisch leven naar zijn wil
vermag te modelleeren? dat hij op onoverkomelijke moeilijkheden stuit als hij maatregelen doorzet in strijd met de wetten
waarnaar het economisch verkeer zich regelt? Wanneer b.v.
getracht wordt prijzen voor te schrijven, die in strijd zijn met
het algemeen waardeoordeel, wint dan niet deeconomiehet van
het Recht, gaat dan niet, zooals de praktijk aantoont, de natuur
boven de leer?
Maar het Recht wordt in zijn regeling van het economisch
leven ook beperkt door het beperkte menschelijk kunnen. Wat
de mensch nu eenmaal niet kàn, daartoe kan geen recht ofwet
hem dwingen. Niet de theoretisch aangenomen eindeloosheid
der menschelijke behoeften in verband met de steeds beperkte
voorraad economische goederen lijkt mij — met LIEFMAN — de
oorzaak van het relatieve welvaartstekort; als wel de beperktheid van 'smenschen arbeidsvermogen. En in ditverband moge
J

) Das Völkerrecht im Dienste des Wirthschaftslebens.
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er op wórden gewezen hoe de vrije concurrentie en het vrije
arbeidscontract, hoe zeer zij ook zijn de grondslagen van het
economisch-maatschappelijk leven, in de praktijk leiden tot oneconomisch gebruik van de Urquel der volkswelvaart, de menschelijke arbeidskracht.
Daargelaten de vraag of het centrale probleem der economie
moet worden gezocht in het waardeprobleem, of in de behoefte,
dan wel in de menschelijke arbeidskracht *), of men dus in dit
opzicht niet terug moet naar ADAM SMITH, die den grondslag
van de volkswelvaart in den arbeid zocht, wil het mij voorkomen dat voor de beantwoording van de vraag wat de rechtsorde voor de volkswelvaart moet presteeren in de eerste plaats
aan het menschelijk arbeidsvermogen als de volkskracht, aandacht moet worden geschonken.
In welke richting het Recht werksaam kan sijn tot verhooging
van de volkswelvaart?
Het criterium van dèrelatieve doelmatigheid van een bestaande
rechtsorde bestaat hierin óf en in hoever het gelukt is den"
socialen vrede te bevorderen.
Sociale vrede! Een groot woord? Ja voor hem dieniet in staat
of onwillig is de teekenen des tijds te verstaan. Voor wie niet
beseft dat de diepere oorzaak van broodopstand en baldadig
verzet, van burgerkrijg en revolutie inlaatsteinstantieisgelegen
in het gevoel van onrecht te lijden. Enhet beroepopden rechtssteun in den zoo ongelijken strijd om het bestaan,dat gaat door
de groote gelederen van den arbeid, is behalve een drang naar
sociale gerechtigheid een roep naar meer economische vorming
van het productieproces, zoodat in de allereerste plaatseen eind
wordt gemaakt aan de ontzachlijke energie-verspilling der
menschelijke arbeidskracht. Van de economische goederen isde
mensch het kostbaarst. „Jedes Ding auf Erden hat einen Marktpreis, der Mensch allein hat Würde" zegt KANT. Maar in de
mercantilistische praktijk der economisch-thaatschappelijke verhoudingen tusschen individuen en klassen en volken gaat men
uit van den waan alsof de menschelijke arbeidskracht een in
zoo ruimen overvloed voorhanden goed is, dat er zooveel van
mag worden verkwist als men wil.
In de veeteelt heeft leven en gezondheid van elk stuk veeeen
zeer bepaalde en hooggeschatte waarde, maar de waardij van
het menschelijk leven en zijn arbeidskracht alseconomischgoed
wordt niet geacht. Dit is de mercantilistische waan, die ten
a

) Zooais RUDOLPH GOLDSCHEIDinzijn boekMenschenökonomie1908.
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grondslag ligt aan de machtsgedachte, aan de autarkie van individuen en staat, aan het economisch isolement, aan de
theorieën van den belangenstrijd, den klassenstrijd, den strijd
der nationale interessen. Deze theorieën zijn door endooroneconomisch, en trouwens niet in overeenstemming met de feitelijke
wereldontwikkeling, die gaat van isolement naar onderlinge
afhankelijkheid en gemeenschap. De wetgever, wil hij de volkswelvaart dienen, zorge in de eerste plaats voor socialen vrede1
Daarvoor is noodig los te laten defatalistische gedachte dat de
mensch in sijn economisch leven is onderworpen uitsluitend aan
absolute onveranderlijke „natuurwetten", waartegen „toch niets
te doen" is, zooals b.v. MALTHUS' bevolkingswet, dieden mensch
tot duurzame ellende veroordeelt, de ijzeren loonwet die het
loon steeds zou houden op het peil van een minimum lijdersbestaan.
Daartoe is noodig de algemeen doordringende overtuiging-dat
het menschelijkè instellingen zijn waaronder wij leven en dat,de menschen en de gemeenschap zelf mede-verantwoordelijk
zijn voor de ellende die zij met èn door elkaar ondervinden;
dat alle werking van het eigenbelang en den belangenstrijd kan
worden verzacht door op te zoeken wat hen verbindt, het gemeenschapsbelang, de uitdrukking van de gerechtigheid waarvan alle sociale vooruitgang afhangt.
Toepassing dus in de eerste plaatsvan heteconomisch princiep
op de menschelijkè arbeidskracht, om met zoo weinig mogelijk
kosten de behoeften te bevredigen; toepassing dus ook voorden
mensch van de veel gesmade boerenwijsheid, die de paarden
spaart en verzorgt.
Dan moet de arbeid als de volkskracht worden beschouwd, als
het organisch volkskapitaal, waarin de individu in plaats van
verkooper als deelhebber beschouwd wordt.
Dan moetookdevrije concurrentie waardoor thans producenten
en> consumenten, en deze onderling elkander vermoorden,
„doodconcurreeren", worden geleid in derichting van productieve
coöperatie door bevordering van bedrijfsconcentratie.
Menmoeterkennen dat het productieproces doorde voortdurend
verder gaande arbeidsverdeeling en onderlinge afhankelijkheid
niet langer is een individueel, doch een vergemeenschappelijkt,
een collectief proces is geworden. Het individualisme is niet
blijven staan bij den individu; het bestaat niet meer in een
geïsoleerd leven maar in samenwerking met anderen in een
maatschappij met erkenning van steeds verder gaande afhankelijkheid. De ontwikkeling van de persoonlijkheid wordt juist
gekenmerkt door een teruggang van de autarkie, de zelfgenoeg-
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zaamheid, de vijandige gezindheid tegenover anderen, naar de
associatie en gemeenschap; het individueele eigenbelang wordt
steedsmeer deel van het belang der gemeenschap. „Kein Staat"
— aldus KÖHLER !), en dit geldt ook den individu — soll den
Gedanken haben dass er vollständig isolirt ist; sondern jeder
soll sich mit dem Bewusstsein tragen dass er einen Teil der
grossen Staatengemeinschaft bildet und nur in und mit dieser
zu wirken hat." Economische afzondering — zegt JHERING —
is een doodzonde, want de hoogste wetderhistorie isdegemeenschap tot verhooging van de persoonlijkheid.
Wil men recht en vrijheid behoeden als ideaal,waarnaar men
moet streven als basis van de rechtsorde, dan nioet de wetgever
trachten het „draagt elkanders lasten" te verwezenlijken.
Dan moet dus ook als economische noodwendigheid gestreefd
Wordennaar herstel van den vrede tusschen debeide grootmachten
der maatschappij, het kapitaal en den arbeid. Doch dan moet
men loslaten het idee dat ook deeigendom iseen onveranderlijke
instelling van het natuurrecht, die zou staan buiten de werking
der evolutie.
Voorwaarde voor de economische vrijheid is het besit van
economischen eigendom. Dit is de gemeenschappelijke gedachte
van alle sociale hervormingsplannen, socialisme, communisme,
coöperatie, copartnership, winstdeeling door tantièmes, nationalisatie der productiemiddelen. Al die plannen —afgezien van
hunne uitvoerbaarheid — erkennen de noodwendigheid van
eigendom. En nu is dit een der oorzaken van de vijandschap
tusschen werkgever en arbeider, dat bij arbeidscontracten geen
economische verantwoordelijkheid bestaat, omdat de arbeider
gewoonlijk geen economisch eigendom heeft dat als pand kan
dienen voor de naleving van het contract. Hieruit verklaart
Prof. ADAMS de vijandschap waarmee de arbeiders hun eischen
stellen,omdatzijgeen eigendomsbelang hebben bijde onderneming
waarin zij als aanhangsel der machine werken;omgekeerd zoekt
de werkgever steun bij het gezag, omdat hij meent dat er geen
ander middel voor hembestaat. Dit verklaart den oorlogstoestand
in de geheele economische wereld, die de welvaart hoe langer
hoe meer bedreigt. Wil men dus de volkswelvaart bevorderen
door het Recht, dan dient de wetgever vooral hierop uit te zijn
dat hij door sociale wetgeving den vrede tracht te herstellen.
En ditkan op den duur niet anders dan door de beide partijen
kapitaal en arbeid weer te verzoenen door hun feitelijk reeds
bestaand gemeenschappelijk belang ook in de wet sterker tot
a
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ûitdrùktirig te brengen. Niet door werkstakingswettèn endèrgelijße eenzijdige dwangmiddelen, doch veeleer in de richtingvan
economische opvoeding van werkgevers en arbeiders. Het zou'
te'ver voeren hier concrete maatregelen te bespreken. Volstaan
mogewordenmettewijzen openkelepunten. In 'talgemeenkan de
Fransehe wetgeving hier ons tot voorbeeld strekken. Geen eenzijdige opvatting van sociale wetgeving als „Arbeiterfürsörge",
doch als economisch opvoedingsinstituut tot verhooging van de
maatschappelijke productie. Bij voorkeur zonder staatsdwang,
in vrije overeenkomst tusschen werkgevers en werknemers,
waarbij de Staat alleen optreedt om regels te stellen en een
vorm te geven waarin dit gezamenlijk belang zeker wordt
gesteld in een gemeenschapsrecht. Ik doel hier op de Fransche
wet van 26 April 1917 sur les sociétés anonymes de participation ouvrière '), die de wet van 24Juli 1867 op de naamlöozè
vennootschappen aanvult met verschillende bepalingen volgens
welke de arbeiders deel kunnen krijgen in hetaandeelenkapitaal
der onderneming door „actions de travail," té stellen op naam
van de société commerciale cooperative de main d'oeuvre, de
coöperatieve personeels-vereeniging, waarvan het personeel lid
moet zijn.
Op deze wijze kan het Recht dus het economischen beginsel
der persoonlijke verantwoordelijkheid bevorderen door denarbeid
eigèndomsbelang te geven. De banden van solidariteit, van
gemeenschappelijk belang, worden verder gelegddoorden arbeid
medeseggenschap te geven in de leiding van het bedrijf door
werklieden te benoemen in den raad van beheer en door deelneming aan de algemeene vergadering. Hierdoor kan dus het
thans vrijwel verbroken verband tusschen arbeid en productiemiddelen worden hersteld; de belangenstrijd worden omgezet in
belangengemeenschap.
De vakvereeniging, thans te veel strijdvereeniging, wordt dan
van société de combat, société de gain, in dien zin dat zij
geïnteresseerd is bij verhooging van de productie. Hetgeen
eveneens kan worden bevorderd door de collectieve arbeidscontracten te doen afsluiten op zuiver commercieele basis door
de door YVES GUYOT2) bepleitte Sociétés anonymes de travail,
ärbeidscoöperaties, die de naleving van het contract hebben te
waarborgen.
l

) Journal des Economistes 15Juni 1917.Zie ook SCHROEDER: „Het
wihstdèelloonstélsel" in de Economisch-statistische Berichten van 20
Maart
1918.
s
) J. d. E. 15September 1917.The industrial unrest et les sociétés
commerciales de travail.
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\ Zoo kan dus het Recht zijn invloed doen geidenophet eeoï§$misch leven, door den arbeidseigéndom mit het colfeetieye
arbeidscontract te doen voortkomen. De oude strijd omtrenthet
^rechtvaardig loon", vooral in het kanoniek recht zoo dikwijls
behandeld, kan in plaats metethischeargumenten vruchtbaarder
tot oplossing worden gebracht indien menslechtsop economische
gronden het Recht te hulp roept, en bv. naar analogie van de
Engelsche wages-act bepalingen in't leven roeptdathetloonniet
lagermagzijn dan delooncommissie bepaalt,en die looncommissie
doet samenstellen uit beide partijen, dus ook hier een vorm
creëert die ten doel heeft gezamenlijke belangen niet langer
door strijd en macht, maar door het Recht te doen beslissen.
*

*

Het waren slechts enkele punten omtrent de verhouding van
economisch leven en Recht, die hier niet andersdan vluchtig en
onvolledig konden worden behandeld. Maar de hoofdzaak is
deze: Den socialen vrede te herstellen tusschen kapitaal en
arbeid, dit is de bij uitstek economische taak van het Recht en
deszelfs organen. Omdat, niet door strijden door macht, doch
slechts door vrede en recht de gemeenschappelijke productie
zoo hoog mogelijk kan zijn, het maximum-rendement der maatschappelijke krachten kan worden verkregen; de voorwaarden
van allen vooruitgang, voor alle individueele en volkswelvaart,
de persoonlijke vrijheid enverantwoordelijkheid, hetbest kunhen
worden vervuld.
Het lijkt mij een eeretaak voor de Staathuishoudkunde dpor
juiste analyse van de economische verschijnselen, die op een
collectief samengaan wijzen, de voordeden bloot te leggen die
daaruit voor de welvaart des volks als geheel voortvloeien. Dat
moet zijn een economie, die niet is de „dismal science," de
leer van het plat-egoïsme, maar een economie, die berust op
historische ontwikkeling der productie, die door vrijheidsliefde
geleid wordt en door rechtskennis gevoerdenbeperkt.Dan eerst
zal langzaam kunnen worden benaderd de dag, waarop eens
MIRABEÂU'S woord zal worden tot waarheid: „Le droit sera un
jour le souverain du monde."
Mijne Heeren Curatoren,
i Dat ik mij voortaan geheel kan geven aan dewetenschap van
het vrije rechts- en ruilverkeer, dank ik aan de samenwerking
van Uw College met den Senaat van deze Hoogeschool. Dit Uw
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vertrouwen wordt door mij te meer gewaardeerd, omdat het U
bekend was dat de praktijk van statistiek, publiek recht en
economisch staatsbedrijf mij geen tijd genoeg liet om zooveel
theoretisch-wetenschappelijken mondvoorraad bij elkaar tehamsteren als-wellicht gewenscht was.
Wilt daarom, Mijne Heeren, met mijn dank de verzekering
aanvaarden, dat Uw vertrouwen mij zal zijn een spoorslag om
mijn bescheiden voorraad naar beste krachten aan te vullen.
De VICAR of WAKEFIELD was van meening dat een eerlijk
man, die trouwt en zijn gezin groot brengt, meer economisch
nut sticht dan degeen, die ongetrouwd blijft en over het bevolkingsvraagstuk praat. Hetgeen, naar men beweert,eenvrije vertaling door dien man was van het aloude Friesche spreekwoord,
dat sizzen neat mar dwaen 'n ding is. Waaraan ik, ook in mijn
nieuwe taak, mij hoop te houden.
Mijne Heeren Professoren,
Dat het mij als econoom-jurist in Uw natuurwetenschappelijk
paleis aanvankelijk eenigszins te moede zijn zal als de bekende
kat in^t vreemde pakhuis, zal u niet verwonderen.
Want ook al tooit de economie zich gaarne met den schoonen
naam van „exacte" wetenschap, zij staat, hoezeer zij bij gebrek
aan laboratorium of proefveld wel gedwongen istot redeneering,
tegenover praktische problemen toch somtijds „met den mond
vol tanden".
Voor mij een reden te meer omgaarne voorlichting en contact
met U en Uwpraktijk tezoeken.Desamenwerking vanjuridische
en natuurwetenschappelijke beschouwingswijze op de basis van
wederzijdsch vertrouwen en waardeering, zonder te ontaarden
in „admiration mutuelle," kan slechts — de ervaring in het
economisch-technisch staatsbedrijf heeft mij dat geleerd — de
zaak ten goede komen, die beide geroepen zijn te dienen.
Voor het vertrouwen, dat Gij, in den Senaat vereenigd op
voorstel van uwe advies-commissie als officieuze faculteit, mij
waardig keurt in Uw midden plaats tenemen,zeg ik U hartelijk
dank. Het geeft mij goeden moed, dat Gij mij ook Uw raad en
steun en medewerking wel zult willen geven,, al zal er in den
eersten tijdvanonswetenschappelijk ruilverkeer welwat haperen
aan de economische theorie dat bij een ruil de beide partijen
gelijkelijk voordeel hebben. De vriendelijke ontvangst, dieik van
sommigen uwer reeds mocht ondervinden, de verzekering van.
mijn voorganger, Professor BORDEWIJK, dat het ook zijn wensen
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was zijn plaats door mij te zien vervuld, versterkt mijn zelfvertrouwen.
,
Ik heb zooveel goeds gehoord over zijnen Uwe nauwe samenwerking en vriendschappelijken omgang, Hooggeleerde Koenen,
zooveel lofs ook over de wijze waarop mijn voorganger hier zijn
taak vervuld heeft, dat ik begrijp het door zijn vertrek ontstaan
gemis niet aanstonds te kunnen vergoeden. Maar houd U overtuigd, dat dit-voor mij een prikkel' zijn zal Uwbeider voorbeeld
na te volgen. Hoewel het voordeel voorshands aan mijn kant
zal wezen, hoop ik dat U ook in dit opzicht inmij.zijn opvolger
wilt zien.
En waar mijn studie-akkers palen aan de Uwe en aan die
van U, Hooggeleerde Professoren Te Wechel en Kielstra hoop ik
dat onze gezamenlijke arbeid zijn symbool mag vinden in het
klaverblad-van-vier.
Dat wij, Waarde Van Gulik, „hoever uiteen gedreven," hier
elkander weerontmoeten,doetmijoprecht genoegen. Ik hoop, dat
door hernieuwden omgang de ons welbekende „band om onze
harten nog lang zijn kronkels slaan" zal.
U, Waarde Blink, voortaan meer geregeld teontmoeten, en de
economie ook aän dé geografie de hand te doen reiken, is mij
een voorrecht, dat ik zeer waardeer.
Dat ik op dezen dàg terug denk aan hen, die mij besef van
Recht en economisch leven hebben bijgebracht, het kan wel
haast niet anders. Ën dan breng ik dankbaar eneerbiedig hulde
aan de nagedachtenis van professor Reiger,aan wiens praktisch,
helder onderwijs in Staathuishoudkunde ik met waardeering
terugdenk.
Al zijt Gij, Hooggeleerde Krabbe, verhinderd persoonlijk hier
te zijn, het is mij eenbehoefte des harten,U,mijn leermeester en
promotor, van deze plaats te danken voor hetgeen Gij mij destijds voor 't leven hebt medegegeven, eerbied en liefde voor hét
Recht als hoogste souverein.
Waarde Cohen, Uwe aanwezigheid hier wordt door mij hoogelijk gewaardeerd; zij schenkt mij de gelegenheid U nogmaals
hartelijk dank te zeggen voor al die onstoffelijke, maar daarom
juist bij uitstek blijvende economische waarden, die ik sinds
mijn studententijd in zoo ruime mate van u mocht ontvangen: Uw veelzijdige kennis eerst,daarna Uw belangstellende
vriendschap.
Mij opnieuw Uw leerling te weten, en voortaan ook volgens
Uwen wensch Uw medewerker ophetdoorU doorploegd terrein
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der economie era het door U het eerst ontgonnen veld van 't
Nederlandsch agrarisch recht, daarin ligt, al is het in verschillende plaats, voor mij eene bekoring, die ik moeilijk ofider
woorden weet te brengen.
Mijne Heeren-en-Vrienden uit den Haag,
Van U te scheiden, met wie ik'op verschillend gebiedzooveel
jaren mocht samenwerken, valt mij niet gemakkelijk. Weest er
van verzekerddatdikwijls mijnegedachten „draadloos"en zonder
eenige „vertraging" bij Uzullenkomen om dankbaar tegedenken
zoowel de vele vriendschap en ruime medewerking, die ik van
U mocht ondervinden, als ook dien zakelijken tegenstand en
strijd, die den mensch in den ambtenaar wakker houden en
behoeden tegen verslapping en sleur.
Een speciaal woord totu,'hooggeachteheer^///«g'üo« Geusau,
»onzen"thans,helaas,afgetreden Directeur-Generaal der Posterijen
Telegrafie... en Telefonie. Een woord van hartelijken dank voor
Uw vertrouwen, dat debasiswasvan Uw persoonlijk verkeer, dat
het verantwoordelijkheidsgevoel zoosterkte, voorUwen prettigen,
verfrisschenden, open omgang, voor Uw' breed inzicht dat mij
zoo ruimschoots gelegenheid gaf deeconomische theoriete toetsen
aan de praktijk van het bedrijf en daarin zooveel doenlijk door
te voeren wat het verkeer eischt van een economische bedrijfsorganisatie. Maar bovenal mijn dank voor hetgeen ik mocht
leeren van Uw gezonde levenskunst, dieGijzoonaarstiglijk wist
aan te kweeken, omdat die ook in tijden van depressie opwekt
tot den arbeid.
Wil met mijn dank mijn besten wensch aanvaarden, dat het
U ook in het hooge ambt, waartoe Gij werd geroepen, in alle
opzichten wel moge gaan, dat Gij daarin Uw vredes-arbeid met
«venveel succes voort moogt zetten tot Uw eigen voldoening en
tot heil van het Vaderland.
Mijne Heeren Studenten,
Dat Vaderland is het, dat vooral opU,toekomstige landbouweconomen, zijn hope bouwt.
Spes patriae! in letterlijken zin. Want rust niet in dezensomberen tijd opnieuw op den Landbouw en zijn leidersin de eerste
plaats de gemeenschapsplicht van ruimere zorgvoor't materieel
bestaan? Voor de voldoening ook, door billijke verdeeling, van
de behoefte aan vrede en recht, onmisbaar haast nog meer-dan
't dagelijksch brood?'
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Gij komt hier niet slechts uw jachtakte halen voor het maatschappelijk jachtveld, maar om door zelfstandige studie U beter
voor te'bereiden voor Uw aanstaande leiding bij de omzetting
der jachtterreinen in vruchtbare landouwen ten bate van Uw
eigen en het gemeen belang.
Daarvoor is kennis, inzicht noodig, belangstelling bovenal in
de wetten van Recht en economisch leven; besef het meest.
— hetwelk ik als uiteindelijk doelwit van ons, naar 'k hoop,
vertrouwelijk verkeer mij voorstel —, dat niet door strijd doch
door vreedzaam samenwerken der maatschappelijke krachten de
individueele- en dè volkswelvaart hetbestgediend wordt;zoodàt
Gij, evenals SCHILLER in zijn „Spaziergang", op uw levensreis
tot dè overtuiging zult komen:
Sieh, da entbrennen im feurigen Kampfdieeifernden Kräfte,
Grosses wirket ihr Streit, Gröszeres wirket ihr Bund.
•

Ik heb gezegd.

HETONDERWIJSINKENNISVANLANDBÖUWWERKTUIGEN,DEPOLDERBEMALINGENDE
AFWATERING VAN DEN BODEM
OPENINGSREDE UITGESPROKEN TE WAGENINGEN OP2 1 NOVEMBER 1918

DOORM. F. VISSER L. i.
HOOGLEERAAR AAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL

Mijne Heeren Curatoren, Hoogleeraren, Lectoren,
Ambtenaren en Studenten onzer Hoogeschool,
Geachte Vergadering!
Mijn aanstelling tot hoogleeraar aan de Landbouwhoogeschool
luidt, dat ik onderwijs moet geven in kennis van Landbouwwerktuigen, de Polderbemaling en deAfwatering van den bodem.
Deze combinatie van vakken is voor dezeschoolgeheelnieuw;
wel gaf mijn voorganger behalve in landböuwwerktuigen ook
onderwijs in polderbemaling, maar daar was dit toch meer te
beschouwen als een uitvloeisel van de werktuigkunde, terwijl
het onderwijs in de Afwatering van den bodem geheel ontbrak.
Dit is voor mij een reden om in dit uur, hoe verleidelijk ook,
niet een bepaald onderwerp te behandelen, maar liever een
overzicht te geven op welke wijze ik het onderwijs in dezedrie
vakken wil inrichten. —Ik acht dit gewenscht, omdat de enkele
opnoeming der onderdeden, hoewel reedsvrijduidelijk, toch nog
een groot verschil in opvatting toelaat. —
Het is dus mijn bedoeling U een inzicht te geven op welke
wijze en in welke richting ik mijn taak wil opvatten.
*De leer der landböuwwerktuigen.
In den landbouw worden vele soorten werktuigen gebruikt.
Ik noem slechts de uiteenloôpende werktuigen voor de grond-
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bewerking, verder voorhet zaaien,verplegen,oogstenen dorsenen
van het gewas, benevens die.voor de reiniging en de bewerking
der verkregen producten. Voeg ik hieraan toe, dat onder ländbouwwerktuigen niet alleen te verstaan zijn dewerktuigen voor
den akkerbouw, maar ook voor den tuinbouw envoor dezuivelbereiding, dan zal het U duidelijk zijn, dat de verscheidenheid
dezer werktuigen' zeer groot is.
Werden alle werktuigen, die door den landbouw in den uitgebreidsten zin gebruikt-worden, ook in ons land gemaakt, dan
zou zeer zeker aan de constructie hiervan veel meer attentie
•
gewijd moeten worden, en kon ditzelfde leervak „leer der landbouwwerktuigen", moeilijk aan een Technische Hoogeschool
gemist worden.
Zou dat willen zeggen, dat het leervak dââr en hier dàn op
dezelfde wijze gedoceerd zou worden? Mijns inziens niet!
Dââr zou op den voorgrond moeten staan de bouw, de constructie der werktuigen; hier daarentegen het gebruik.
Zeker zou bij beide een geheel algemeene studie, omvattende
bouw en gebruik, de voorkeur verdienen, maar het gebrek aan
voldoenden tijd zal steeds oorzaak zijn, dat een keuze gemaakt
moet worden, welkekeuzebijeenTechn.Hoogeschool zou moeten
gaan in de richting der constructie en hier in üe richting van
het gebruik.
Ik wensch dus aan de Landbouwhoogeschool de landbouwwerktuigen niet afzonderlijk te beschouwen qua werktuig, maar
zeinhoofdzaak tebehandelen in directverband met den landbouw.
Ik wil de noodzakelijkheid daarvan met een enkel voorbeeld
toelichten, en wel met de werktuigen voor het dorsenen. De
werktuigen, welke hiervoor noodig zijn, kunnen in drie groepen
ondergebracht worden, n.l. I de krachtbron, II het dorschwerktuig, III de strooafvoer.
Ieder dezer groepen laat zich weer in vele deelen splitsen.
Zoo wordt de kracht, welke wij voor het dorschbedrijfnoodig
hebben, geleverd door:
a. het paard en wel met behulp van den rosmolen, of de
treebrug, beide met vele variaties.
b. door de stoommachine, waarbij vrijwel uitsluitend de locomobile gebruikt wordt, en waarbij zich als vragen voordoen;
gewone of verstelbare expansie,,locomotiefketel of uittrekbaren
ketel, gewone of vergroote vuurhaard enz.
c. explosiemotoren, en wel voor benzine, olie of zuiggas; in
tweetact of in viertact werkend; met uitwendige gloeibuisbntsteking, zelfontsteking, electr. ontsteking enz. enz.
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d. electromotoren, van verschillende constructie in verband
jrnët de door de Centrales te leveren energie.
*
Ookhet Dorschwerktuigzelfkomtinzeeruiteenloöpendevormen
-voor. Het laat zich naar den bouw van den dorschtrommel
splitsen in hekeldorschmachines en slaglijsten-dorschmachines.
Onder de hekeldorschmachines vindt men alle variaties van
<ie eenvoudigste machine voor handkracht af, via de grootere
soorten voor aandrijving door rosmolens tot de ingewikkeldste
met dubbele reiniging, aan te drijven door motor oflocomobile.
Een fabrikant van hekeldorschmachines levert een twintigtal
•soorten en in ieder soort nog verschillende grootten.
Ook onder de slaglijstendorschmachines is deverscheidenheid
•zeer groot, ook daar heeft men zoowel deallerkleinste voorèenpaardsrosmolen, de grootere motordorschmachines, en de allerzwaarste, welke aangedreven worden doorlocomobilesvan dertig
paardekracht. Naast de verschillen, welke het gevolg zijn van
capaciteit of van de wijze van aandrijven, bestaan er nog vele
nuancen in systeem, b.v. dorschtrommel open of dicht; schudinrichting, bestaande uit rollend zeeft, uit kasten- of gaffelschüdders, of uit werpzeeft; aandrijving derschudderassen gewoon,of
met éénriemensysteem of volgens excentrieksysteem; de tweede
reiniging in langs- of dwarsrichting der machine; de sorteering
door zeeften of met sorteercylinder; enz. enz.
De hier gebruikte woorden geven voor ieder deskundige op
jdit gebied een duidelijk beeld van een bepaald systeem dorschmachine. Ik geloof niet te overdrijven, indien ik voor de slaglijstendorschmachines het aantal variaties op 30 à 40 stel.
De grootste dezer machines zou men, op de namen afgaand,
welke de fabrikanten daaraan geven', als Goliath, Herkules,
Simson enz., werkelijk „reuze"-machines kunnen noemen. Ze
zijn uitgerust met Ferneinleger en Selbsteinleger, waardoor de
schoven van dé stroosehelf af door een Jacobsladder naar de
machine worden gevoerd, alwaar debanden automatisch worden
doorgesneden en de schoven, behoorlijk uit elkander gehaald,
' automatisch den trommel worden toegevoerd.
Het graan wordt op zijn weg door de machine viervoudiggereinigd, gesorteerd en tevens gewogen en komt dan.geheel
marktschoon in zakken, welke door de machine op schouderr
Jiqogte, dus gemakkelijk voor verder transport, worden gebracht.
Een ventilator zuigt het kortstroo weg en blaast het naar een
â0 ;Meter verre plaats of naar verkiezing in de stroopers. Het
kaf wordt door een anderen ventilator eveneens opgezogen en
pp een grooten afstand afgeleverd.
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Voor zoóverë mij bekend, zijn de allergrootste dezer machines
nog niet in ons land in gebruik.
Als derde groep werktuigen, welke bij het dorschen gebruikt
worden, gaf ik aan die voor den strooafvoer.
Ook dit verwerken van het stroo heeft zich uit het „met de"
hand binden van het stroo achter de machine'' tot eén geheel
mechanisch bedrijf ontwikkeld. Ook hier echter weer in zeer
verschillende richting, zoodat de volgende werktuigen gebruikt
worden:
' a. Stroo-elevator, welke het stroo achter de dorschmachine
opvangt en ettelijke Meters ver en hoog op een hoop optast. '
- b. Stroobinder, welke het stroo van de schudders ontvangt,
m bossen afdeelt en deze bossen, gebonden metéénofmeerdere
touwtjes, uitwerpt.
c. de stroopers. Deze levert het stroo in geperste balen af.'
Men onderscheidt hierbij twee soorten, namelijk de zwaar gebouwde, smalle persen met ijzerdraad bindende, zoogenaamde
kromstroopersen en de lichter gebouwde, breede persen, welke
in den regel met touw binden, zoogenaamde breed-, lang- of
gladstroopersen.
•
Vooral onder deze persen komen nog zeer velesystemen voor.
Ik heb in het voorgaande getracht U, zij het ook in vogelvlucht, een denkbeeld te geven, welke werktuigen alleen bij het
dorschbedrijf gebruikt worden.
Compleet is deze opnoeming nog lang niet, maar ik hoop, dat;
ze toch voldoende geweest is om U duidelijk te maken, dat voor
eene, zij het ook slechts oppervlakkige, bespreking van de
constructie en bouw dezer werktuigen meer tijd noodig is, dan
mij voor het geheel gegund is. *
Ik acht dit echter voor dé hier studeerenden niet noodig.
Zeer zeker zal er gelegenheid moeten zijn om op verschillende
onderdeden nader in te gaan ; bijv. den samenhang tusschen
diameter dorschtrommel, aantal toeren en uitdórschvermogen;
dé wenschelijkheid, dat niet alleen de dorschtrommel, maar
ook de geheele heen en weer gaande massa der zeeftenkassen
uitgebalanceerd zij; den stand der verschillende kussenblokken ten opzichte der aangewende krachten enz. Dergelijke
punten zijn namelijk van belang om te beoordeelen of een
machine goed is, maar vooral ook om te zorgen, dat een
goed gebouwde machine niet door verkeerd herstel uit onkunde
bedorven wordt.
In hoofdzaak echter zal ik mij moeten bepalen, naast de korte
bespreking dezer werktuigen, tot een beschouwing, welke voor-
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en nadeden aan de verschillende systemen verbonden zijn en
vooral, wat den doorslag moet geven voor het gebruik van een
bepaald werktuig.
Want, het is eigenaardig, maar voor demeeste dier werktuigen
kan men wel degelijk zeggen, waar en onder welke omstandigheden het gebruikt kan en zelfs moet worden.
Zoo is in degroenten-bouwstreek tusschen Hoorn en Enkhuizen
een kleine hekeldorsch volkomen op haar plaats en zou een
breedstroodorsch door de meerdere grootte en zwaarte geheel
verkeerd zijn;
'
zoo kunnen dââr, waar alleen rogge en haver gedorscht
worden als in de oostelijke provinciëen, de lichte zeer breede
slaglijstendorschmachines met rollend stroozeeft en kleine trpmmeldoorsnede, gebruikt worden, maar deze passen niet voor de
zwaardere gronden, waar veel boonen, erwten, karwij of koolzaad
verbouwd worden;
zoo is de Groninger kromstroopers dââr noodig, waar het
vervoer van het geperste stroo over groote afstanden per spoor
of schip moet geschieden, terwijl de breedstroopers meer op
haar plaats is, waar het stroo in eigen bedrijf of in de naaste
omgeving als ligstroo gebruikt wordt.
zoo kan een locomobile met uittrekbaren ketel de voorkeur
verdienen in streken met zeer slecht, zouthoudend voedingswater;
zoo zal echter in dergelijke streken een explosie-motor nog
grooter voordeel bezitten.
Geheel ditzelfde betoog kan ik opzetten voor groepen van
andere werktuigen, d. w. z. ook dââr vindt men zoovele
soorten en systemen, dat een eenigszins dieper ingaan in principes der constructie onmogelijk is. Althans onmogelijk, indien
men met mij van meening is, dat voor dehier studeerenden het
verband tusschen het werktuig en het gebruik in den landbouw
in ieder geval de hoofdzaak moet zijn.
Juist dit verband zal voor mij reden zijn ook de coöperatie
ten opzichte van het gebruik van landbouwwerktuigen, zich
uitendebijv.inde gezamenlijke aanschaffing van een weegbrug,
een stoomdorschmachine, de stichting van een graanmaalderij
enz. aan een bespreking te onderwerpen.
Dat overigens de bouw der machines niet geheel uit het oog
zàl worden verloren, daarvoor moge mijn liefde voor werktuigen U borg zijn.
Als tweede deel van mijn onderwijs-taak noemde ik de
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polderbemaling, vormende een onderdeel van de cultuurtechniek.
De Polderbemaling. Voor ons land metongeveer 2000bemalen
polders zeer zeker een voornaam onderwerp. Denkt men
zich een oogenblik de bemaling gestaakt, bijv. ten gevolge
van algeheel kolengebrek, dan zou in korten tijd NoordHolland, Zuid-Holland en een groot deel van Utrecht onder
water staan.
Immers, mede ten gevolge van diebemaling, welkein onsland
omstreeks 1400 met uiterst gebrekkige windmolens is begonnen,
ishet zoogenaamde „oudeland"zoosterk ingeklonken, dat tegenwoordig niet alleen de droogmakerijen, maar ook het vroeger
zonder bemaling gebruikte land thans beneden dën normalen
laagwaterstand van Zuider- en Noordzee ligt.
Ik stel mij voor bij dit onderwerp vooral het licht te doen
vallen op de vraag: Hoe groot moet de waterverplaatsing der
gemalen zijn, waarover een polder moet kunnen beschikken,om
nimmer overmaat van water te hebben?
Ik schreef hierover in 1911 een brochure met denzelfden titel.
Hoewel ik den inhoud daarvan nog grootendeels onderschrijf,
meen ik toch. dat een verder onderzoek en aanvulling daarvan
zeer nuttig kan zijn, waartoe het Instituut van Landbouwwerktuigen en- gebouwen mij de gelegenheid biedt.
Dat over het algemeen een zeer slecht begrip heerscht omtrent het waterbezwaar van polders en omtrent het benoodigde
vormogen der poldergemalen, is zeker. Zélfs van raadgevers op
dit gebied ziet men uiterst verschillende en dikwijls zeer slecht
gedocumenteerde meeningen.
Over het algemeen zijn de deskundigen achter de practijk
komen aanloopen, en het is moeilijk een glimlach te onderdrukken, indien men de pogingen, ziet om langs den weg der
becijfering te komen tot een door de practijk weer hooger geeischte capaciteit.
Hoewel het bemalingsvermogen tijdens de heerschappij der
windbemaling ook steeds krachtiger is geworden, en wel doordat per éénheid van oppervlakte steeds krachtiger molens of
grooter aantal daarvan werd genomen, zoo kan men toch wel
zeggen, dat tot aan de invoering der stoombemaling omstreeks
1850 en ook nog gedurende de eerste periode daarvan als basis
voor de capaciteitsbepaling gold, „dat de bemaling voldoende
sterk moest zijn om te zorgen, dat het land omstreeks l April
weer droog was." Dit was feitelijk nog dezelfde toestand als
vroeger voor het onbemalen „oude land"; eerst het voorjaar
met de daarin als regel heerschende oostelijke winden bezorgde
een lagen Zuiderzeestand, waardoor het grootste gedeelte van
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hét'waterafgespuid kan 'wórden e n d e restant door'verdamping
moest verdwijnen.
' De bóezemlanden in Friesland verkeeren thans nog in een
soortgelijken toestand; den gêheelen winter staan zeonder water
en men is tevreden als omstreeks 15 April deboezem voldoende
laag is afgestroomd.
' Maar ook in dé door molens bemalen polders werd 's winters
weinig of niet gemalen en was men tevreden, indien op 1 April
het land droog was. Deze toestand gold in uitgebreide Streken
van Noordholland zelfs hog voor een 70 jaar terug en ook nu
vindt men in vele polders het winterpeil nog hooger dan het
zomerpeil, terwijl toch het nieuwe inzicht omtrent een goed
landgebruik voorschrijft, dat het polderwater juist des winters
zoo laag mogelijk moet staan.
Voor de Stoombemaling werd deze eisch, dat het water vóór
1 April uit den polder verwijderd moet zijn, „zal het land ter
bekwamer tijd voordebegroeiinggeschiktzijn"ook gehandhaafd.
Daar men in dit werktuig echter een constante drijfkracht bezat,
was het nu noodig de gewenschte capaciteit per werkdag te
bepalen.
STORM BUISING becijferde voor dat doel uitde Zwanenburgsche
waarnemingen hetwaterbezwaargedurende dezeswintermaanden
vermeerderd met de kwel op 360 m.M. en stelde als eisch, dat
déze 360 m.M. in diezelfde zes maanden dus vóór 1 Apriluitgeslagen móest worden. Hij. kwam dustoteen bemalingsvermogen
per etmaal van 2 m.M. over de geheele oppervlakte.
SIMONS en GRÈVE putten uit dezelfde Zwanenburgsche waarnemingen, dat slechts 6 maal in de verloopen 98jaar het waterbezwaar per maand meer dan 136 m.M. had bedragen en stelde
als eisch, dat deze hoeveelheid in één maand moest worden
uitgeslagen. De capaciteit groeide hierdoor tot4,4m.m.en kwam,
hetgeen ook de bedoeling was van SIMONS en GRÈVE, hierdoor,
vrijwel overeen met de gemiddelde molenbemaling.
Tegenwoordig ziet men vaak als eisch gesteld,dat de regenval
van één week ook in één week moet kunnen worden uitgeslagen,
waarbij dan de regenval dikwijls op 70m.M.wordt aangenomen,
hoewel deze vaak veel meer bedraagt.
Het juiste verband tusschen degebruikelijke kalender-indeeling
in jaren, maanden en weken met het vermogen van poldergemalen is mij nog steeds niet helder.
Het spreekt van zelf, dat dergelijke bepalingen, als „de
regenval van één niaand of van één week moet in dienzelfden
tijd uitgeslagen kunnen worden, slechts een zoeken is naar
cijfers, welke de practijk reeds gesteld heeft. Des te kleiner
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men. hef aantal dagen neemt, des te grooter is het gemiddelde;
men heeft hiermee dus 't gewenschte vermogen in de hand.
Dergelijke uitingen, die men in velerlei variaties aantreft,
moeten den indruk wekken langstheoretischen wegte becijferen
de capaciteit, welke de deskundige noodig acht, terwijl ze in
werkelijkheid door het stellen van den tijdsduur de rekening
opzetten naar de practijk.
Mijns inziens zijn twee richtingen mogelijk, namelijk of men
sluite zich aan bij de practijk en zegge eenvoudig zonder eenige
poging tot becijfering: de practijk wenscht op het oogenblik
voor normale polders een capaciteit van bijv. 8 M8 per minuut
per iedere 100 H.A.; of men stelle zich op het standpunt: „de
bemaling moet zoodanig zijn, dat ook gedurende de zwaarste
regenperiode het polderwater niet een vooraf afgesproken
rijzing boven het polderpeil kan bereiken, en berekene dan in
verband met die wenschen de capaciteit.
Het is langs dezen laatsten weg, dat ik vroeger het vermogen
heb trachten te bepalen en langs dien zelfden weg wil ik in de
toekomst verder trachten te komen.
. Naast deze zijde der polderbemaling staat het meer werktuigkundig deel, n.l. de poldergemalen zelf. Uit den aard der zaak
zullen vooral de tegenwoordig,veel toegepaste centrifugaal- en
schroefpompen in behandeling komen, maar ook de oudere
niet worden vergeten. Vooral de vijzel, het bij uitstek Hollandsche waterwerktuig, verdient nogzeerdeattentie,aangezien daarmee, gelijk de onderzoekingen van Ingenieur HORCHen ook mijn
eigen onderzoekingen aantoonden, nog nuttig-effect cijfers te
bereiken zijn, welke door de meer moderne werktuigen niet
worden overtroffen.
Hoewel ik ook hier niet den grootsten nadruk wil leggen op
de theoretische constructie, zoo zal de practijk zelve mij, bijv.
bij de behandeling der centrifugaalpompen, wel dwingen hierop
iets dieper in te gaan. De eigenaardige eigenschappen dezer
pompen kunnen namelijk alleen verklaard worden door den
samenhang tusschen opvoerhoogte, waaierdiameter en toerental
duidelijk te maken.
Dat een bepaalde centrifugaalpomp bij verschillende opvoerhoogte een verschillend aantal toeren moet maken, maar ook
vooral dat de capaciteit door vermeerdering van toeren slechts
binnen beperkte grenzen en dan nog ten koste van 't nuttig
effect verhoogd kan worden, moet in het belang van de praktijk
verklaard worden.
7
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Het is bijv. bij overgang van stoombemaling op electrische
bemaling zeer verleidelijk de vermindering van dagcapaciteit,
veroorzaakt door de speruren, althans ten deele te herstellen
door verhooging van toerental der centrifugaalpomp. Juist bij
een electrische bemaling echter, waar de kosten per E.P.K.
hooger zijn dan bijstoombemaling, hetgeen bij nieuw-aanschaffing
door lager stichtingskapitaal en geringer bediening moet worden
opgewogen, is het noodig, dat het nuttig effect zoo gunstig
mogelijk blijft. Het is dus zaak, daarop bij iedere dergelijke
verandering ten zeerste te letten.
Overigens wil ik hier vooral het zwaartepunt zoeken in de
keuze van het juiste wateropvoerwerktuig op de juiste plaats.
Het stichten van een poldergemaal is namelijk voor iederen
polder opnieuw een probleem, welks verkeerde oplossing voor
jaren aanéén den toestand in een polder kan bederven.
Bij de oplossing van dat probleem moet o.m.gelet worden op:
1. bepaling van de capaciteit, in verband met hoogteligging
uit het polderpeil, waterberging, eventuëele kwel enz.
2. Keuze van het opvoerwerktuig.
3. Keuze van het krachtwerktuig.
4. plaats van opstelling.
Nu spreekt het wel van zelf, dat ik, dieaan dejuiste oplossing
van de stichting van een gemaal hooge eischen stel, niet kan
meenen in de zoo weinige uren de studenten zoover te kunnen
brengen, dat zij als aanstaande bedrij fleiders of bestuursleden
van waterschappen de stichting van watergemalen zelfstandig
kunnen tot stand brengen. Daarvoor is het vraagstuk meestal
te ingewikkeld.
Maar ik hoop, door deze zaak van alle kanten te bespreken
en met tal van meer of minder geslaagde oplossingen toe te
te lichten tóch een drietal zaken te bereiken en wel:
eerstens, dat zij de moeilijkheden zullen beseffen,'welke eraan
verbonden zijn en dus in hunne omgeving niet zullen toelaten,
dat in het wilde weg een bemaling gesticht ofveranderd wordt;
tweedens, dat zij voldoende inzicht zullen krijgen om rapporten
over bemalingen te kunnen begrijpen eningediende prijsopgaven
te kunnen beoordeelen. Dit laatste lijkt eenvoudig, maar iszeer
moeilijk; alleen de zeer uiteenloopende wijze, waarop de verschillende electrische centrales de electrische energie voor poldergemalen beschikbaar stellen, is voor een leek een puzzle.
Bovendien komt hier de economische zijde van het vraagstuk
naar voren. Het gewoonlijk geringe aantal bedrijfsuren van
watergemalen maakt, dat men hier niet zonder meer het wateropvoerwerktuig met het bestenuttig effect of het krachtwerktuig
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met het laagste brandstofverbruik als het meest aangewezene
kan uitroepen.
Alvorens een keuze gedaan kan worden, zaleen nauwlettende
verwerking dercijfers van stichtingskapitaal, renteen afschrijving,
nuttig effect, brandstofverbruik en brandstofprijs voor de verschillend mogelijke oplossingen noodig zijn.
derdens, dat zij in staat zullen zijn de bouwstof te verzamelen
en aan te dragen, welke voor den deskundige onontbeerlijk is.
Negentig procent van de polderbesturen weten van hun eigen
bemaling niets af; bij windbemaling tast men door het totale
.gemis van iedere notitie geheel in het duister; maar zelfs bij
stoombemaling zijn dikwijls capaciteit van het gemaal, aantal
toeren der machine, kolenverbruik, maaluren, opvoerhoogte,
lekkage enz. onbekende grootheden.
Indien de studenten later ieder in hun eigenomgeving slechts
propaganda maakten voor een dagelijksche notitie van binnenen buitenwaterstanden, regenval, aantal maaluren, kolenverbruik
enz., dan ware reeds veel gewonnen.
Ook bij de polderbemaling zal ik dus den nadruk leggen op
landbouwkundige eischen.
Als derde onderdeel van het door mij te geven onderwijs
noemde ik de afwatering van den bodem.
Met een iets wijdscheren naam kan men dit betitelen als de
Hydrografie of den waterstaatkundigen toestand van Nederland.
Ook dit onderdeel wensch ik weer in het bijzonder uit landbouwkundig oogpunt te beschouwen. Terwijl bijv. in de Hydrografie de loop der groote rivieren één der hoofdzaken vormt,
kan deze hier vrijwel geheel vervallen.
De bedoeling moet hier tweeledig zijn, namelijk eerstens een
schets te .geven, op welke wijze de waterlossing in verschillende
deelen van ons land tot stand komt en tweedens den nadruk te
leggen opdegebreken, welkeinsommigegebieden daaraan kleven,
en de wijze aan te geven, waarop verbetering isaan te brengen.
Dat het eerste deel noodig is, en dat men daarbij zoowel
aardrijkskundig als historisch nog met zeer elementaire zaken
zal moeten beginnen, is te wijten aan ons lager en middelbaar
onderwijs, waar men over 't algemeen de kennis bijv. van alle
kapen en baaien van Afrika en van alle Jannen en Dirken
van de Grafelijke regeering van meer belang acht dan het ontstaan van ons eigen land.
De waterlossing der verschillende gebieden moetdusin groote
lijnen worden aangegeven.
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Al§ een dergelijk gebied wil ik bijv. beschouwen het vaste
land van Noord- en Zuid-Holland en het Westelijke deel van
Utrecht, begrensd door de duinenrij langsdeNoordzee,de dijken
langs de Zuiderzee, de hooge gronden van Naarden tot Amerongen en de Nieuwe Maas, Lek en Rijn.
Het feit, dat vrijwel dit geheele gebied ligt onder A.P.ofgelijk
LISTINGH in zijn Incitamentum zegt: „naardemaal die landerijen
tegenwoordig leger en dieper leggen, als het ordinaris water"
heeft als onmiddellijk gevolg, dat de regenovermaat voor dit
geheele gebied moet worden uitgemalen.
De Historische ontwikkeling vanonspolderwezen brengt mede,
dat de wijze, waarop deze waterlossing thans geschiedt, buitengewoon ingewikkeld is.
Immers de zeer individuëele en daardoor ook in tijd sterk
uiteenloopende toepassing der omstreeks 1400 voor het eerst
gebruikte kleine windwatermolens in een land, doorsneden van
tallooze wateren en voorzien van vele meren, moest als gevolg
hebben het ontstaan van een zeer groot aantal op 'zich zelf
staande molenpolders, waardoor de afvoer van het dooriederen
polder op zich zelf naar buiten gebrachte water onherroepelijk
moest leiden tot een uiterst gecompliceerd bemalingsstelsel. Het
geheele bovenbedoelde gebied bestaat uit één aaneengesloten
reeks van polders; niet alleen de drooggemaakte meren en de
uitgeveende en daarna drooggelegde plassen,welker respectievelijke juiste benamingen „droogmakerij" en „veenpolder" jammer
genoeg verdrongen worden door den algemeenen naam van
polder, maar ook het zich daarom bevindende „oude land" is
geheel in polders gelegd. Oningepolderde gebieden, behalve dan
de duinstrook, vindt men hier niet. Dk is juist een kenmerkend
en voor velen blijkbaar zeer moeilijk in te zien verschil met de
overige provinciën.
Een afdaling in details is bij de behandeling van een dergelijk
gebied niet mogelijk, immers alleen dit gebied wordt gevormd
door ongeveer 1000 bemalen polders.
Maar woorden als Schermerboezem, Westfriesland, Waterland,
Rijnland, Delfland enz. mogen voor een Landbouwkundig Ingenieur toch geen onbekende grootheden zijn. Eigenaardig is het,
dat juist de grootste behoefte bestaat aan het algemeene inzicht
in dergelijke zaken; is de grondslag daarvoor gelegd, dan is
de detailkennis voor een bepaalde streek daarop gemakkelijk te
bouwen.
Dit geldt niet alleen voor het hierboven genoemde gebied,
maar ook voor de vele andere streken, welker afwatering aan
een aparte beschouwing zal worden onderworpen.
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Dat naast deze bespreking vooraldebehandeling der gebreken
in de Waterlossing niet verwaarloosd mag worden, heeft de
bekende uitgave van de Directie van den Landbouw over den
„Invloed van den Waterafvoer op het Nederlandsch landbouwbedrijf op schrille wijze blootgelegd.
Volgens de zeer verbreide overtuiging, is ons land aan de
baren ontworsteld.
Zij, die des winters en speciaal ook dit jaar in Januari ons
land doorkruisten en allerwege de kabbelende golfjes over de
landen zagen stroomen, zullen de worsteling gaarne hebben
toegegeven, maar aan het resultaat nog hebben getwijfeld.
Indien men de moeilijkheid ziet om ons lageland in dergelijke
open winters boven te houden, zou men zich bijna afvragen, of
BILDERDIJK toch gelijk kon hebben, toen hij zich aldus uitte:
„Gelukkig Holland, zoo men nooit gegraven en zelfs nooit
gedijkt had! Wij zouden thans boven de rivieren wonen, die
het land doorsnijden moesten, en er nu over heen loopen in
gemaakte goten, wier bodem steeds verhoogt door de vallende
slib, en die dus hoe langer hoe meer boven het land rijzen en
in kracht en gewelddadigheid hunne dijken overmeesteren :
terwijl men haar nogbovendien door dedroogmaking van meeren,
de noodige boezem onttrokken heeft. Men zegt, dat de Nederlanders hun land geschapen hebben, en dit klinkt zeer fraai;
maar de waarheid der zaak is, dat God het hun toebereidde, en
hun ongeduld, Hem willende voorkomen, het op een allervernuftigste wijze bedorven hebbe, om er eindelijk mee te
verzinken."
Bekijkt men het vraagstuk echter iets minder hartstochtelijk,
dan Bilderdijk het gewoon was te doen, dan ziet men, dat al
diewatermassa's, welkebij hevigenregenval en Westelijke winden
al spoedig een groot deel onzerlanderijen bedekken,daar slechts
staan als teeken van een tekort aan energie der bewoners!
Het allergrootste deel dier jaarlijksche overstroomingen is, uit
technisch oogpunt bekeken, gemakkelijk te voorkomen, en wat
meer zegt, de bedragen, welke daarbij betrokken zijn, dragen
geen overwegend karakter.
De verandering van windbemaling in krachtbemaling brengt
in den regel slechts een kleine vérhooging van polderlasten
toch hebben bijna ieder jaar nog duizenden Hectaren alleen
daardoor van waterovermaat te lijden. De „strijd tegen windmolens" kan hier nog met succes gevoerd worden.
Toestanden als in Delfland en in de Vechtstreek zijn door
boezembemaling afdoende in orde te brengen.
De aanlegvan een Scheepvaartkanaal ofdegrondige herziening
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van de bestaande afwatering zou een zeer groote verbetering
voor de Geldersche Vallei beteekenen. En mocht de treurige
toestand ten noorden van den Slaperdijk een afdoende regeling
nog voor een lange reeks van jaren onmogelijk maken, dan zou
ikdenzuidelijk daarvan gelegenen, den Exonereerenden landen,
willen toeroepen: helpt U zelf dooreenwatergemaal te stichten;
de oppervlakte is niet van dien aard, immers slechts +' 10.000
H.A., of de bemaling is zeer zeker mogelijk en niet te duur
voor de beoogde verbetering. Althans niet, indien h'et Rijk hiervoor gelijk bij Frieslands boezembemaling, 40 % der kosten
draagt en de Provincie zich niet onbetuigd laat.
Het zou mij te ver voeren hier alle verkeerde afwateringsgebieden op te noemen; maar ik wil herhalen, dat vrijwel alle,
hetzij door verbetering der bestaande stroomen en beken, hetzij
door het graven van afwateringskanalen, hetzij doorhet stichten
van watergemalen, dat wil dus zeggen door geldelijke offers,
welke zich zelf grootendeels betaald maken, in orde gebracht
kunnen worden.
Ik sprak zoo juist van een „tekortaan energiederbewoners";
ik wil dit iets verzachten door te herhalen, hetgeen ik reeds in
het tweede deel van mijn rede terloops noemde, dat men
betrekkelijk niet zoo lang geleden, er geen bezwaar in zag, ja
zelfs het als een voordeel beschouwde, indien des winters de
landerijen onderliepen.
Daarin is verandering gekomen; langzamerhand is het besef
doorgedrongen, dat een goede cultuur van den grond medebrengt, dat niet alleen in den zomer, maar ook des winters de
landerijen droog liggen, opdat de lucht daarin kan doordringen
en opdat een goede bewerking en bemesting kan plaats hebben.
De goede landgebruikers zien nu in, dat het gebruik van kunstmest gemakkelijk de problematische bemesting van het overstroomingswater dubbel en dwars kan vergoeden en dat op die
wijze op den duur een zwaarder en aan voedingsstoffen rijker
gewas wordt verkregen.
Tegenwoordig ergert ieder rechtgeaard landbouwkundige zich,
alsde spoortrein hem door uitgebreide gebieden uitstekend land
voert, waar de productie evenwel door gebreken in de afwatering uit de slechtste gewassen bestaat.
Als tweede verzachtend woord wil ik eraan toevoegen, dater
tegenwoordig reeds veel gebeurt in de goede richting, waarvan
ik enkele voorbeelden wil aanhalen.
In de ProvincieGroningen isbijna voltooid het Westerwoldsche
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kanalenstelsel, waardoor de afwatering van den geheelen Zuidoosthoek van Groningen, benevens van een 20.000 H.A. van
Drente in groote mate verbeterd is. In het Westen dier Provincie
is het nieuwe waterschap Electra tot stand gekomen, ten doel
hebbende de regeling der waterlossing van Hunsingo en Westerkwartier, waartoe nabij Zoutkamp een drietal schroefpompen
zullen worden geplaatst, ieder met een capaciteit van 900 M8.
water per minuut. Vooral voor Westerkwartier, dat door de
ontginningen in Drente steedsvlugger het water moet ontvangen
langs Peizer- enEelderdiepzalditeenzeergrooteverbetering zijn.
In Friesland is eindelijk nà jaren onderhandelen het besluit
gevallen tot gedeeltelijke bemaling van Frieslandsboezem waarvoor belangrijke kanalen worden gegraven en eengemaal bij de
Lemmer gesticht wordt met een totaal capaciteit van 4000 M3.
water per minuut, verdeeld overeenachttal centrifugaalpompen.
Het Rijk draagt 40 % in de kosten bij en heeft deze ook reeds
toegezegd voor een dergelijke installatie, welke dan eventueel
aan den Wieldijk geplaatst zal worden.
In dit verband moet tevens vermeld worden, dat de vroegere
100.000 H.A. boezemland, in den loop van één eeuw toch reeds
door inpoldering waren teruggebracht tot ongeveer 25000 H.A.,
terwijl deze inpoldering nog steeds doorgaat.
Het kan ook hier niet mijn bedoelingzijn Umeteen opnoeming
van verdere verbeteringen te vermoeien, echter meen ik een
.tweetal zaken niet te mogen voorbijgaan. De eerste is de Aanneming van de Wet op de Afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Zonder in details af te dalen kan
gezegd worden, dat zoowel de waterlossing in de wintermaanden, als ook de watervoorziening in dezomermaanden voor
alle om de Zuiderzee gelegen provincies hierbij ten zeerste gebaat zijn.
Als tweede wil ik noemen de aanstaande oprichting van èen
Rijksbureau voor de afwatering. Hierdoor zal het mogelijk zijn
alle benoodigde opnamen te doen en aan de hand daarvan een
studie te maken van de zoo moeilijke en ingewikkelde kwesties
van de afwateringsgebieden van onzekleinebeken en stroompjes.
Deze zooals bijv. de Mark, Donge, Dommel en Aa in NoordBrabant of Regge, Dinkel en Schipbeek in Overijsel zijn door de
ontginningen aan den bovenloop nog minder dan vroeger in
staat de massa's water af te voeren, met het gevolg dat ze de
lagere gebieden soms over groote uitgestrektheden onderzetten.
Dat het Bureau zich niet zal beperken tot de algeheele bestudeering dezer materie en tot het maken van propaganda
.voor een verbeterde waterlossing, maar ook de mogelijkheid
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van Regeerings-ingrijpen en Regeeringssteun zal moeten bevorderen, spreekt wel van zelf.
Hoe noodig dit is, wil ik met een enkel voorbeeld toelichten.
Voor de dringend noodige verbetering van de Oostermoersche
Vaart in Drente is na jaren voorbereiding in 1910 een Waterschap tot stand gekomen. De normalisatie, waarbij een enorm
aantal bochten zal worden afgesneden, is echter nog steeds niet
begonnen, omdat de provinciën Groningen en Drente daarover
nog niet tot overeenstemming kunnen komen. Immersdoor deze
normalisatie zal Groningen met meer water en in korter tijd
bezwaard worden, waarvoor waarschijnlijk extra maatregelen
genomen moeten worden.
Alleen een rechtstreeks ingrijpen van regeeringswege, zoo
noodig gepaard gaande met het verleenen van regeeringssteun,
kan m. i. den langen duur van dergelijke interprovinciale onderhandelingen iets inperken.
De oprichting van het Bureau voor deAfwatering kan in deze
richting veel goeds doen.
Met den wensch, dat het door mij genoemde „te kort aan
energie der bewoners" zoo spoedig en krachtig mogelijk uit
een overschot aan regeeringsenergie zal worden aangevuld, wil
ik de bespreking van dit derdeenlaatste deelvan mijn onderwijs
eindigen.
Mijne Heeren Curatoren,
Voor Uwe medewerking, bij mijne benoeming tot dit ambt
verleend, ben ik U dankbaar.
Ik geef U tevens de verzekering, dat mijnerzijds alles in het
werk zal worden gesteld om te zorgen, dat deze benoeming tot
voordeel der Hoogeschool zal strekken.
Hoewel de Heer LÖHNIS, die mij vóór ruim 20 jaren zoo herhaaldelijk den uitslag van een examen heeft gemeld, hier niet
tegenwoordig kan zijn, wil ik deze gelegenheid toch aangrijpen
om hem voor de sedert dien steeds betoonde vriendschap dank
te zeggen.
Heeren Professoren en Lectoren deser Hoogeschool,
Zoodra ik U als collega's wil toespreken om, als te doen gebruikelijk is, Uwe welwillende hulp in te roepen, dan splitst
voor mij Uw eenheid zich dadelijk in drie duidelijk te onderscheiden groepen.
De eerste groep wordt gevormd door mijn oud-leeraren-de
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en REIMERS.

De eigenaardige verhouding,welketusschen leerlingen leeraar,
ook nà jaren van scheiding, blijft bestaan, maakt dat ikaan hen
geen welwillendheid behoef'te vragen.
Die welwillendheid bestaat immers van zelf!
En het eenige, wat ik tegenover hen kan doen, is nogmaals
mijn dank uitspreken voor het vroeger geleerde.
Die dank wordt natuurlijk ook uitgesproken aanden niet
aanwezigen oud-leeraar, den Heer LAKO, mijn ambtsvoorganger.
Als ik daaraan nog eenige woorden zaltoevoegen, dan is het
om, hem in het bijzonder te gedenken alsDirecteur vanhet
Instituut van Landbouwwerktuigen en -gebouwen,
Dit instituut is door hem in 1905 opgericht en isinkorten tijd
onder zijn leidingen met krachtige hulpvan deHeeren Ingenieurs
STEKETEE, POLAK, BROUWERSenKUYSTENtotgrootenbloeigekomen.
Onder dedoor den Heer LAKO uitgegeven Instituutsbrochures
schuilt veel nuttig entheoretisch ook zeer verdienstelijk werk.
Ik gebruik hier hetwoord „schuilt", want het karaktervan
den Heer LAKO bracht mee, dat met deze uitgaven weinig
reclame werd gemaakt.
Door het geheele land heeft deHeer LAKO bij vele practici
een uitstekenden naam, enieder, die hem ook nog in de laatste
jaren, zijn onderzoekingen heeft zien verrichten soms temidden
van stormvlagen en aanhoudenden regen, waarvoor Dijkgraaf
en Heemraden dikwijls een schuilplaats zochten, moet den ijver
en het doorzettingsvermogen van dezen man bewonderen.
De tweede groep der Professoren bestaat voor mijuit hen, die
even als ik, hunne begin-opleiding aan deze school hebben ontvangen, teweten deProfessoren VAN DER BURG, ELEMA, KOENEN,
MAYER, SPRENGER en T E W E C H E L .

Ook van hen, die iknu zouwillen noemen collega'sin dubbelen
zin, spreekt het vanzelf, datikwelwillende hulp mag verwachten,
even als iksteeds bereid zal zijn die te geven.
De overige leden van den Senaat zijn, ondanks desomsveeljarjgen dienst, voor mij denieuweren.
^
Ik kan geen enkel speciaal recht op hunne hulp en steun
laten gelden, en roep die alsnieuw benoemd ambtgenoot dan
ook deemoedigin.
M.H. Oud-leerlingen vandeRijkslandbouwschool en
Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool !
Het verheugt mij zeer verscheidenen van Uhier te zien.
Ik meen dit te mogen opvatten alseen bewijs, datdeband
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tusschen U en de school nog steeds hecht is, en acht dit een
zeer toe te juichen feit.
Immers de oud-leerlingen, in hunne veelsoortige functies als
Rijks- land- en tuinbouwleeraren, Regeeringscommissarissen,
VoorzittersenSecretarissen vanLandbouwmaatschappijen,Directeuren en Hoofden van groote Landbouwbedrijven enz., vormen
in die verschillende betrekkingen, welker opnoemingalleen toch
zeker als een groote hulde mag gelden voor het onderwijs door
de leeraren, nu Hoogleeraren, verstrekt, de verbinding tusschen
de Landbouwhoogeschool en de landbouwpractijk en ik ben
overtuigd, dat het voor de school van het grootste belangisdie
verbinding zoo krachtig mogelijk te maken, opdat zijlangs dien
weg zoo dicht mogelijk in het Landbouwleven kome te staan.
Dames en Heeren Studenten,
Daar waar mijn rede feitelijk geheel tdt U gericht isgeweest,
immers om U reeds nu te vertellen, hoe ik mijn Onderwijs denk
in ik richten, zoo heb ik daaraan weinig toe te voegen.
Uit den aard van mijn betoog zal het U welduidelijk zijn, dat
de.colleges vele malen niet op de schoolbanken maar inde volle
praktijk gegeven zullen worden.
Ik wil de hoop uitspreken,.dat wijgoed tezamen zullen kunnen
werken, waarvoor ik mijn uiterste best zal doen.
Ik heb gezegd.

DE ONTWIKKELING VANDE MICROBIOLOGIE
EN HARE BETEEKENIS VOOR DEN
LANDBOUW.
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HETHOOGLEERAARS• AMBT AAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL TE WAGENINGEN OP
11 DECEMBER 1918
DOOR DR.

N.L. SÖHNGEN.

MijneHeeren Curatorendeser Hoogeschool,Hoogleeraren, Lectoren, Assistenten en Ambtenaren,
Dames en Heeren Studenten.
Gij allen, die dese bijeenkomst met Uwe tegenwoordigheid vereert.
Zeer gewaardeerde Toehoorders.'
Voor de microbiologie bestond aan dezeinrichtingvoor onderwijs nog geen aparte leerstoel. Deze tak van wetenschap is
daardoor hier minder bekend,minder ingeburgerd, dan die waarin
reeds meerdere jaren onderwijs is gegeven en daarom heb ik
gemeend als onderwerp van mijn rede te moeten kiezen :
De ontwikkeling van de microbiologie en hare beteekenis voor
den landbouw.
De microbiologie is de leer der zeerkleine,door VAN LEEUWENHOEK ontdekte, planten en dieren, die men slechts met behulp
van het met de microscoop gewapend oog kan beschouwen. Zij
is de leer der protisten,«der eencellige organismen óf indien we
het eencellige niet juist als grens voor deafscheiding van microen macroörganismen willen nemen, maar ook een plaats in de
microbiologie toekennen aan eenvoudige celverbanden, dan kunnen we de microbiologie de leer der protozoën en thallophyten
noemen en deze twee groepen lagere organismen samenvatten
onder den naam microörganismen. In dit verband is de microbiologie de leer der microörganismen.
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Voor het min of meer onaangename gevoel, dat velen uwer
krijgen bij het lezen of spreken over bacillen of bacteriën, een
gevolg van de ervaringen opgedaan met gezondheidstorende
soorten, waartegen vooral de medici den strijd aangebonden
hebben, hoop ik in de plaats te doen treden geruststelling en
bewondering. En dit moet niet moeilijk zijn, want een aantal
soorten zijn voor ons bestaan absoluut noodzakelijk; zij vormen
alsmineraliseerend element,omzootezeggen,deschakel tusschen
de afgestorven materie en het nieuwe leven. Andere soorten
weder dragen er toebijonsleven zoobijzonder te veraangenamen
door hare onontbeerlijke medewerking bij de bereiding van
menigerlei artikel op het gebied der culinaire genoegens.
In het gewone leven zien we van deze uiterst kleine, enkele
duizendsten van millimeters groote planten en dieren, eigenlijk
nooit iets, ze leven onopgemerkt, omdat de microscoop noggeen
gewoon gebruiksartikel is zooals b.v. de loupe of de binocle.
Toch dringen ze hunne tegenwoordigheid aan ons op, door op
de gevolgen van hare werkzaamheid onzenaandachtte vestigen,
zoqals b.v. op het lichten der zee, den stank der grachten, het
zuur worden der melk, het bouquet van den wijn.
En dat nu zulke uiterst kleine wezens inderdaad belangrijke
functies verrichten, danken zij voornamelijk aan den snellen
groei, hetgrooteaantal,het enorme werkzame lichaamsoppervlak,
dat met de assimileerbare materie in contact is, waardoor de.
diffusie begunstigd wordt;aan debeweeglijkheid van vele soorten,
waardoordevloeistofaan hetceloppervlak voortdurend ververscht
wordt en dus de assimilatie begunstigd ; aan het afscheiden van
enzymen en aan hun levensenergie. Van het aantal, waarmede
we bij deze organismen rekening hebben te houden, geven de
volgende cijfers een denkbeeld.
Een gram gist bevat tienduizend millioen tot vijftienduizend
millioen gistcellen met een oppervlak van meer dan 1 M2. Het
moetonsdaarom niet verwonderen, dat het brooddeeg in enkele
kwartieren door de koolzuurproductie van de gist gerezen is.
Een cMs karnemelk bevat milliarden melkzuur bacteriën. Deze
microben worden in dezuivelindustrie gebruikt voorhet verzuren
van room tot het bereiden van boter. •
De akkergrond bevat per gram millioenen bacteriën, die een
grooten arbeid verrichten. Elk jaar verdwijnen door hare werkzaamheid de wortels der bouwvruchten ; wordt alle afgestorven
organisch materiaal enopgebrachte stalmest veranderd tot humus
en gemineraliseerd tot water, koolzuur, stikstofverbindingen en
zouten; tot stoffen geschikt voor den groei van gewassen.
r
In den grond verweeren de mineralen tengevolge van de
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afscheiding van zure verbindingen door microben; carbonaten
worden opgelost en in diepere lagen weer neergeslagen ; oerbanken
ontstaan door de afzetting van ijzeroxyden, welke eerst door
microben in opgelosten toestand gebracht zijn. Onder bepaalde
omstandigheden worden, vooral langs de zeekusten, lagen ijzersulfide in den grond gevormd, tengevolge van microbenwerkingen.
De microörganismeh hebben een zeer belangrijken invloed op
de structuur van den bodem en zijn daarom ook voor de agrogeologie van beteekenis.
Het zijn eenige voorbeelden van de verrichtingen der microben,
waarop ik nog gelegenheid zal hebben met een enkel woord
terug te komen.
Het is begrijpelijk, dat de wetenschap spoedig onderzoekers
bereid vond om dit interessante verborgen natuurgebied te bestudeeren, om zich aan de studie der microörganismen te wijden.
Aan de belangrijke ontdekkingen aan deze laagst georganiseerde
wezens gedaan, is het te danken, dat niet alleen de microbiologie zich heeft ontwikkeld tot een tak van wetenschap,
m a a r dat de geheele biologie met nieuwe inzichten verrijkt is.
We behoeven slechts den arbeid te noemen van SCHULZE, HOPPE,
SEYLER, PASTEUR, KOCH, BÜTSCHLI PRINGSHEIM, BEIJERINCK, WINOGRADSKI, HANSEN en HENNEBERG over groei, assimilatie, dissimi-

latie, osmose, enzymvorming bij microben, om te begrijpen welk
een invloed hunne resultaten hebben gehad op de ontwikkeling
van de protoplasmatheorie, de algemeene celleer, de biochemische
wetenschap.
Door toepassing van geperfectionneerde kleuringsmethoden en
door proefnemingen met antiseptica op microben werden de
opvattingen over de structuur van den ceiwand vooral niet
eenvoudiger. Een belangrijke vooruitgang van onze kennis op
dit gebied is bereikt; er bestaat echter nog geenszins overeenstemming van opvatting, zoaals de voor- en tegenstanders der
lipoïdtheorie met klem te kennen geven. Ook hier zal de strijd
de waarheid uitlokken. Maar eveneens is de structuur van het
protoplasma ingewikkeld gebleken, zooals kleuringen en proeven
over den invloed van chemische-, licht- en warmteprikkels op
bacteriën toonen.
Over de beweging van microben door middel van zeer fijne
draden van protoplasma, de zoogenaamde zweepdraden ofciliën,wil ik in verband met de beteekenis daarvan voor de structuur
der microben enkele voorbeelden geven.
Wanneer in een vloeistof met beweeglijke bacteriën een buisje
isgeplaatst voorzien van een oplossing van hoogere, concentratie
dan die der omgevende vloeistof, dan begeven de bacteriën zich
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naar en in het buisje, onafhankelijk van den aard der opgeloste
stof. De bacteriën zwemmen in de richting van de stijgende
vloeistofconcentratie.Ditvérschijnsel isdoorproeven van PFEFFER
gedemonstreerd.
Brengen we een vloeistof met beweeglijke bacteriën in een
reageerbuis of onder een glaasje, dat aan één kant met behulp
van een platina draadje is opgelicht, dan plaatsen zich de bacteriën op bepaalden afstand van het vloeistofoppervlak, dat met
de lucht in aanraking is en vormen de z.g. ademhalingsfiguren
van BEIJERINCK.^Sommige soorten verzamelen zich tot vlak bij
het vloeistofniveau, anderen op een grooten afstand daarvan,
afhankelijk van hun zuurstofbehoefte. Ook hier zien we eenbewegingineenbepaalderichting onderden invloed van een concentratieverschil van een opgelostestof;inditgevalvan de zuurstof.
Evenzoo bewegen microörganismen zich in een vloeistof met
plaatsen van verschillende temperatuur volgens rechte banen,
die deze plaatsen verbinden, dus weder beweging tengevolge
van een energie verval.
Als laatste voorbeeld wil ik U de beweging noemen van
microben onder den invloed van lichtstralen.Dezegeschiedt ook
in of tegengesteld aan de richting der lichtstralen., van het
energie verval.
De bewegingen worden dus in het algemeen veroorzaakt door
prikkels, waaraan zelfs de laagst georganiseerde wezens gehoorzamen.
Is het nu gewaagd de microben een, zij het uiterst primitief,
zenuwstelsel toe te kennen, waardoor ondermeer de bewegingen
der zweepdraden of ciliën en andere functies geregeld worden?
Reeds duiden hierop de ontdekkingen van GARNAMOTO en FUHRMANN over de aanwezigheid van chromatinkorrels aan de bases
van de ciliën van Spirillum volutans, die zij als centra voorde
beweging van deze ciliën beschouwen.
Maar we kunnen hiermede nog resultaten inverband brengen
van de studiën over het probleem van de kern der microörganismen, een probleem van kardinale beteekenis, waarvan de
verdere oplossing de levensverrichtingen der microben beterzal
belichten. Hoewel we door de studiën over hetkernprobleem bij
microben, ondanks de daaraan bestede groote moeite en scherpzinnigheid, nog maar over een gering aantal betrouwbare positieve feiten beschikken, is de onderstelling van een uiterst
primitief zenuwstelsel, waarmede de microben doelbewuste handelingen verrichten, als plausibel denkbaar.
Ter verduidelijking van het verdere betoog over deopvatting
van de kern bij microörganismen meen ik met enkele woorden
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iets over de verschijnselen in hetalgemeen bijkern-en celdeeling
te mogen meedeelen.
De cellen der hooggeorganiseerde wezens bezitten kernen;
scherpvan het cytoplasma teonderscheiden,bolvormige lichamen,
die als centraalorganen voor de regeling van de voedingen den
groei van de cel worden beschouwd en die vooral ook voor de
erfelijkheid der eigenschappen van groote beteekenis zijn. Aan
de deeling eener cel gaat een deeling van de kern vooraf gepaard met het regelmatig optreden van een reeks verschijnselen,
in de eerste plaats de kernkluwen en chromosomen betreffend.
De beide nieuwgevormde kernen zijn elk juist uit de helft van
de materie van de oude kern opgebouwd, en groeien daarna uit
tot de afmetingen ongeveer gelijk zijn aan die van de oorspronkelijke kern; een nieuwe wand deelt de moedercel in twee
dochtercellen met de nieuwe kernen als centraalorganen; dit is
de z.g. indirekte de meest volmaakte kern- en celdeeling.
Naast deze indirecte kerndeeling komt bij hoogere plantenen
dieren ook, hoewel •niet normaal, de directe kerndeeling voor,
of fragmentatie. In dat geval snoert een gedeelte van de kern
af en verwijdert zich van het overige gedeelte; als nieuwe kern
treedt dit afgesnoerde deel op, terwijl weder een nieuwe wand
de moedercel in twee dochtereellen deelt. De kerndeelen en de
dochtercellen behoeven niet gelijk te zijn en hun aantal kan
grooter dan twee zijn.
Bij de lager georganiseerde planten en dieren treffen wedeze
directe kerndeeling juist veel meer aan dan bij de hooger georganiseerde. Het kerndeelingsproces iseenvoudiger, maar dikwijls
ook minder goed te vervolgen. De daarvoor noodige kleuringen
eischen bijzondere zorg en vaardigheid en laten de onderzoekers
nog maar al te dikwijls in den steek.
De wijze, waarop de kerndeeling, of hetgeen daarvoor in de
plaats mag.gesteld worden,geschiedt bijdelaagst georganiseerde
vormen, is nog een probleem.
De kern- en celdeelingen bij de schimmels kunnen vooral bij
de hooggeorganiseerde zeer goed vervolgd worden. Naast deze
deelingen treden echter ook vereenigingen, versmeltingen van
kernen als normaal verschijnsel openwelvóórdesporevorming.
Dit is ook het geval bij de hoogst georganiseerde gisten, de
Schizo- en Zygosaccharomyces. Bij deze gisten hebben ook
kerndeelingen plaats, echter niet zoo volkomen als bijdeschimmels, waarnaast directe ook indirecte kerndeelingen normaal
zijn. De studie over• deze kwestie heeft by de saccharomyces
tot wijd uit elkaar loopende opvattingen geleidendeedde onderzoekers onverzoenlijk tegen elkaar in het harnas treden. Zoo
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staan de zeldzame resultaten van HIRSCHBRUCH'Sonderzoekingen,
die hem tot de aanname van eene volmaakte deeling der gist«
kernen leidden, tegenoverdedoorzeerserieusen arbeid verkregen
feiten van FUHRMANN, voerende tot de meening, dat eene totale
kernversplintering bij de deeling moet plaats hebben, terwijl
KOHL tot een deeling na fragmentatie van de kern komt. Hoe
staat het nu met de kerndeeling bij bacteriën en blauwwieren.
Welk deel van het protoplasma moet hier de functies van de
kern bezitten bij deze organismen, die geen kern hebben. Bij
enkele soorten bacteriën en blauwwieren zijn welkernen aangetoond, maar bij de meeste soorten hebben de kleuringen een
negatief resultaat opgeleverd. We komen niet verder door aan
te nemen, dat bacteriën en blauwwieren zelf kernen zijn, zooals
enkelen geneigd zijn te doen,want hiertegen pleit,dat de kleuring
van deze microben niet overeenkomt met die van echte kernen,
terwijl bovendien in dat geval bij de deeling van zulke groote
organismen wel iets van kerndeelingsfiguren te zien moest zijn.
Inderdaad heeft PHIELIPS en vooral OLIVE kerndeelingen en
chromosomen aangetoond bij blauwwieren. FISCHER echter kon
slechts bij eenïge soorten doorsnoering vän het centraallichaam
waarnemen. We staan daarom, vooral wat de kerndeeling bij
bacteriën betreft nog sceptisch tegenover dit vraagstuk.
We mogen de blauwwieren en bacteriën echter ook niet als
geheel kernloos beschouwen. Hiertegen pleitwederde specificiteit
van de soort, de erfelijkheid van alleeigenschappen. Nu hebbén
echter een aantal onderzoekingen de opvatting aannemelijk
gemaakt dat de kern bij vele bacteriënsoorten is te beschouwen
als een chromidiaal systeem van aan elkaar verbonden kernsubstantie of als verspreide chromatinkorrela, waarvan de
samenhang nog niet is vastgesteld. De kleuring van deze chromatine komt in hoofdzaak overeen met dievan de kernsubstantie
der hooger georganiseerde cellen. Ditsysteemkan dan als drager
der eigenschappen beschouwd worden en tevens als het ware
een zeer primitief zenuwstelsel vormen voor de leiding der
voeding en beweging van de microben.
Verschillende opmerkingen in de literatuur wijzen er op, dat
deze beschouwingen recht toegekend wordt. Maar is hetnoodig
in deze vitalistische beschouwingen te treden, terwijl we niet
over feiten beschikken, diedaartoe hetrechtgeven? Onzekennis
overkernenenkerndeelingenberustop waarnemingen slechts door
kleuringvan het protoplasmaverkregen. Zekerhebben we niet het
recht voor deverklaring van onbegrepen natuurverschijnselen onzentoevluchttenementotverstrekkende analogiën,hetnuttigheidsprincipeen hetondoorgronde probleem van het levenin te voeren
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Het chromidiaal systeem mag misschien van beteekenis zijn
voor de ontwikkeling der cel maar behoeft voor de beweging
niet de functie van een centraal orgaan te bezitten, waardoor
de bacterie als het ware doelbewust bestuurd wordt. Langs
physisch-chemischen weg is een verklaring der bewegingen van
de microben ook mogelijk.
In al de waargenomen gevallen iseenenergievervalde oorzaak
van den prikkel, n.l. verval van concentratie eener chemische
oplossing, van warmte- of lichtintensiteit en deze veroorzaakt
molekulenstroomen in de richting van het energieverval. Deze
moleculenstroomen treffen de uiterst fijne 0.02—0.04 duizendst
millimeter dikke ciliën der microben, welke, geprikkeld, op een
zelfde wijze beginnen te bewegen. Een steun voor dezetheorie is
nogdewaarneming van MIGULA,datook van microben losgeraakte
ciliën actieve bewegingen blijven uitvoeren.Tengevolge van den
moleculenstroom wordt debacterievoortgestuwd enin delijn van
het energieverval, omdat de microbe zich noodzakelijk symmetrisch ten opzichte van den prikkel stelt. Dat nu de eene
bacterie in, de ander tegengesteld aan de richting van het
energieverval beweegt, kan zeer goed een gevolg zijn van den
aard van de physische of chemische factoren in deciliën, waarop
de prikkel werkt.
Een hypothese, berustend op wetenschappelijke ervaring, op
physische of chemische kennis, verdient de voorkeur boven een
hypothese, die berust op speculatieve natuurphylosophie ;zoowel
om haar meerdere waarschijnlijkheid als ook omdat zij niet de
gevaren kent van een vooropgestelde meening.
Voor de ontwikkeling van de microbiologie zijn deze studiën
over den bouw van de microben beteekenisvol. Maar voor den
landbouw zijn de biochemische processen, veroorzaakt door de
microben, van overwegend belang en hierover is onze kennis
zeer snel gegroeid en beschikken we over een rijk feitenmate^
riaal. Aan de practische beteekenis van de ontwikkeling dezer
kennis mogen we zeker die van dé theoretische gelijkwaardig
stellen. Denken we slechts aan de onderzoekingen over de stikstofbindende-, de nitrificeerende-, de cellulose aantastende bacteriën, de alcoholgisten, de melkzuurbacteriën en andere.
De ontdekking der stikstofbinding bracht het merkwaardige
feit.aan het licht, dat eenige soorten bacteriën, Azotobacters en
boterzuurfermenten, in staat zijn in een cultuurmedium zonder
eenige toegevoegde stikstofverbinding te groeien. Zij voorzien in
hare stikstofbehoefte door assimilatie van elementaire stikstof,
van de stikstof van de atmosfeer. Degroei vandezemicroben in
den grond is onafhankelijk van dedaarin aanwezige hoeveelheid
8
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stikstofverbindingen, waardoor zij vooral in deze tijden een
prijzenswaardige uitzondering maken op andere gewassen. Wel
echter eischen deze bacteriën voor haren groei assimileerbare
organische stof en de hiervan beschikbare hoeveelheid houdt
direct verband met de mate van ontwikkeling dezer microben,
dus met de stikstofvermeerdering in den grond. Hoe belangrijk
deze stikstofvermeerdering in den grond kan zijn, blijkt uit het
feit, dat zonder noemenswaardige stikstofbemesting in verschillende streken van Roemenië sedert vele jaren goede graanoogsten verkregen worden, hetgeen te danken is aan de rijke
toevoeging van organische stof aan den grond in den vorm van
stroo. In Roemenië oogst men n.l. alleen de aar en een kort
stuk van den stengel, terwijl de rest wordt ondergeploegd.
Een rationeeïe bevordering van den groeidezer microben, ook
zonder opoffering van den geheelen strooöogst, is nog niet gevonden. Dit vraagstuk wacht nog op een bevredigende oplossing,
evenals de theoretische kwesties over het chemisme van de
stikstofbinding.
Buitengewoon interessant zijn ook de studies over de samenleving van een stikstofbindende bacterie, B. radicicola, met
vlinderbloemige planten, waarbij de bacterie voor de stikstof
van beide en de plant voor de noodige organische stof zorgt.
Deze planten kunnen daarom op stikstofarme gronden zeergoed
groeien. Reeds worden reinculturen van deze bacteriën in den
handel gebracht om den grond van de meest geschikte soort
te voorzien, en passend bij het daarop te kweeken gewas.
Allerlei moeilijkheden doen zich echter bij de cultuur van
vlinderbloemigen voor, welke grootendeels op rekening van de
meer of minder goede ontwikkeling van debetreffende knolletjes
bacteriën worden gesteld. Verder onderzoek naar de cultuurvoorwaarden van planten en bacteriën moeten vooral met het
oog opdetijdsomstandigheden alszeerurgent beschouwd worden.
Geheel andere eigenschappen bezitten denitrificeerende bacteriën. Deze behoeven voor haren groeijuist geen organischen stof
maar ammoniumzouten en nitrieten, welke tot nitraten worden
geoxydeerd en de daarbij verkregen energie gebruiken zij voor
de reductie van koolzuur tot stoffen die voor den groei dezer
organismen dienen.Zijassimileeren dus koolzuur metbehulp van
chemische energie. Het proces is te vergelijken met de koolzuur
assimilatie door groene bladeren met behulp van lichtenergie.
In den grond ontstaan dus door deze microben uit ammoniak,
afkomstig van ontlede eiwitten en van kunstmest nitraten ; de
waardevolste door de planten het gemakkelijkst assimileerbare
stikstof verbindingen.
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Technisch worden de nitrificeerende bacteriën gekweekt op
de «nelfilters van dewaterreinigings-installaties en vervullen eene
belangrijke taak bij de vernietiging van de afvalstoffen.
Geheel overwegend isdeinvloed van bepaaldesoorten microben
bij de bereiding van boter en kaas. De verzuring van den room
en de geur en smaak van de kaas zijn het gevolg van microbiologische processen.
Als laatste proces wil ik dealcoholgisting met eenenkel woord
noemen, de vorming van alcohol en koolzuur uit suikers door
gisten. PASTEUR, HANSEN en BEIJERINCK hebben de fundamenteele
onderzoekingen met reinculturen verricht, waarna de gistingsindustriën door invoering van deze reinculturen een volmaakte
bedrijfszekerheid verkregen en zichonderleidingvan bacteriologen
tot grooten bloei ontwikkelden. Hiervan getuigen de enorme
bierbrouwerijen, gist- en spiritusfabrieken en wijnindustriën.
Dit zijn enkele voorbeelden van de vele waardoor het belang
van demicrobiologie voorde wetenschap, landbouw en industrie
blijkt.
De bacteriënprocessen eischen echter nogdringend een verdere
verklaring. We kennen het begin en het eindstadium van een
proces en dit is.reeds veel, maar we zouden ook de overgangsstadia willen kennen. Voor de alcoholgisting is door de onderzoekingen van HARDEN en YOUNG over deglucose phosphorzure
ester, die als overgangsproduct optreedt reeds eenige klaarheid
gebracht. Evenzoo is het verloopvan hetprocesder denitrificatie
door het vaststellen van het stikstofoxyduleals overgangsproduct
door BEUERINCK en MINKMAN duidelijker geworden. Er zijn nog
verscheidene zulke voorbeelden op dit gebied aan tehalen. Maar
ook moet vermeld worden, dat het chemisme van de meeste
processen nog totaal onbekend is. Door het vaststellen van een
reeks overgangsproducten is het echter mogelijk hiervan een
beeld te krijgen. En al kennen we nu de proceseen zooals ze in
vitro plaats hebben, daarom zijn de verrichtingen van debacteriën in den bouwgrond de invloed van dit medium op het
verloop der microbiologische processen nog niet duidelijk. We
kunnen ons echter eene voorstelling maken van de intensiteit
van het microbenleven in den grond door tellingen van het
aantal microben van eenige belangrijke soorten, die in een
bepaalde hoeveelheid grond voorkomen of door proeven over de
omzettingssnelheid van bepaalde verbindingen door de microorganismen in een bepaalde hoeveelheid grond endaaruit blijkt,
dat deze kleine organismen in denbouwgrond totgrooten arbeid
in staat moeten zijn. Hiermede heeft de landbouw wel degelijk
rekening tehouden, vooral nu in delaatstejaren,mede tengevolge
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van de intensieve cultuur der gewassen, door de microbenflora economisch nadeelige processen blijken plaats te hebben.
Door ontwikkelingvan het landbouwbedrijf toch zijn, tengevolge
van het voortdurend opvoeren van deproductie en van dekwaliteit der producten, in de laatste jaren buitengewone eisenen
gesteld aan bewerking en bemesting van den bodem. Het aanwenden van groote hoeveelheden kunstmest bleek noodzakelijk
teneinde deze opbrengsten te handhaven. De praktijk maakt
hierbij begrijpelijkerwijze fouten, die niet ongestraft blijven.
In 1906 en de volgende jaren openbaarden deze zich door
plotselinge vermindering van de opbrengsten, vooral op zanden veengronden. De haver en rogge, later ookandere vruchten,
vertoonden bepaalde ernstige gebreken, haverziekte en hooghalensche ziekte genaamd. Ook ziekten van geheel anderen aard
en oorsprong, zooals de in den laatsten tijd beter bestudeerde
bladrolziekte van de aardappelen, richten groote schade aan.
Bij pogingen tot bestrijding van deze ziekten stuitten de wetenschappelijke krachten van het Departement van Landbouw op
kwesties, die waarschijnlijk op bodembacteriologisch gebied liggen. Teneinde deze te trachten op te lossen, besloot het Departement in 1915 tot oprichting van een microbiologische afdeeling van het Rijkslandbouwproefstation te Groningen. Dit instituut bestond uit eene botanische afdeeling en drie afdeelingen
voor de cultuur op de verschillende grondsoorten. Spoedig
bleek uit het aantal aanvragen om advies op microbiologisch
gebied door Rijkslandbouw-, Rijkstuinbouwieeraren en landbouwers, dat de Regeering niet overijld was te werk gegaan. Naast
de behandeling van deze vragen uit de praktijk, werd vrijheid
gegeven voor het verrichten van wetenschappelijke onderzoekingen, hetgeen getuigt van eene onbekrompen opvatting der
Regeering over de werkzaamheden van het instituut en van
het streven tot het verleenen van medewerking voor de ontwikkeling van de wetenschap.
Decombinatie der vijf afdeelingen geeft aanleiding tot samenwerking en komt de werkzaamheden van elk der afdeelingen
ten goede.
De microbiologische afdeeling heeft van deze samenwerking
de voordeden ondervonden bij het onderzoek over de oorzaken
van het ontstaan der haverziekte en hooghalensche ziekte, dat
in 1917 gepubliceerd is. Ook de medewerking van de Rijkslandbouw- en Rijkstuinbouwieeraren en landbouwers heeft tot het
verkrijgen der resultaten van dit onderzoek bijgedragen en hunne
hulpvaardigheid is een bewijs, dat in ons land een eensgezind
streven bestaat tot oplossing dermoeilijkheden oplandbouwgebied.
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Door de stichting van een aparte leerstoel voor de microbiologie aan de Landboüwhoogeschool toonde de Regeering, dat
het haar ernst was met deze wetenschap en dat naast het onderzoek ook het onderwijs uitbreiding behoefde.
De wetenschappelijke krachten van het departement krijgen
voortaan tijdens hunne opleiding de gelegenheid zich beter van
de microbiologie op de hoogte te stellen, terwijl'de hier verkregen kennis het onderwijs op landbouwscholen en cursussen
weder ten goede komt. Ook de land- en tuinbouwers, die hier
hunne studiën volbracht hebben, staan dan beter gewapend
tegenover de microbiologische kwesties betreffende het landbouw-, tuinbouw- en zuivelbedrijf en de coöperatieve bedrijven,
die zich daaraan direct aansluiten, zooals vlas- enhennep rooterijen, conserven-, jam-, aardappelmeel-, stroocartonfabrieken,
exportslachterijen enz. Vooral ook de kwestie van de reiniging
van het afvalwater dezer bedrijven en het utiliseeren der daarin
aanwezige stoffen door den aanleg van bevloeiingen, door het
inrichten van installaties voor methaangistingen, of op andere
wijze moet hunne belangstelling hebben.
Het laboratorium te Wageningen hoopt in de toekomst een
nog geschoolder corps bereid te vinden om de microbiologische
vraagstukken op landbouw- en zuivelgebied mede te helpen
oplossen.
De onderzoekingen in het microbiologisch labatorium te
Wageningen zullen in hoofdzaak plaats hebben opzuiver wetenschappelijk gebied, waarbij in vele gevallen de hulp van de
praktijk wordt ingeroepen voor het verstrekken van materiaal
en adviezen. Het laboratorium hoopt de praktijk daarvoor met
raad en daad tegendiensten te bewijzen.
Het onderzoek aan het laboratorium moet wetenschappelijk
blijven, dit is een hoofdvereischte, al zijn enkelen het daarmee
misschien niet direct eens. Dikwijls toch worden nietalleen door
practici, maar ook zelfs door docenten aan inrichtingen voor
hooger onderwijs de wetenschappelijke onderzoekingen minder
hoog geschat dan de practische; waarschijnlijk, omdat de laatste
gericht zijn op een vooropgesteld economisch meer of minder
waardevol doel, op een practisch resultaat, waarvan het bereiken
het belangrijkst wordt geacht. Deze zienswijze is echter onjuist,
want noodzakelijker wijze zijn de meeste practische resultaten
van beteekenis, de groote practische uitvindingen, toepassingen
van langs wetenschappelijken weg verkregen feiten, zooals b.v.
de draadlooz-e télégraphie een toepassing isvan de resultaten der
proeven van HERZ,debemestingsleer steunt op SPRENGELStheoretische proeven, de kleurstoffenindustrie op de wetenschappelijke
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onderzoekingen in de organische chemie, de serum therapie
op wetenschappelijke physiologische proefnemingen.
Wetenschappelijke onderzoekingenzijn fundamenteel en daarom
ook voor de practijk van het hoogstegewicht.Maar daarenboven
moeten ze het meest gewaardeerd worden alsgeestelijken arbeid,
als poging om de natuur te leeren begrijpen en om waarheden
vast te stellen. We moeten vertrouwen, dat deze meening aan
de Landbouwhoogeschool blijft domineeren.
Hoogedelachtbare Heeren, Curatoren der Landbouwhoogeschool.
De aanvaarding van den taak, aan deze inrichting de microbiologie te doceeren en de onderzoekingen te leiden, heeft bij
mij een gevoel van groote verantwoordelijkheid doen ontstaan,
zoowel voor de belangen der studeerenden als voor die van de
Landbouwhoogeschool. De Regeering toch geeft bijde benoeming
den Hoogleeraren vele rechten en stelt daartegenover naast
enkele plichten slechts het vertrouwen, dat deaangenomen werkkring zoo degelijk mogelijk vervuld wordt. Ik stel er prijs op
U te verzekeren, dat de taak mij verlicht en de verantwoordelijkheid verminderd wordt, doordat ik zeker ben van den steun
en voorlichting van U, die geheel belangeloos Uwen tijd beschikbaar stelt voor de belangen van de Landbouwhoogeschool. Het
is mijne bedoeling het onderwijs in de microbiologie naar mijn
beste krachten en met toewijding te geven.
Hooggeleerde Heeren, Professoren,
Onder U heb ik maar enkele aangetroffen die hun opleiding
evenals ik aan de Technische Hoogeschool hebben genoten en
die enkelen zijn niet van mijn studiejaar; zoodat een innigen
band uit vroegere jaren niet bestaat. Ik ben daardoor in een
omgeving van grootendeels onbekenden gekomen.
De hartelijke, ongedwongen verhouding, die onder U bestaat,
heeft mij aanstonds getroffen en de hulp en voorlichting, dieik
reeds van eenige Uwer mocht ontvangen, droegen er toebij mij
onder U thuis te gaan gevoelen.
Ik wil U verzekeren, dat ik in alle opzichten zal medewerken
om met U de moeilijkheden te overwinnen die zich bij deze
gereorganiseerde inrichting van onderwijs voordoen.
Hooggeleerde Hoogewerff,
Het is voor mij een bijzonder genoegen, U, mijn leermeester
in de scheikunde, van deze plaats te kunnen toespreken en.U
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nog eens mijn hartelijfcen dank te kunnen betuigen voor Uwe
uitstekende lessen in de chemie en in de paedagogie, al hebt
Gij dit laatste ook niet in den vorm van colleges gegeven. Mijn
wetenschappelijke vorming heb ik voor een groot deel aan U t e
danken. Uw werklust, Uw kracht Uw onvermoeidheid waren
voor mij en mijn medestudeerenden een spoorslag tot arbeiden.
Nu zie ik daarop met groote bewondering terug. Voor U moet
tiet een voldoening zijn te weten dat zij, die onder Uwe leiding
de studie voltooid hebben, ook na jaren met zeer groote waardeering voor U daaraan terug denken en dat zijUwen raad nog
dikwijls noodig hebben.
Uw voorbeeld heeft zijn bezielenden invloed steeds behouden.
Hooggeleerde Beijerinck,
Aan U heb ik mijn kennis van de biologie te danken en ik
beschouw het nog steeds als een groot voorrecht, dat ik juist
door U ingewijd werd in de kennis van deze leer. Naast Uw
voorbeeld dat tot studie aanspoorde, ging van U een kracht
uit, die bij Uwe leerlingen den lust tot eigen onderzoek wakker
riep. Uwe toewijding voor de wetenschap en de bereidwilligheid,
waarmede Gij Uwe kennisaan anderen deelachtig maakte, zullen
mij steeds tot voorbeeld strekken.
Dames en Heeren Studenten!
Aan een onderwijsinrichting als de Landbouwhoogeschool,
waar de biologische wetenschap domineert, behoef ik niet te
twijfelen aan belangstelling- voor de micribiologie. Gij zult
zeker een dieper inzicht wenschen in hetleven der microben, de
organismen diedoorhunbouw zulkeenbijzondereplaatsinnemen,
die het eeuwige leven bezitten en tevens, als het ware,aan den
grens van het leven staan. Ik hoop, dat het mijgegeven isUwe
belangstelling nog te vermeerderen.
Ik heb gezegd.

ZIEKTE EN PARASITISME
REDE, UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET
HOOGLEERAARSAMBT AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL TE WAGENINGEN DEN 16ENJANUARI1919.
DOOR

DR J. J. VAN LOGHEM.

Mijne Heeren Curatoren, Professoren, Lectoren en Docenten, Dames en Heeren Studenten
dezer Hoogeschoolen Gij allen, die door Uwe
tegenwoordigheid blijk geeft van Uwe belangstelling in het Hooger Onderwijs,
Zeer gewaardeerde toehoorderessen en toehoorders!
's Menschen gezondheid is binnen de keerkringen meer aan
nadeelige invloeden blootgesteld dan in gematigde luchtstreken.
Aan dit feit heeft men aanvankelijk vooral zijn aandacht gegeven
voorzoover het den Europeaan in de tropen gold en men onderzocht, van verschillende gezichtspunten uit, of het klimaat als
zoodanig tropische ziekten veroorzaakt. Dit onderzoek is negatief uitgevallen. Wel blijken er zekere eischen te worden gesteld
aan de lichamelijke verrichtingen van hem, die zich uit een koel
geboorteland verplaatst naar heete gewesten, doch aan deze
eischen kunnen gezonde menschen, die hun lichaams- en geesteskracht niet overschatten, meestal gemakkelijk voldoen. Rechtstreeksche oorzaak van de „koortsen" en van de „buikziekten"
— de twee groepen van ongesteldheden, wier veelvuldigheid den
gezondheidstoestand in de tropen beheerscht — is het klimaat
niet !).
Een ander vraagpunt werd eveneens in ontkennenden zin
') J. J. van Loghem, Klimaat en Ziekte, Amsterdam, S, L. van
Looy, 1916.
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opgelost: de stelling, dat de gezondheidstoestand van den oorspronkelijken bewoner der tropen op hooger peil staat dan die
van den nieuwen tijdelijken bewoner: den Europeaan, bleek onjuist. Integendeel; waar men zich nauwkeurig op de hoogte kon
stellen van ziekte en sterfte onder de inlanders kwamen gegevens
aan den dag, die de gegevens omtrent de Europeesche bevolking
der koloniën in ongunstigen zin verre overtroffen.
Een bevestiging inderdaad van de zoo juist uitgesproken opvatting, dat in een gebrekkige aanpassing aan het klimaat de
oorzaak der hooge ziekte- en sterftecijfers in de tropen niet
schuilt.
Het feit, dat de inlander zooveel meer te lijden heeft van de
„tropische ziekten" dan de Europeaan — en de tropische gezondheidsleer: d.i. de leer tot het behoud van 's menschengezondheid binnen de keerkringen, in de eerste plaats dus den
oorspronkelijken bewoner der heete luchtstreken ten goede moet
komen — wekt de gedachte aan iets tegenstrijdigs.
Hoe kan het zijn, dat de inlander, die zooveel dichter bij den
natuurstaat zich bevindt dan de Europeesche cultuurmensch
zooveel meer van warmte en licht der zon geniet en de kunst
van lichamelijk te leven zooveel beter verstaat, in die eigen
natuurlijke omgeving, zich zoo ver van de ideale gezondheid
heeft verwijderd?
Natuur en gezondheid zijn toch nauw verbonden begrippen.
Komt wel ooit de gedachte aan ziekte op, als wij onze medeschepselen in de vrije natuur zien en wij genieten van den lichamelijken glans en kracht, die ons dangeopenbaard worden, van
de zuiverheid der instincten, van al die vormen en vermogens,
die in hun gaafheid, hun volkomen gezondheid alleen vatbaar
schijnen voor de verwelking van den ouderdom?
Wij achten het immers ook ten hoogste „natuurlijk", indien
wij eenen mensch, na een lang leven zonder ziekte, aan den ouderdom zien sterven en zijn niet verrast door de toelichting van
een Nederlandsche schrijfster tot den dood van een harer modellen: een vrouw „wier lichaam en geest" tot op hoogen leeftijd
„evenredig schoon waren geweest":
„Schoon en sterk — als de oermensch— stierf zij den natuurlijken dood".
En wij herhalen de vraag: waarom staat de inlander de oergezondheid minder nader dan de Europeaan?
Om deze tegenstrijdigheid op te lossen moeten wij onze voor-

122
opstelling herzien. Zijn oernatuur en ziekte inderdaad divergeerende begrippen? Werd de oermensch waarlijk de ideale gezondheid deelachtig en stierf hij den natuurlijken dood, na een
lang leven zonder ziekte?
De natuur kan ons ook anders verschijnen dan als een pralen
van gezondheid, van glans, kracht en schoonheid tot lof van
haren Schepper.
Wij kunnen haar gekenmerkt zien door den strijd van het
levende onderling. Wat zich van dien strijd aan ons opdringt:
de jacht van den vogel op het insect, de aanval van het roofdier
op zijn prooi, vertegenwoordigt slechts een gering deel der werkelijkheid. Het overgroote deel van dezen strijd wordt gevoerd
door de kleinste levende wezens, die in breede kringen al het
hooger georganiseerde aanvallen, overmeesteren en vernietigen.
De aanvalstroepen zijn de parasieten: bacteriën of dierlijke éencelligen, die als ziektekiemen het gezonde levende kunnen benaderen en te gronde richten. Dan zijn er mikroben zonder aanvalskracht, die steeds methoogerelevendewezens,hun gastheer,
meeleven en deze slechts aantasten als hij door ziekte, honger
of uitputting is verzwakt. En ten slotte:de rottingsorganismen,
die het afgestorvene sloopen en tot stof doen wederkeeren.
Die strijd kenmerkt de natuur; waar wij het levende ook
onderzoeken, planten of dieren, steeds vinden wij hoe het leven
staat onder de bedreiging der mikrobenwereld, die onvermoeid
haar stormloopen op het gezonde herhaalt, tot het, verzwakt,
van zijn natuurlijke plaats wordt verdrongen en op de een of
andere wijze te gronde gaat.
Toch was de glans van gezondheid, dien wij in de vrije natuur
bewonderden, geen schijn; maar onze aanvankelijke gevolgtrekking, dat zij steeds geleidelijk zou uitdooven en eindigen door
den natuurlijken dood, was onjuist.
In dien strijd van het levende met het levende is ook de oermensch betrokken geweest; dien strijd strijdt demenschnog, en
des te heviger, naarmate hij zich minder van den natuurstaat
heeft verwijderd. Een leven zonder ziekte, dat op hoogen ouderdom eindigt, is het leven van den cultuurmensch, die, dankzij
geneeskundige, technische en organisatorische hulpmiddelen, de
parasieten, die natuurlijkerwijze zijn gezondheid bedreigen, van
zich verre houdt.
Zoo verschijnt het vraagstuk van het behoud van 's menschen
gezondheid in de tropen in het juiste licht. Willen wijer de oplossing van vinden,dan hebben wijhette onderzoeken binnen het
kader van een algemeen natuurlijk verschijnsel: het parasitisme.
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Onder parasitisme verstaan wij het lichamelijke samenleven
van ongelijksoortigen in zoodanigen vorm, dat de vertegenwoordiger van de eene soort leeft ten koste, vooral ten nadeele van
den ander. Voorbeelden van parasitismen ook uit dewereld der
hoogere planten en dieren liggen voor het grijpen.
Denken wij aan de Orobanche, de bremraap, een uit het duinzand opgeschoten stengel, die Ons treft door haar bleekgele en
paarse tinten : haar gemis aan groenebladeren. Deze plant mist
bladgroen, d. w. z. mist het vermogen van gewone planten, uit
het koolzuur van de lucht koolhydraten te vormen.
Tegenover het te loor gaan van dezefunctie staat nu het parasitaire vermogen van de bremraap; zij zuigt met haar wortels
haar voedsel rechtstreeks uit de wortels van een andere plant:
het bitterkruid of het walstroo. Die andere plant is haar gastheer, doch tevens haar slachtoffer, want de parasiet voedt zich
niet alleen ten koste, doch tevens tot lichamelijk nadeel van
de eerste.
Een voorbeeld van parasitisme binnen de dierenwereld geeft
ons de koekoek; de voortplanting van deze vogel, die haar ei
legt bij de eieren in het nest van een of ander zangvogeltje, vertegenwoordigt evenzeer leven ten koste van ongelijksoortigen.
De jonge koekoek werpt het kroost van zijn pleegouders uit
het nest en ontvangt van dezen het voedsel voor de eigen jongen
bestemd. Zoo zien wij ook in dit geval een schijnbaar onmisbare
functie: n.l. de opvoeding van de jongen door de ouders, door
het parasitaire vermogen zoodanig vervangen, dat de soort toch
in de natuur kan standhouden.
De overgang van dergelijke parasitismen tot die, welke zich
als ziekte openbaren, is slechts een geleidelijke. Zijn gastheer en
gast nu niet twee hoog ontwikkelde planten of dieren, maar b.v.
een plant en een schimmel, .die, diep in de weefsels van zijn
gastheer indringend, deze doet verwelken en afsterven, of een
mensch en een bacterie, dan komt de samenhang van ziekte en
parasitisme aanstonds aan den dag. En we betreden een gebied
waar een eindelooze verscheidenheid van ziektetoestanden zijn
te kennen, die alle op parasitismen berusten.
Trachten wij tot een overzicht te komen van de parasieten
van den mensch, dan ontmoeten wij zeer uiteenloopende soorten
als oorzaak van parasitaire ziekten.
Van de meercellige dieren zijn de wormen, vooral de mijnwórm
en de filariaworm de aandacht waard; van de eencellige dieren
de malariaparasieten en de dysenterie-amoebe. En dalen wij
verder af, dan noemen wij eerst de schimmels, oorzaken van
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allerlei huidziekten, voorts de bacteriën van lepra, tuberculose,
typhus, cholera, syphilis, pest, bacillaire dysenterie en ten slotte
de onzichtbare kleine, de ultramikroskopische, ziektekiemen van
pokken en gele koorts.
De vertegenwoordigers van al deze soorten zijn parasieten in
den zin als wij hebben aangenomen. Allen hebben dit gemeen,
dat zij tot een zelfstandig levenindenatuur nietinstaat zijn;dat
hun bestaan gebonden is aan een gastheer, i.e. den mensch,
en dat dit samenleven gebeurt ten nadeele van den gastheer.
Er zijn ook organismen met commensale gewoonten, die leven
van den inhoud van het darmkanaal, of van het vocht in de
buitenste lagen der huid, of van het slijm aan de oppervlakte
der slijmvliezen, zonder schade voor hun gastheer.
Doch zóó zijn de parasieten niet; zij leven ten koste van hun
gastheer; hun gastheer vertegenwoordigt in lichamelijken zin
hun levensmogelijkheid. Zou de mensch plotseling op aarde verdwijnen, dan zou tevens de bestaansvoorwaarde aan mijnworm,
cholerabacterie, malariaparasiet zijn ontnomen.
Niet alle parasieten zijn door deze verhouding tot den mensch
als gastheer in hun parasitair vermogen volledig geschetst ; sommigen behoeven als levensvoorwaarde een tweeden gastheer.
De beide parasitaire wormen — die ik U reeds noemde — de
mijnworm en de filariaworm doen ons een in dit opzicht karakteristieke tegenstelling kennen.
De levensloop van den mijnworm x ) beperkt zich tot den
mensch als gastheer; de volwassen dieren, wéinig meer dan 1c.M.
lang, parasiteeren in het slijmvlies van het begin van den dunnen
darm, waar zij, stevig in het weefsel vastgezogen, zich met bloed
en andere weefselbestanddeelen voeden. Hier heeüt de paring
plaats,hier wordendeeierenvoortgebracht waaruit delarven zich
zullen ontwikkelen. De larve komt eerst vrij in de buitenwereld,
waar de eieren met den inhoud van den darm terecht kwamen.
In de vochtige en warme tropische wereld vinden zij een kans
tot verdere ontwikkeling en mogen zij wachten tot de gelegenheid zich voordoet een gastheer: een mensch te benaderen. De
mijnwormlarven zijn daartoe door een zeer intensief en machtig
indringingsvermogen in staat ; zij kunnen namelijk door de gezonde huid van den mensch heen boren. Zoo geraken zij in de
fijne bloedvaten, aldus in het hart; van het hart in de bloedvaten der longen; deze verlaten zijvoor delongblaasjes, vanwaar
') Anchylostomum duodenale en Necator amerioapus.
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zij langs de groote luchtwegen het strottenhoofd, de keel en
langs slokdarm en maag de plaats hunner bestemming bereiken.
Hoe opmerkelijk dit parasitisme van den mijnworm bij den
mensch ook zij, het wordt in de schaduw gesteld door dat van
den filariaworm. De filariaworm leeft in volwassen toestand bij
den mensch in groote lymphevaten. In groot aantal, tot kluwens
vereenigd, kunnen deze wormen de strooming der weefselvochten
in de onderste ledematen dermate belemmeren, dat wanstaltige
zwellingen en verdikkingen dier deelen het gevolg zijn.
De larven van den filaria-worm komen niet tot een vrij leven
in de buitenwereld zooals de larven van den mijnworm. Uit
het lymphestelsel, waar zij zijn voortgebracht, geraken zij in
den bloedstroom van den gastheer. Wordt de gastheer nu door
een mug gestoken dan vinden de larven in het lichaam van de
mug, waarin zij met het opgezogen bloed terecht komen, gelegenheid tot verdere ontwikkeling. Zij doorboren den maagwand van
de mug, begeven zich naar de borstspieren van het insect, groeien
hier uit en kruipen vandaar naar de monddeelen. Steekt nu de
mug — als de larven na een ontwikkeling van weken hier zijn
aangeland —•opnieuw een mensch, dan barsten de larven naar
buiten, boren zich in de huid en vestigen zich in het lichaam
van den nieuwen gastheer, waar zij tot volwassen vormen uitgroeien.
De filaria-'ziekte staat niet op zichzelve als uiting van een
parasitisme, waarbij een bloedzuigend insect een onmisbare rol
vervult. Bij andere belangrijke tropische ziekten, zooals malaria
en gele koorts, kan de mug als tweede gastheer evenmin gemist
worden.
De malaria-parasieten zijn lage dierlijke wezens, bestaande uit
slechts ééne cel, en dienovereenkomstig van mikroskopische afmetingen, in duizendsten van milimeters aan te geven. In het
bloed van den mensch — den malariapatient ! — planten zij
zich voort door deeling, na karakteristieke perioden van groei,
die ons in het koortstype van den patient worden geopenbaard;
doch deze voortplanting leidt niet tot een verbreiding van de
ziekte in de buitenwereld, tot een benadering van een nieuwen
gastheer. De malariapatient is voor zijn omgeving niet besmettelijk in den dagelijkschen zin van het woord.
Bij deverbreiding der malariaparasieten van den eenen mensch
naar den andere treden twee nieuwe factoren in het spel. De
eeneishet optreden in het bloed van den mensch van geslachtelijke vormen der parasieten, die bestemd zijn zich te vereenigen
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en het aanzijn t e geven a a n nieuwe jonge vormen. Als anderen
factor erkennen wij het feit, d a t deze paring niet geschiedt in
het bloed v a n den mensch,doch in de maag v a n bepaalde muggen,
vertegenwoordigers der Anopheles-familie. Zuigt zulk een mug
bloed van den malarialijder en komen óp deze wijze de geslachtelijke vormen v a n den malariaparasiet in de maag van het insect
d a n vindt de vereeniging plaats. H e t product dier paring boort
zich door den wand in de muggemaag, groeit uit t o t een bolvormige ontwikkelingsvorm, waaruit na zekeren tijd jonge malariaparasieten voor den dag komen. De jonge vormen bewegen
zich naar de speekselklier van de mug en bij een nieuwen maaltijd v a n het insect geraken de jonge.malariaparasieten met het
speeksel v a n de mug in een mensch, een nieuwen gastheer.
H e t voorgaande doet twee vragen rijzen. De ééne luidt : langs
welken gedachtengang is iemand t o t het denkbeeld gekomen de
ontwikkeling van bij den mensch parasiteerende hoogere of lagere dieren Ws filariaworm en malaria-parasiet in het lichaam van
de mug na t è speuren?
E n de andere :hoe is het ontstaan van deze parasitismen denkbaar, in het bijzonder van die, welke door het leven v a n twee
gastheeren zijn heen geweven?
De eerste vraag betreft dus de psychologie der ontdekking ; de
geestelijke drijfveeren die den Engelschen geneesheer P A T R I C K
M A N S O N er in 1878toe brachten bij muggen, die bloed van filarialijders hadden gezogen, naar een uitgroeien der larven in het
muggelichaam te zoeken.
Gaat men na wat M A N S O N weten kon en wist voor hij t o t
dit onderzoek overging, dan blijkt d a t hij met het dubbele gastheerschap bij sommige parasitaire wormen reeds vertrouwd was.
H e t werd in zijn tijd door de zoölogen met voorliefde bestudeerd,
o.a. bij de lintwormen, die M A N S O N blijkens zijn publicaties uit
eigen onderzoek goed kende. Parasieten die t o t méér dan een
gastheer in betrekking staan werden reeds sinds het midden van
de 19e eeuw bestudeerd, toen STEENSTRTTP t a l van opzichzelfstaande waarnemingen aan elkaar wist te passen en er uit besloot
dat de leverbot v a n schapen en runderen een deel v a n haar
ontwikkeling in zoetwaterslakken doormaakt.
Als bijzondere voorbereiding t o t zijn ontdekking geldt echter
de studie, die M A N S O N van den filariaworm zelve m a a k t e ; zoowel
van de volwassen dieren als v a n de larven in het bloed v a n h u n
gastheer, den mensch. Hij werd getroffen door het feit, d a t die
larven, wanneer ook onderzocht, steeds op hetzelfde lage peil
van ontwikkeling bleven ; d a t er niets was te bespeuren v a n tus-
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schenvormen tusschen de ontelbare embryonen in het bloed en
de volwassen dieren in die groote lymphewegen. Ook stemde hem
het groote a a n t a l larven in het bloed v a n den mensch t o t nadenk e n : v a n een uitgroeien dier larven in het lichaam v a n den
mensch kon geen sprake zijn: de plaats er toe zou ontbreken.
K w a m -MANSON dus reeds langs dezen weg t o t het denkbeeld
d a t de larve buiten het lichaam van den mensch gelegenheid
t o t verdere ontwikkeling zou moeten vinden, verdere overweging
bracht hem t o t de onderstelling, d a t de larve niet in vrij-levenden
toestand die ontwikkeling zou doormaken. Krachtens haar uiterst primitieven bouw scheen de bloedlarve hem nog slechts eèn
embryo, ongeschikt voor een zelfstandig bestaan in de n a t u u r .
Zoo k w a m M A N S O N t o t de gedachte van een tusschengastheer,
die in nauwe betrekking t o t den mensch zou moeten staan ; deze
tusschengastheer zou de larve uit het bloed moeten opnemen,
haar gelegenheid geven t o t verdere ontwikkeling en in de positie
brengen een nieuwen gastheer te benaderen. Zoo richtte M A N S O N
de a a n d a c h t op de mug, in tropische landen het bloedzuigende
insect bij uitnemendheid ; na muggen bloed te hebben laten zuigen bij filaria-patienten, ontleedde hij de organen der insecten
onder het mikroskoop en vond het begin van het ontwikkelingsproces, d a t ik reeds kort schetste.
MANSON'S vondst is dus niet een toevallig gelukkige greep;
zij is de vrucht van een in het brein van een begaafd mensch
gerijpt denkbeeld, waarvan gedegen kennis de kiem h a d voortgebracht.
De psychologische ontdekkingsgeschiedenis v a n het parasitisme der malaria — de verbreidingswijze v a n deze ziekte door de
mug — sluit zich aan die der filariaziekte volstrekt aan. De ontdekking werd gedaan door R O N A L D R O S S , maar zij geschiedde
onder de rechtstreeksche suggestie van P A T R I C K M A N S O N .
Een enkel woord over de vóórgeschiedenis; in 1880 vond
L A V B B A N de oorzaak der malaria-parasieten in het bloed van
malariapatienten ; d a t was in het begintijdperk van de oorzakenleer der infectieziekten, toen bacteriologie en mikroskopie, dank
zij het door A B B E in 1874 verbeterde mikroskoop, dagelijks
nieuwe dingen aan den dag brachten.
Maar de verbreidingswijze v a n de malaria — hoe die parasieten uit het bloed v a n den eenen mensch terecht kwamen in een
anderen gastheer — werd door Laveran's vondst niet opgehelderd. De ontdekking van de rol van de mug zou eerst twintig
jaren later geschieden. Wel werd de onderstelling, d a t de mug
de malaria zou verbreiden, meer dan eens uitgesproken, o.a.
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door K I N | Ï in 1883op een a a n t a l goede epidemiologische gronden,
— t o t experimenten hebben die onderstellingen niet geleid.
Experimenten werden eerst genomen door R o s s , n a d a t M A N SON langs parasitologischen weg de overtuiging h a d gekregen,
dat de mug evenzeer voor den malariaparasiet als voor den filariaworm als tweeden gastheer optrad.
P A T R I C K M A N S O N was zeer goed bekend met de ontdekkingen
v a n L A V E R A N ;hij kende ook die bijzondere vormen der malariaparasieten, welke voorzien zijn van bewegelijke uitloopers, die
van de cel losraken als men ze onder het mikroskoop beziet. Die
uitloopers, welke wij t h a n s mannelijke geslachtselementen weten
te zijn, bestemd om zich t e vereenigen met de vrouwelijke geslachtsvopmen, evenals de spermatozoo met de eicel, beschouwde
M A N S O N als sporen — embryonen als 't ware, die nu evenals de
filaria-embryonen een tweeden gastheer zouden behoeven om
zich verder te ontwikkelen.
Die tweede gastheer zou wederom een bloedzuigend insect
moeten zijn — en zoo kwam M A N S O N t o t de hypothese v a n de
mug.
M A N S O N wist belangstelling voor deze onderstelling t e wekken
bij een jong Engelsch-Indisch officier van gezondheid R O N A L D
R o s s , die in 1894 met verlof in het vaderland w a s : een man
v a n ongewone geestkracht. Meer dan twee j a a r lang heeft R o s s
MANSON'S hypothese met ijzeren geduld, en onder den grootsten
tegenslag, aan het experiment getoetst zonder eenige succes.
Telkens weer liet hij muggen, die hijzelf in het laboratorium had
gekweekt, bij malariapatienten bloèdzuigen en ging hij na of in
deze dieren iets bijzonders t e zien was.Wij weten t h a n s waarom
hij niets vond. Hij deed zijn proeven met „gewone" muggen, met
Culex- eiji Stegomyia-soorten, die voor de malaria-infectie niet
ontvankelijk zijn. Eerst in September 1897 — hij zocht sinds
Mei 1895 — kreeg hij de eerste resultaten toen hij een andere
mug in zfln onderzoek h a d betrokken, een mug van eigenaardige
lichaamshouding, gevlekte vleugels, bijzondere levensgewoonten:
een Anophelesmug. Omstandigheden van allerlei a a r d hebben
R o s s belet dit onderzoek voor de menschenmalaria te voltooien;
hij koos toen een bloedparasiet van de vogels t o t object v a n
onderzoek en vond in 1898 den U heden reeds beschreven cyclus:
de ontwikkeling in den maagwand, het gaan van de jonge parasieten n a a r de speekselklieren en de besmetting door een nieuwen
beet.
De andere vraag, die bij ons is gerezen, l u i d d e : hoe moeten
wij ons voorstellen dat zulke ingewikkelde en innige, betrekkingen
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tusschen ongelijksoortige wezens zijn ontstaan? Hoe is het b.v.
denkbaar, dat het leven van den malariaparasiet zich zoodanig
door het bestaan van twee andere soorten —- mensch en mug —
heeft heengestrengeld dat dit dubbelestelgastheeren debestaansmogelijkheid voor den parasiet vertegenwoordigt ?Tot een leven
in de buitenwereld is de malariaparasiet immers niet in staat:
haar ongeslachtelijke vermenigvuldiging heeft plaats in het
lichaam van den mensch, haar geslachtelijke in het lichaam
van de mug.
Een rechtstreeksch antwoord op deze vraag is uit den aard
der vraag zelve niet te geven. Toch wil ik Uw aandacht richten
op een mogelijkheid, die het tot stand komen van dergelijke
Parasitismen denkbaar doet zijn.
Laten wij uitgaan van de onderstelling, dat alle parasieten
voorouders hebben, die een zelfstandig bestaan voerden; dat
dezegeleidelijk het vrije bestaan in debuitenwereld hebben opge
geven voor een samenleven met anderen : voor een symbiose;
dat deze symbiose aanvankelijk het karakter droeg van commensalisme, d.w.z. zonder nadeel voor den gastheer plaats vond; dat
later uit de gasten indringers zijn gesproten, die het binnenste
der weefsels en organen tot hun terrein verkozen.
De voorstelling, die wij uit deze hypothese kunnen afleiden,
blijkt echter reeds voor meer eenvoudige parasitismen dan dat
van den malariaparasiet niet zeer aannemelijk. Passen wij haar
toe op den mijnworm en denken wij ons de voorouders van dezen
parasiet; eerst vrij levend in de buitenwereld, dan als commensaal wormpje onschuldig met den mensch meelevend op diens
darmslijmvlies. Uit dit onschuldig wormpje zou zich dan ontwikkeld hebben de met sterke monddeelen toegeruste bloed en
weefselverorberende parasiet, wiens larven in staat zijn de menschelijke huid te doordringen en langs bloed, hart, longen en
luchtpijp 's menschen darmkanaal te benaderen. Dan voelen
wij toch als bezwaar dat deze geweldige evolutie —: waarbij
de verandering in fuctie toch door die van den vorm in gelijken
tred moet zijn bijgehouden,engedurende welke tal van tusschensoorten tusschen commensaal en parasiet zijn opgetreden en
weder uitgestorven — zich zou hebbon voltrokken binnen het
bestaanstijdperk van den gastheer als soort.
Hoeveel te meer geldt dit bezwaar bij het verklaren van die
meer samengestelde parasitismen, bij welke wij de evolutie van
parasiet uit vrij levenden vorm met betrekking tot meer dan een
gastheer moeten aannemen.
Er komt nog dit bij:Zoowel de eenvoudige als samengestelde
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Parasitismen zijn in deganscbe natuur op overeenkomstige wijze
tot stand gekomen. Terloops noemde ik U heden de door Boss
bestudeerde bloedparasieten der vogels, die, ook wat hun wijze
van verbreiding door muggen betreft, zoo'n sterke gelijkenis met
de malariaparasieten vertoonen.
Moeten wij dan niet in andere richting de oplossing zoeken?
In onze beschouwing van den parasiet hebben wij er reeds rekening mee gehouden, dat aan de soorten geen oneindig bestaan
toekomt; dat zij worden en te gronde gaan. Deze tijdelijkheid
der soort geldt voor den gastheer evenzeer als voor den gast. Ook
de gastheer vertegenwoordigt een soort met een eindig verleden;
hij heeft als soort een begin gehad, dat zich op de een of andere
wijze aansloot aan het einde van een andere soort. En wij vragen
ons af : zijn die parasitismen wellicht op te vatten als resultante
van evolutieprocessen, waarbij zoowel de gastheeren als de parasieten betrokken zijn?
Tot een bevestigend antwoord van deze vraag draagt zeker
de overweging bij hoe zeer de levende natuur in onderlinge afhankelijkheid, in algemeenen samenhang bestaat. Door kleinste
levende wezens, door bacteriën wordt de bodem geschikt gemaakt voor planten; met planten voeden zich dieren, die zelven
weder tot voedsel dienen van andere dieren. En al het levende —
dieren enplanten —dat tegrondeisgegaan, wordt door bacteriën
omgezet tot eenvoudiger stoffen, die de planten wederom tot
voedsel dienen.
Zoo vormt het ééne levende de levensvoorwaarde voor het andere levende.Verandert zich deeenelevensvorm—door wijziging
van zijn bestaansvoorwaarden — dan gaat hiermede een wijziging der bestaansvoorwaarden van andere vormen gepaard: de
levende vorm is een functie van zijn bestaansvoorwaarden.
Deze afhankelijkheid, deze onderworpenheid van den eenen
levenden vorm aan den anderen, openbaart zich het duidelijkst
bij de symbiose, waar het lichaam van het eene wezen de bestaansvoorwaarde voor een ongelijksoortige beteekent.
Ter verklaring van symbiotische verhoudingen als de parasitismen ons doen kennen, zouden wij dus de oneindige wisseling
te hulp kunnen roepen die er in de onderlinge afhankelijkheid
der oneindige reeksen van de levende vormen op aarde heeft
plaats gehad.
Het is immers denkbaar dat verre voorouders van den mijnworm met verre voorouders van den mensch een eenvoudige
symbiotische betrekking hebben aangeknoopt, die in den loop
der tijden, gedurende welke de zich wijzigende gastheer een op

131
deze wijziging ingestelde functie-met-vormverandering van den
gast teweegbracht, verworden is tot het parasitisme, dat wij
thans kennen.
Op dezelfde wijze kunnen wij ons voorstellen dat verre gemeenschappelijke voorouders der huidige bloedparasieten van
mensch en andere gewervelde dieren uit den vrij levenden toestand tot samenleven zijn geraakt met verre gemeenschappelijke
voorouders dier gewervelde dieren en daarmede tevens aanraking
hebben gekregen met verre gemeenschappelijke voorouders der
bloedzuigende insecten. Dan behoeven wij den oorsprong van
een ingewikkeld parasitisme als malaria niet meer te zoeken in
het bestaanstijdperk van mensch en anopheles-mug, doch wij
verleggen den oorsprong van dat parasitisme naar tijden, toen
noch de betreffende parasiet, noch zijn gastheeren op de aarde
aanwezig waren.
* *
*

Vroeg ik tot nog toe uw aandacht voor dierlijke parasitismen
bij den mensch, thans ga ik over tot lager georganiseerde parasieten, waarbij ik mij wil bepalen tot een algemeene kenschetsing
van parasitaire bacteriën.
Ter inleiding mag ik er wel met eenigen nadruk op wijzen, dat
zoominalsallewormen ofeencelligedierenparasitair zijn,zoo min
ook alle bacteriën tot het veroorzaken van ziekten in staat zijn.
Integendeel; ook bij bacteriën zijn de soorten, die het vermogen
tot een vrij leven in de natuur hebben verwisseld tegen het vermogen met hoogere levende wezens den strijd aan te binden,
dien wij als ziekte omschrijven, slechts uitzonderingen, in aantal,
vergeleken met de ongetelde niet-parasitaire soorten.
Intusschen kunnen wij het parasitisme der bacteriën slechts
dan verstaan, als wij de algemeene rol kennen, die de bacteriën
in de natuur spelen. In het dagelijksche leven treden van de
bacterieele processen de zoogenaamde gistings- en rottingsprocessen het meest op den voorgrond. De zure smaak van bedorven
spijzen, de walgelijke lucht van riolen zijn beide uitingen van
omzetting van organische stof door bacteriën. Rusteloos wordt
al het organische door bacteriën ontleed tot koolzuur, waterstof,
stikstof, mijngas, zwavelwaterstof, ammoniak en andere eenvoudige verbindingen.
De bacteriën gaan niet slechts ontledend, doch ook opbouwend
te werk. Het stikstofverlies van den bodem door het verlies
van stikstof als zoodanig, of als ammoniak, wordt ten deele
voorkomen door andere bacteriën die in staat zijn de stikstof
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te oxydeeren en als salpeterzure zouten in den bodem vast
te houden.
De salpeterzure zouten zijn de stikstofbron voor de planten,
waarmede deze haar eiwit opbouwen. Van planteneiwit wordt
het dierlijk eiwit der planteneters gevormd, en met deze voeden
zich de vleescheters. E n later zullen de bacteriën dit dierlijke
en plantaardige eiwit der doode lichamen weer ontleden. Ook
in den koolstofkringloop vormen de bacteriën een schakel, daar
zij de koolstofverbindingen v a n het organische als gas, vooral
als koolzuur, in den dampkring doen opnemen.
De bacteriën, die in dezen kringloop van stikstof en koolstof
de voornaamste rol spelen — de gistings- en rottingsorganismen
dus — kunnen het gezonde levende echter niet benaderen. H e t
gezonde levende lichaam beschikt over een groot aantal afweermiddelen tegen bacteriën; huid en slijmvliezen zijn voor deze
nagenoeg ondoordringbaar en mochten zij doordringen dan beschikt het „milieu intérieur" over cellen en opgeloste stoffen,
die voor de meeste bacteriën schadelijk zijn.
Toch naderen een aantal dier voor het gezonde levende lichaam onschadelijke bacteriën het levende t o t zeer nabij. Al
kunnen zij niet door de huid of door de slijmvliezen van mond,
keel of darmkanaal heendringen, in de oppervlakkige lagen van
de huid, in slijm of inhoud van het darmkanaal zijn zij toch in
grooten getale aanwezig. Zij doen daar geen schade : het gezonde
lichaam heeft de bacteriën van huid en slijmvliezen aanvaard
als commensalen en laat ze meetafelen.
Indien de omstandigheden gunstig zijn en zij over voldoende
aanpassingsvermogen beschikken, ontvouwen commensale bacteriën soms schadelijke eigenschappen tegenover hun gastheer;
de commensaal wordt dan t o t indringer, t o t ziektekiem.
Talrijk zijn de voorbeelden van ziekteprocessen, die veroorzaakt worden door commensalen n a d a t op de een of andere wijze
de normale weerstand v a n den gastheer gebroken is.I k wijs U op
de nadeelige beteekenis van de wond voor het lichaam : de normale samenhang der weefsels is verbroken en bacteriën uit de
buitenwereld, uit huid of slijmvliezen trachten langs de bres door
te breken en den mensch te benaderen. Veelal wordt hun aanval
gestuit, maar ook menig geval van wondbesmetting, d a t met
bloedbesmetting eindigt s t a a t daartegenover. Ook de echte parasieten kunnen a a n commensalen den weg effenen. Bij tal van
besmettelijke ziekten — bij roodvonk, mazelen... influenza —
kennen wij de secundaire besmetting door bacteriën die v a n de
primaire verzwakkinggebruik maken omhetlichaam aante tasten.
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Zulke „zwakte-parasieten" zijn ook in de ziektekunde der
planten welbekend; door den landbouwer gevreesde schimmelziekten treden soms op nadat door een ongunstig jaargetijde of
een ongunstigen bodemtoestand de natuurlijke weerstand der
plant verminderd is.
Ook de ouderdom is een begunstigend moment. Het „senectus
ipsa morbus" komt vaak hierop neer, dat oude menschen te
gronde gaan aan de vermindering van weerstand tegen bacteriën
diedevolle veerkracht der gezondheid niet konden overwinnen.
Kunnen dus zekere commensale bacteriën, die op het gezonde
levende geen vat hebben, tijdelijk tot ziektekiemen worden, echte
parasieten zijn zij niet. Echte parasieten zijn geen gasten, die onschadelijke overeenkomsten met hun gastheer aangaan. De gastheer der echte parasieten is tevens hun natuurlijke prooi. Hun
ontmoeting beteekent strijd; dien strijd kennen wij als ziekte.
Echte parasieten zijn de bacteriën, die bepaalde infectieziekten
veroorzaken :als typhus, pest, cholera, lepra, tuberculose, bacillaire dysenterie.
Bezien wij van dezen één enkele wat nader; b.v. den typhus
bacil, den verwekker van den buiktyphus. Bij den gezonden
mensch, die nooit typhus heeft gehad, zal men den typhusbacil
niet vinden;in de buitenwereld hoogst zelden, en dan nog slechts
in de nabijheid van typhuslijder. Vrij levende komt de typhusbacil in de natuur niet voor.
De plaats, waar de typhusbacil leeft en zich vermeerdert is
de door den bacil-zelven ziek gemaakte mensch. De typhuslijder
is zijn gastheer, in diens weefselvochten plant hij zich voort;
met diens darminhoud komt hij in de buitenwereld, waar hij
óf te gronde gaat, of passief op de een of andere wijze, bij onzindelijke levensgewoonten veelal door middel van een of ander
levensmiddel, langs den weg van den mond in het darmkanaal
van een gezond mensch raakt. De nieuwe gastheer wordt op
zijn beurt ziek als de typhusbacil gelegenheid vindt in zijn weefsel binnen te dringen. Zoo schakelt zich de eene typhuspatient
aan den ander als uitdrukking van het parasitisme van den
typhusbacil.
Allicht rijst de vraag: in welk opzicht verschilt nu zulk een
parasitaire bacil van een vrij-levend of commensaal organisme?
Onderzoekt men den typhusbacil dan blijkt hij in een groot
aantal eigenschappen zeer op den gewonen commensalen bacil
van het menschelijke darmkanaal — den zoogenaamden colibacil — te gelijken. Typhus-bacil en coli-bacil zijn beide bewege-
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lijke staafjes-bacteriën, hun groeiwijze in bouillon of op de van
bouillon afgeleide agar-agar- of gelatine-voedingsbodems is weinig verschillend. Bij nauwkeuriger onderzoek treden er duidelijker verschillen aan den dag. De coli-bacil vormt gas uit druivensuiker, zet melksuiker gemakkelijk en snel om, splitst indol af
uit hoogere stikstofverbindingen en plant zich uitstekend voort
in voedingsbodems die een zoo'n eenvoudige stikstofverbinding
als ammoniak tot stikstofbron bevatten.
*
De typhus-bacil mist gewoonkijk al deze eigenschappen; de
parasiet heeft dus minder vat op het doode dan de weinig tot
parasitisme geneigde coli-bacil.
In een ander opzicht nog wijken typhus- en coli-bacil onderling af; in hun veranderlijkheid.
Evenals planten kan men ook bacteriën uitzaaien en de dochtervormen vergelijken.
Verschillende methoden stellen onszelfsin staat met zekerheid
of waarschijnlijkheid uit te gaan van één enkele bacterie. Laat
men deze zich vermeerderen tot een kolonie, dan kan men aldus
dochterkolonies verkrijgen en aan deze de veranderlijkheid onderzoeken.
Nu is het opmerkelijk dat de coli-bacil veel meer variabel is
dan de typhus-bacil: uit ééne cel voortgekweekte coli-stammen,
uit welke van den moedervorm afwijkende dochtervormen voortkomen, zijn niet zeldzaam.
Welke beteekenis moet men hieraan hechten ?Openbaart dat
varieeren de neiging inderdaad nieuwe soortenvoort te brengen?
Het kan ons niet verwonderen, dat een aantal onderzoekers
die kleinste wezens in studie hebben genomen met de hoop bij
deze de oplossing te vinden van het vraagstuk van het ontstaan
der soorten. Door de snelheid van devoortplanting der mikroben
en hun karakteristieke vermogens zijn veranderlijkheid en erfelijkheid — in wier volledige omschrijving het probleem wellicht
is besloten — gemakkelijk te bestudeeren. En juist van het
proefondervindelijke onderzoek verwacht men het antwoord op
de vraag hoe de eene soort uit de andere is voortgekomen.
Intusschen is nog geen enkele mededeeling, dat eene bacteriesoort uit een andere is voortgekomen, betrouwbaar gebleken.
Hoe sterk de coli-bacil ook moge varieeren tot een typhusbacil
is hij nooit omgekweekt.
Wel bestaan er tusschenvormen tusschen coli en typhus, de
Paratyphusbacillen, afstammelingen misschien van soorten die
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in de evolutie v a n den typhusbacil uit een gewonen darmbacil
aandeel hebben gehad, maar ook deze zijn zij even wel omschreven, even onwankelbare soorten als t y p h u s - en coli-bacil.
Ter beantwoording van de vraag welke beteekenis ware te
hechten aan de veranderlijkheid v a n den coli-bacil, iseen nader
onderzoek v a n de paratyphusbacillen echter wel v a n belang.
Van de paratyphusbacillen neemt de paratyphus-B-bacil een
'eigenaardige plaats tusschen t y p h u s - en coli-bacil in. Deze is
eveneens een bewegelijke staafjesbacterie, die op gewone bouillon
voedingsbodems wat minder krachtig dan „coli", wat krachtiger
d a n „ t y p h u s " groeit. Melksuiker wordt slechts uiterst langzaam
omgezet in tegenstelling met „coli", daarentegen wordt gas gevormd uit druivensuiker, in tegenstelling met „ t y p h u s " .
Doch nog in tweeërlei ander opzicht neemt de paratyphus-Bbacil een tusschenplaats i n : n.l. wat zijn parasitair vermogen èn
wat zijn veranderlijkheid betreft. De paratyphus-B-bacil is het
beste te kenschetsen als een commensaal organisme met neiging
t o t parasitisme ; als het de kans schoon ziet breekt het door een
bres v a n den normalen weerstand, zoodat het bij de meest verscheiden ziekteprocessen als oorzaak wordt aangetroffen. Met
dit tijdelijke parasitisme gaat een tijdelijk verhoogde virulentie
gepaard, die, blijft ze eenigen tijd bestaan, den paratyphus-Bbacil geheel het karakter van den echten parasiet verleenen.
Nu is het opmerkelijk dat bij het onderzoek der veranderlijkheid de paratyphus-B-bacil eveneens een plaats tusschen den
coli-bacil inneemt.
Dit brengt ons t o t een eenvoudiger verklaring v a n de „mutabiliteit" v a n den coli-bacil.
Vatten wij diens minder scherp omschreven karakter eens op
als de uiting van een functie ; een functie die zou kunnen samenhangen met de eigenschap v a n den coli-bacil zich onder allerlei
omstandigheden in de n a t u u r door aanpassing zich staande te
houden.
De paratyphus-B-bacil zou die functie in mindere m a t e bezitten, de typhus-bacil zou h a a r missen.
Langs dezen gedachtengang komen wij t o t de onderstelling
d a t de typhus-bacil die functie mist in verband met zijn parasitair vermogen. De typhusbacil is een parasiet, die thuis behoort
in een bepaald milieu : de weefsels v a n den mensch. De omstandigheden, waaronder hij leeft, zijn steeds dezelfden: veranderlijkheid in den zin v a n aanpassingsvermogen k a n dit organisme
krachtens zijn parasitaire functie ontberen.
Deze onderstelling heeft dit bevredigende, d a t zij voert t o t
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de erkenning van een eigenschap, die algemeen bij parasieten
voorkomt. Parasieten zijn steeds gekenmerkt door functieverlies. Zooals de bremraap met haar bladgroen het vermogen mist
uit het koolzuur der lucht koolhydraten op te bouwen, zooals
de parasitaire koekoek onmachtig is de eigen jongen op te
voeden, zooals filariaworm, mijn-worm, malaria-parasiet en tal
van andere parasitaire kiemen de functie missen zich in de vrije
natuur staande te houden, zoo ook is de invariabiliteit van den
typhus-bacil opte vatten als deuitdrukking van zijn onvermogeu
zich aan omstandigheden buiten de weefsels van het menschelijk
lichaam aan te passen.
*

*

*

In de erkenning van zoo tal van ziekte-oorzaken als parasieten
zit een hygiënisch beginsel van het hoogste gewicht. En nergens
ter wereld meer dan juist in de tropen, waar de ziektekunde
geheel in het teeken der parasitismen staat, behoort dit beginsel
het hygiënische handelen te beheerschen. De ziekten bedreigen
den mensch niet van den bodem, van het water of van de lucht
uit;het zijn de ziektekiemen die ons bedreigen;zij zijn parasieten
behoorende bij hun gastheeren. Zoo zijn het de zieke menschen
die de bronnen der besmetting vormen. Geen mijnwormziekte,
cholera, malaria of tuberculose, noch typhus, dysenterie, lepra
of pokken zonder zieke menschen, die de kiemen der ziekten
herbergen. De zieke mensch — bij enkele ziekten als pest en
hondsdolheid het zieke dier — beteekent dus het uitgangspunt
der voornaamste gevaren die 's menschen gezondheid — van
inlander zoowel als van Europeaan — in de tropen bedreigen.
Tenslotte nog één vraag. Waarom vinden de heden besproken
parasitismen in detropen gunstiger voorwaarden dan in Europa?
Speelt het klimaat dan toch een rol, zij het ookeenbijkomstige?
Ookdeze vraag laat zich het beste van parasitologisch standpunt
beantwoorden.
De wijze waarop ziekten zich verbeiden, m.a.w.dewijze, waarop de ziektekiemen, van haar gastheer uit een nieuwen gastheer
benaderen, is ten nauwste afhankelijk van de eigenschappen der
parasieten-zelven;in het bijzonder van die, welkehaar vermogen
betreffen zich in de wereld buiten den mensch eenigen tijd
staande te houden.
Een enkel woord moge dit toelichten.
Alsziekten,van welkedeverbreiding der kiemen door feitelijke
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aanraking van individu en individu tot stand komt, zjjn de
huidziekten en in het bijzonder ook de geslachtsziekten te noemen. Syphilis en de met deze zoo verwante tropische huidziekte,
de framboesia tropica, zijn daarvan sprekende voorbeelden. Deze
ziekten worden veroorzaakt door zeer op elkander gelijkende
mikro-organismen, spirochaeten, die uiterst geringen weerstand
hebben tegenover de buitenwereld, zooals blijkt uit de bijzondere
voorzorgen die er noodig zijn om ze in het laboratorium levend
te houden en voort te kweeken. De besmetting dezer ziekten
geschiedt dan ook niet over grooten afstand door middel van
eenig voorwerp of levensmiddel doch lichamelijke aanraking
tusschen zieke en gezonde, zoodat de mikroben rechtstreeks
worden overgeënt uit de aangetaste deelen van den zieke in de
weefsels van den gezonde is een voorwaarde tot haar gebeuren.
Het tropische klimaat bevordert deze en dergelijke ziekten dan
ook slechts op middellijke wijze; de ongeregelde sexueele verhoudingen, in de tropen nog veelvuldiger dan in Europa, bevorderen er de syphilis; onzindelijke levensgewoonten, slechtewoningtoestanden, geringe huidbedekkihg de framboesia tropica.
De parasitismen wier hoofdzetel in het darmkanaal ligt, zooals
typhus, cholera, dysenterie, zijn gekenmerkt door een grooteren
weerstand der parasieten tegen invloeden der buitenwereld. Aangezien de betrokken mikroben in hoofdzaak met den inhoud van
het darmkanaal in de buitenwereld geraken, duurt het in den
regel een zekeren tijd voor zij een nieuwen gastheer door den
mond kunnen benaderen.
Drinkwater en onzindelijk toebereide levensmiddelen spelen
dan ook een groote rol, waarbij het tropische klimaat zich duidelijk laat gelden: de hooge temperatuur en vochtigheid der tropische omgeving houdt deze parasieten langer in leven dan bij een
koel klimaat mogelijk is en verhoogt dus de kans, dat zij eén
nieuwen gastheer bereiken.
Nog duidelijker is de beteekenis van het tropische klimaat bij
de parasitismen, waarvan ik U de malaria als het meest belangrijke heb geschetst. Nu treedt als tweede gastheer een insect in
het spel, dat zelf in hooge mate van de buitenwereld afhankelijk
is, en welks voortplanting door hooge temperatuur en vochtigheid bevorderd wordt. En allermeest geldt dit voor de gele
koorts, wier verbreiding tot de subtropen en tropen beperkt
blijft, omdat de muggensoort, die den gele-koorts-parasiet tot
tweeden gastheer dient, in de gematigde luchtstreken niet kan
aarden.
*
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De kennis van de oorzaken der door de tropen begunstigde Parasitismen — tot opsporing en eliminatie der gastheeren: de
bronnen van besmetting — en de kennis van hun verbreidingswijze om de parasieten op hun weg van den eenen gastheer naar
den andere te kunnen stuiten — vormen de twee belangrijkste
hoofdstukken der tropische gezondheidsleer.
Parasitismen zijn, krachtens hun aard, te vermijden ; theoretisch kan elkeen op elk deel der wereld er tegen worden beschermd. Niet alleen dat; zij zijn ook uitroeibaar. Kunnen wij
elk ziektegeval opsporen, d.w.z. eiken gastheer, elke bron van
besmetting opsporen en afzonderen tot genezing of dood, dan
is het krachtens den parasitairen aard der ziektekiemen, wien
een nieuwe gastheer onthouden wordt, met de ziekte gedaan.
Omtrent deze eigenschappen van vermijdbaarbeid en uitroeibaarheid heeft de praktijk reeds iets geleerd.
In menig gebied binnen de keerkringen heeft men aangetoond,
dat door een volledige toepassing der geneeskundige en technische hulpmiddelen, waarover de gezondheidsvoorziening beschikt, de parasitismen zijn terug te dringen tot Europeesch
peil. Waar men in de tropen zorgt voor goed drinkwater voor
zindelijke afvoer van faeces, voor zindelijkheid bij de voedselbereiding en goede huisvesting, waar men de vaccinatie tegen
de pokken toepast, beschikt over goedelaboratoria en hospitalen
tot opsporen, observeeren en afzonderen van besmettelijke zieken enwaar mende malaria- en gele koorts-overbrengende insecten het leven onmogelijk maakt, daar worden ziekte- en sterftecijfers bereikt — bij"inlander en Europeaan — die met gegevens
omtrent gunstige toestanden in Europa overeenkomen.
Bewijst dit devermijdbaarheid der parasitismen, de praktische
ervaring leert ook iets omtrent de mogelijkheid van uitroeibaarheid. Deze grootste overwinning op hygienisch gebied wordt van
de tropische gezondheidsleer het eerst verwacht.
De gele koorts, nog weinige jaren geleden een der ergste gevaren van een verblijf in Centraal-Amerika, is uit groote gebieden
zoo vlug en volledig teruggedrongen met behulp van een stelselmatige bestrijding van de gele koortsmug, gepaard aan een
streng toezicht op alle verdachte gevallen, dat Amerikaansche
deskundigen de overtuiging hebben binnen afzienbaren tijd dit
parasitisme van den aardbodem te kunnen doen verdwijnen.
***

Zoozijn wij genaderd tot het uitgangspunt van den gedachtengang, dien wij heden volgden.
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N a t u u r en gezondheid behooren niet aldus samen, d a t de
hoogste s t a a t der individueele gezondheid — in den zin van een
leven zonder ziek zijn, eindigend met den natuurlijken doodjj—
regel is. De natuurlijke verhouding der ongelijksoortigen is gekenmerkt door strijd; en de besmettelijke ziekten — die wij
heden als parasitismen hebben beschouwd — vertegenwoordigen
een groot deel van dien strijd.
Slechts den mensch is dit natuurlijke gevaar bewust geworden.
H e m is weggelegd — binnen de keerkringen evenzeer als daar
buiten — het ideaal der individueele gezondheid te benaderen.
Doch slechts als deel eener hoog georganiseerde samenleving,
die beschikt over een volledige kennis der parsitismen en over
alle hulpmiddelen t o t hunne bestrijding.
Mijne Heeren Guratoren dezer Hoogeschool. Op uw advies legde
de Regeering mij de t a a k op, die ik heden aanvaard. H e t gewicht
hiervan voel ik te meer, aangezien ik mij bewust ben de eerste
verbinding tusschen Landbouwhoogeschool en Koloniaal Instit u u t te belichamen. Beiden zijn jonge instellingen met jonge,
deels gemeenschappelijke idealen. H e t vervult mij met voldoening a a n de verwerkelijking van deze te mogen meewerken. Voor
het in mij gestelde vertrouwen zeg ik U evenzeer dank als den
R a a d van Beheer van het Koloniaal I n s t i t u u t , wiens wensch
het was, d a t ik mijn t a a k te Amsterdam met dit nieuwe a m b t
zou vereenigen.
Mijne Heeren Professoren dezer Hoogeschool. Tie aanraking met
de meesten Uwer zal door mijn andere woonplaats een oppervlakkige moeten blijven ; toch hoop ik in de gelegenheid t e zijn
met enkelen Uwer in nauwere betrekking te komen. I n de eerste
plaats met U, Hooggeleerde A B E R S O N , die mij zoo welwillend
zijt tegemoet getreden; voorts met U, Hooggeleerde VAN B I J L E R T . H A R I N G H U I Z E N en T E W E C H E L , aan

wie ik, in v e r b a n d

met de mij opgedragen studiereis naar Ned.-Indië, reeds menige
raadgeving dank, alsook met U, Hooggeleerde SÖHNGEN, met
wien ik in voortdurend overleg mijn onderwijs hoop te geven:
niet alleen volgt onze wetenschappelijke voorkeur ten deele eenzelfden weg, maar ik heb het voorrecht mijn leerlingen in de
tropische gezondheidsleer te onderrichten, n a d a t zij door U in
de voor deze leer fundamenteele mikrobiologie zijn ingewijd.
Dames en Heeren Studenten. Slechts Gij* die U voorbereidt op
een loopbaan in de Koloniën zult in het bijzonder mijn leerlingen
zijn. H e t s t a n d p u n t , d a t ik ten opzichte van mijn t a a k inneem,
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zal U, hoop ik, heden duidelijk zijn geworden. De wijze, waarop
de Europeaan in de tropen voor zijn gezondheid heeft te waken,
beschouw ik slechts als een deel van die taak. Ik hoop Uwe
belangstelling op een wijder gezichtskring te openen, op vraagstukken van tropische volksgezondheid aan wier oplossing velen
Uwer geroepen zullen worden mede te arbeiden.
Ik heb gezegd.

DE INVLOED VAN BOSSCHEN OP HET
REGIME VAN RIVIEREN
BEDE UITGESPROKEN BIJ HET AANVAARDEN VAN HET HOOGLEERAARSAMBT AAN DE LANDBOTJWHOOGESCHOOL TE
WAGENINGEN OP 2 1 MEI 1 9 1 9 DOOR

IR. J. H. THAL LARSEN.
Mijne Heeren Curatoren, Professoren, Lectoren en Privaat-Docenten van de Landbouwhoogeschool,
Dames en Heeren Assistenten en Studenten
en allen, die door Uwe aanwezigheid vanUwe
belangstelling doet blijken.
Zeer gewaardeerdeToehoorders!
Het onderwerp, waarvoor ik hier eenige oogenblikken Uwe
aandacht vraag n.l. de invloed van bosschen op het regime van
rivieren behoort tot een gebied van wetenschap, waarbij zoowel
de waterbouwkunde als de land- en boschbouwkunde betrokken
zijn en kwam mij daarom voor deze gelegenheid geëigend voor.
Door practische ervaring op waterstaatkundig gebied ineen
regenrijk tropisch "klimaat, alsmede door min of meer eenzijdige
litteratuur allengs overtuigd geworden van het nut van reboisatie als universeel middel om de kleinste debieten van rivieren
te doen toenemen en de grootste afvoeren te beperken, trof mij
nu ongeveer vijf jaar geleden een artikel over reboisatie in
het in de ingenieürswereld bekende, Amerikaansche tijdschrift
„Engineering Record" van 4 April 1914, waarin melding wordt
gemaakt van het eindverslag der „INLAND WATERWAYS COMMISSION", die na een uitvoerig onderzoek en raadpleging van
een 800 à 1000-tal geschriften en artikels tot devolgende conclusie kwam. „Welke de invloed van bosschen opdenregenval,
„den afvoer der rivieren, afspoelingen en ontgrondingen ook
„moge zijn, het is duidelijk dat de invloed in bergachtig terrein
„het grootst is, waar de regenval het hevigst is,dehellingenhet
„steilst zijn en het water hetsnelst afvloeit. Buitendien doet zich
ii

ï

„hier nog een omstandigheid voor t e ngunste v a n boschkultuur,
„n.l. d a t de grond minder d a n in de vlakte voor andere doele i n d e n ist e benutten. Dem a t e v a n deninvloed derbosschen op
„de drie genoemde factoren is zeer verschillend enhangt geheel
„af v a ndeomstandigheid naarwelke elk geval op zich zelf moet
„worden beschouwd. Terwijl onder zekere omstandigheden bos„schen h e t minimumdebiet v a n een rivier t e n goede komen en
„de grootste afvoeren temperen, k a n die invloed onder andere
„omstandigheden v a n geheel tegenovergestelden aard zijn. I n
„geen geval k a n er op gerekend worden d a tbosschen eenerzijds
„overstroomingen anderzijds het droogvallen v a n rivieren voork o m e n . D a t is deugdelijk gebleken.
„Noch ook strekt zich die invloed ver genoeg uit om detoe„passing v a n reboisatie als eenig middel t e rreguleering v a nhet
„regime v a n rivieren t e n behoeve v a n scheepvaart of v a n waterk r a c h t e n t e rechtvaardigen. D a t doel wordt m e tdenbouw v a n
„reservoirs beter bereikt."
Vooral de slotzin deed bij mij de vraag rijzen of hier wellicht
niet uitsluitend de ingenieur a a n ' t woord is geweest, die psychologisch geneigd zal zijn t o t verbetering v a n het regime v a n
een rivier bij voorkeur technische middelen a a n t e wenden,
waarmede h e t doel sneller wordt bereikt dan door den aanleg
van bosschen.
Weinig k o n ik vermoeden door nadere bestudeering v a n h e t
onderwerp, d a t ons t h a n s bezig houdt en door kennismaking
met klimaatsomstandigheden geheel verschillend v a n die in
het regenrijke gedeelte v a n onzen Indischen Archipel eenmaal
t o t een meening t e zullen geraken, welke nagenoeg geheel m e t
de conclusie der voornoemde Amerikaansche Commissie overeenstemt.
Van een verblijf in den s t a a t C A L I F O R N I E der V E R E E N I G D E
S T A T E N VAN N O O R D - A M E R I K A gebruik makende om eenige in
dat land karakteristieke systemen v a n bevloeiing en watervoorziening t e bezichtigen, viel h e t mij op, d a t in dit regenarm klim a a t t a l v a n reservoirs voor bevloeiing en watervoorziening
v a n steden in nagenoeg kaal heuvelland zijn aangelegd, waar
sporen v a n boschcultuur zeldzaam zijn of geheel ontbreken. Van
zelf k w a m mijdeslotzin uit deconclusie v a n de „ I N L A N D W A T E R WAYS COMMISSION" in de gedachten en ik wendde mij t o t h e t

hoofd v a n den, onder h e t Departement v a n Landbouw ressorteerende, t e B E R K E L Y bij S A N FRANCISCO gevestigde dienst
der „ I R R I G A T I O N I N V E S T I G A T I O N S " , den Civiel-ingenieur D R .
S A M U E L F O R T I E R , een ook bij ons bekend auteur v a n werken
over bevloeiing, om diens zienswijze t e leeren kennen. Hij bleek
niet t o t diegenen t e behooren, die in den aanleg v a n bosschen
h e t voor alle omstandigheden aangewezen middel zien om v a n
den gevallen regen h e t grootst mogelijke n u t te trekken ten
behoeve v a nbevloeiing en watervoorzieningen v a nanderen aard.

Hij verwees mij echter ter verkrijging v a n nadere inlichtingen
n a a r P R O F E S S O R W A L T E R MTTLFORD, van de afdeeling Boschwezen aan de Universiteit te B E R K E L E Y . P R O F E S S O R MTTLFORD
betoonde zich over hetgeen in de V E R E E N I G D E S T A T E N was
verricht, om t o t een juist inzicht te geraken aangaande het n u t
v a n bosschen in vergelijking met hetgeen op d a t gebied in E U ROPA was gedaan, weinig ingenomen en kon slechts een drietal
geschriften ter lezing aanbevelen, d a t n a a r zijn meening het
beste is hetgeen op d a t gebied in A M E R I K A aangaande den invloed v a n bosschen op het regime van rivieren is gepubliceerd
en waaruit straks een en ander door mij zal worden aangehaald.
Deze werken zijn:
»Forest Influences", een door het Departement v a n Landbouw,
afdeeling Boschwezen, als Bulletin No. 7 uitgegeven verzameling
v a n verschillende rapporten, waarin o.m. ook een ruim gebruik
is gemaakt v a n de gepubliceerde uitkomsten der in verschillende
landen in Europa verrichte waarnemingen en proeven,
„The Diminished Flow of the Bock Biver in Wisconsin and
Illinois and its Belation to the Surrounding Forests" v a n G. F R E D E R I C K SCHWARZ, uitgegeven als Bulletin No. 44 door voornoemd
Departement en
„The Belation of Forests and Water", een verslag v a n het subcomité voor Forest Investigations, voorkomende in het „Bapport
of the Forestry Committee van het Fifth Nationaal
Conservation
Congress, hetwelk van 18 t o t 20 November 1913 te WASHINGTON
gehouden werd.
Uit den aard der zaak zal ik mij, t h a n s t o t de bespreking van
het onderwerp mijner rede overgaande, er toe bepalen het n u t
v a n bosschen te bekijken v a n het s t a n d p u n t v a n den ingenieur
en de beteekenis v a n de boschkultuur voor de oeconomie geheel
buiten beschouwing laten.
Als doeleinden v a n waterbouwkundigen aard nu zijntenoemen :
Ie. beperking v a n de grootste afvoeren der rivieren met h e t
oog op bedijkingen en andere waterkeerende werken, op bruggen alsmede op de scheepvaart.
2e. beperking v a n afspoeling v a n den bodem met het oog op
verzanding en opslibbing van waterwegen en irrigatiekanalen en
beschadiging v a n kunstwerken, z.a. stuwwerken, alsook tegen
het gevaar v a n geheele of gedeeltelijke afsluitingen v a n een
rivierdal door grondafstortingen en katastrofe watervloeden als
gevolg v a n doorbraak v a n zulke afdammingen.
3e. reguleering v a n den waterafvoer, ten einde zooveel mogelijk een gunstige verdeeling over het geheele jaar te verkrijgen
v a n de, in totaal binnen een stroomgebied jaarlijks af t e voeren
hoeveelheden water t e n voordeele v a n de debieten gedurende
de waterarme perioden en wel t e n behoeve v a n bevloeiingen
andere watervoorzieningen, ter benutting v a n waterkracht,
zoomede ten dienste van de scheepvaart.

4e. absolute vermeerdering van het debiet van waterarme
rivieren.
Voor een overzichtelijke beschouwing van den invloed van
bosschen op rivieren is mij de volgende indeeling doelmatig
voorgekomen.
I. De bosschen en de neerslag, dus het gebied der meteorologie.
II. De bosschen en de kringloop van het water, d. i. het
gebied der hydrologie.
Het tweede hoofdstuk zal worden onderverdeeld in:
a. Oorzaken van onthoudingofontrekking vanwater aan den bodem.
b. Factoren van behoud van water.
I. De bosschen en de neerslag.
Alvorens over te gaan tot het mededeelen van de uitkomsten
en gevolgtrekkingen uit waarnemingen met betrekking tot
den invloed van bosschen op den neerslag in verschillende landen
verricht, moge hier worden aangestipt, dat tegenwoordig in de
meteorologie als voornaamste oorzaak van wolkenvorming en
regen op groote schaal uitsluitend dynamische afkoeling in opstijgende luchtstroomen wordt aangenomen. Dat wil zeggen,
wanneer een door de aarde verwarmde luchtmassa omhoog
stijgt, heeft een geleidelijke uitzetting van die luchtmassa plaats
ten gevolge van den regelmatig kleiner wordenden druk der omringende hoogere dampkringslagen. Daar bij die uitzetting der
lucht uitwendige arbeid wordt verricht, gaat zij met afkoeling
gepaard. Bijgevolg daalt de temperatuur der opstijgende luchtmassa naarmate zij grooter hoogte bereikt en wel ongeveer
één graad Celsius voor elke 100 M., zoolang de waterdamp der
opstijgende luchtmassa niet tot water wordt verdicht. Zoodra
de condensatie is ingetreden, zal de hierbij vrijkomende verdampingswarmte de verdere temperatuursdaling ongeveer tot
de helft terug brengen.
In het licht dezer theorie beschouwd, zal de invloed van bosschen op den regen alleen daar bestaan, waar het bosch de oorzaak kan zijn van een merkbare stijging van luchtmassa's en
wolken.
In 't algemeen zal dit in bergachtig terrein minder het geval
zijn dan in de vlakte, aangezien de hoogte van een bosch gering
is met betrekking tot de terreinhoogteverschillen in bergachtig terrein.
Volgens SURREL „Torrents des Hautes Alpes" waarvan in
het tijdschrift van het KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS
afdeeling NEDERLANDSCH-INDIE, Jaargang 1879-80 een uitvoerig uittreksel voorkomt, zijn de oudste waarnemingen, die
van 1688van het observatorium te PARIJS. Zij werden begonnen
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Volgens enkele schrijvers k a n u i t de reeks waarnemingen
t o t en m e t het jaar 1860zijn af t e leiden, d a t het t e P A R I J S nu
meer regent dan vroeger, doch anderen hebben de verklaring
v a n de, trouwens weinig sprekende, toenamen meer gezocht in
fouten in oudere waarnemingen, aangezien diefouten voornamelijk in mindering der gemeten hoeveelheden kwamen, n.l. door
verdamping, doorzijpeling, lekken, verzuim enz. en hierdoor
de stijging in de cijfers v a n latere jaren zou zijn t e verklaren.
Te B O R D E A U X beschikt m e n over een serie waarnemingen
van het jaar 1714 af. Ookhier evenals t e P A R I J S toont de kolom
der verschillen aan, d a tdevariatie geen wet v a n continuïteit volgt.
E r zijn in h e t werk v a n STJRREL meer seriën waarnemingen
vermeld, doch ook de daaruit gemaakte gevolgtrekkingen m e t
betrekking t o t den invloed v a n ontwoudingen zijn zoozeer m e t
elkaar in strijd, d a t de schrijver zijn aanhalingen besluit m e t de
volgende woorden welke betrekking hebben op een reeks waarnemingen t e MONTPELLIER verricht.
„Men moet inderdaad erkennen d a t de ontwouding de Deus
„ex machina der meteorologie is.Deze isgoed voor alles:de regen
5,vermeerdert t o t 1790,d a t k o m t door-de ontwouding; zij ver„mindert n a 1790, d a t is eveneens de schuld der ontwouding;
„zij vermindert t e M O N T P E L L I E R , terwijl zij vermeerdert t e
„ V I V I E R S , weer is d e ontwouding erdeoorzaak v a n ; eindelijk zij
„vermeerdert t e B O R D E A U X en nu k o m t h e tdoor de herwouding
„(n.l. de Landes)".
H e t k a n niet verwonderen, d a t de latere schrijvers eenstemmig den grondslag der historische vergelijkingen verwerpen,
omdat de waargenomen klimaatsveranderingen v a a k niet v a n
blijvenden aard zijn en de jaren zich veelal in groepen v a n jaarreeksen karakteristiek onderscheiden, terwijl de gegevens aangaande den toestand der beschouwde streken geen volstrekt
voltrouwen verdienen,
Nochtans vindt menin de litteratuur omtrent waarnemingen
v a n lateren tijd aangaande den invloed v a n bosschen op den
regenval gevallen vermeld, waaraan bijzondere waarde k a n
worden gehecht.
Bijvoorbeeld in ,,Forest Infuences" de waarnemingen v a n
D R . M Ü T T R I C H t e L I N T Z E L op d e L U N E B U R G E R H E I D E , waar in
1877 begonnen werd m e t den aanleg v a n eiken- en dennenbosch,
t o t d a t over een uitgestrektheid v a n ongeveer 6000 H.A. de
verhoudingen als volgt waren:
n a bebouwing
t e voren
10 % bouwland, weide en water;
12 % bouwland,weideenz. ;
10 % heide, wegen en open r u i m t e n ; 85 % heide enz.;
80%bosch;
3 % oud bosch.

Het station van waarneming was gelegen in een open veld
van 30 H.A., omringd door bosch en vormde ongeveer het middelpunt van voornoemde uitgestrektheid.
De regenwaarnemingen loopen over een tijdvak van negen
jaren. De regenval te LINTZEL isvergeleken met die van stations
gelegen geheel buiten de met bosch bezette streek, doch voldoende in de nabijheid van LINTZEL om voor vergelijking te
kunnen dienen. Teneinde den invloed van mogelijke schommelingen in den jaarlijkschen regenval zooveel mogelijk te
elimineeren, zijn steeds gemiddelden over groepen van drie en
vier jaren genomen bijv.
jn genomen oijv.
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Na in eenige tabellen, welke ik U zal besparen, de verhoudingen van den regenval te LINTZEL tot die van elk der overige
stations afzonderlijk te hebben gegeven, vat D R . MÜTTRICH
ten slotte alles tezamen in een overzicht van de verhoudingen
van den regenval te LINTZEL tot het gemiddelde van de cijfers
der overige stations tezamen, uitgedrukt in percenten van die
gemiddelden en vindt dan een tamelijk regelmatige toename
van 81,8 % in het jaar 1882, d.i. vijf jaar na het begin van den
aanplant der bosschen, tot 103,9 % in het jaar 1888.
Men zal met den auteur gereedelijk kunnen instemmen, dat
zijn cijfers den invloed der bossschen in dit geval ontwijfelbaar
aantoonen.
Een ander voorbeeld, eveneens in „Forest Influences" beschreven, is dat van M. FATJTRAT („Comptes Rendus"), die zijn
waarnemingen verrichtte in de bosschen van HALATTE en
ERMENONVILLE (Departement van de OISE) optwee paar stations.
Bij elk dier plaatsen was een regenmeter boven het bosch
opgesteld en de andere op een afstand van ongeveer 300 M.
daarvan in het open veld. Voor HALATTE loopen de waarnemingen over de maanden Februari tot Juli 1874en van Augustus
1876 tot Juli 1877; voor ERMENONVILLE van 1875 tot Juli
1877. Het bosch te HALATTE bestaat uit loofhout en dat te
ERMENONVILLE uit naaldhout.
De regenwaarnemingen zijn, verdeeld over vier jaargetijden
afzonderlijk en daarna in totaal voor het geheele jaar, verzameld in een tweeledig staatje van drie kolommen, waarin
de beide eerste den regenval aangeven boven het bosch en in
het open veld van elk paar stations en de derde kolom het
verschil tusschen beide.
Voor het geheele jaar vindt FATJTRAT te HALATTE 770 m.M.
boven het bosch en 710m.M.in het open veld en onderscheidelijk
762 en 702 m.M. voor ERMENONVILLE, derhalve voor beide paren
stations een gelijk bedrag van 60 m.M. meer regenval boven het
bosch of nagenoeg 9 %.

Het is inderdaad jammer, zooals in het Amerikàansche
geschrift wordt opgemerkt, dat deze waarnemingen zieh niet
over een grooter aantal jaren hebben uitgestrekt. De uitkomsten
zouden dan van grooter beteekenis zijn geweest. Niettemin
zeggen ook deze cijfers wel iets.
Er zouden nog tal van waarnemingen van dien aard kunnen
worden medegedeeld, doch ik wil van Uw aandacht niet te veel
vergen en zal, voor zoover den invloed van bossohen op den.
regenval betreft, alleen nog melding maken van een bijzondere
methode van verwerken der waarnemingen door D R . F. J.
STTXDNICKA, hoogleeraar in de wiskunde aan de universiteit
te PRAAG.

In de aan alle zijden door hoogebergen ingesloten vlakte van
werden omstreeks het jaar 1880 een reeks regenwaarnemingen opnieuw georganiseerd met een aantal stations,
dat in 1886 meer dan 700 bedroeg en wel op elke 75 K.M.2 één.
Jammer genoeg strekten ook deze waarnemingen zich slechts
over een betrekkelijk kleine reeksvan jaren uit. De waarnemingen, welke alle stations omvatten, liepen slechts over de laatste
vier jaren, doch volgens den schrijver was deze serie bijzonder
geëigend voor het doel, aangezien daarin twee jaren van middelmatigen regenval voorkwamen, één van grooten en één van
geringen regenval.
Het groote aantal stations daarentegen maakte het mogelijk
om alle waarnemingen van twijfelachtige waarde buiten beschouwing te laten, zonder vrees voor een onvoldoend aantal
gegevens voor het samenstellen van de regenkaart, waarvan
die, bevattende de lijnen van gelijken regenval hier verder
onbesproken zal blijven. De tweede kaart echter, die STUDNICKA
samenstelde, is voor ons onderwerp van belang. Vooreerst
werden daarop aangegeven de hoogtelijnen vanaf 100 M. tot
1000M. met 100M.hoogteverschil tusschen elketwee, vormende
de zoogenaamde hoogtegordels. Van de binnen eiken gordel
gelegen stations werd de gemiddelde hoogteligging bepaald en
tevens de gemiddelde regenval. Deelt men nu het verschil
tusschen den gemiddelde regenval van de twee aangrenzende
gordels door het hoogteverschil, dan geeft het quotient de toename van den regenval aan voor elke meter stijging in de beschouwde zone. Met behulp van deze cijfers kan men nu voor
elk station het bedrag van den regenval bepalen, hetwelk
men volgens de regenkaart theoretisch normaal zou kunnen
noemen.
Afwijkingen van dien theoretisch normalen regenval meende
STTTDNICKA, moesten bepaalde oorzaken hebben en wat bleek
nu? Dat van de 186 stations, die uit te voren genoemde schifting
waren overgebleven, 48 een beduidend grooteren regenval
aanwezen dan de theoretische normale en dat die stations
gelegen waren in de dichtst bewoude gedeelten van BOHEMEN.
BOHEMEN

D a t juist omtrent den invloed van d é bosschen op den regen
de meeningen nog sterk uiteen loopen, niettegenstaande ook
tamelijk vertrouwbare uitkomsten bestaan, zooals de hier
meegedeelde, d a a r v a n blijkt o.a. in het voornoemde rapport
van de boschbouwkundige commissie v a n het F I F T H N A T I O N A A L
CONSERVATION CONGRESS. Terwijl de commissie in de samenv a t t i n g v a n haar verslag o.m. concludeert, d a t :
„Bosschen zoowel de intensiteit als het veelvuldiger voor,,komen van de regenbuien bevorderen in de streken, waar
„de bosschen aanwezig zijn en d a t de hoeveelheden, die daar
„vallen, soms t o t 25 % meer bedragen dan de regenval in de
„aangrenzende open terreinen," vermeldt een voetnoot d a t
P R O F E S S O R W A L T E R MTJLFORD zich niet met de conclusie van
de meerderheid der commissie, voor zoover den invloed van
bosschen op den regenval betreft, heeft kunnen vereenigen.
H e t is mij opgevallen, d a t in het regenarme CALIFORNIE
onder de ingenieurs, die door h u n werkkring aandacht hebben
moeten schenken aan het vraagstuk, d a t ons t h a n s bezighoudt,
geen enkelen heb aangetroffen, die overtuigd was v a n een merkbaren gunstigen invloed v a n de bosschen op den regenval.
Eerder was men ginds geneigd t e gelooven a a n h e t omgekeerde,
n.l. d a t de levensvatbaarheid van bosschen geheel afhankelijk
is van het klimaat.
Deze beschouwing is als conclusie eenzijdig en niet te aanvaarden, maar op zich zelf ongetwijfeld juist en bevreemdt
niet in een land, waar men in een volmaakt drogen zomertijd
op de heuvels, die zich als een keten op een afstand v a n 10 t o t
20 mijlen evenwijdig aan de kust uitstrekken, tusschen de
boomen de v a n uit zee aandrijvende nevels, welke het klimaat
der kuststrook tijdens den zomer kenmerken, zich verdichten
ziet t o t een fijnen neerslag, die den bodem nauwelijks bereikt,
doch wel het loof bevochtigt. I n deze mistige atmosfeer gedijt
in het bijzonder de „Redwood", een t o t de coniferen behoorende
rechtstammige reuzenboomsoort, die velen Uwer ongetwijfeld
uit beschrijvingen en afbeeldingen wel bekend zal zijn. Eertijds
waren de westelijke hellingen v a n de voornoemde lage bergketen met uitgestrekte redwood-bosschen bedekt, waarvan de
resten t h a n s door den S t a a t tegen verdere devastatie worden
beschermd en voornamelijk als n a t u u r m o m u n e n t e n in eere
worden gehouden.
Als sprekend voorbeeld v a n den invloed v a n het klimaat op
den groei v a n bosschen, tevens illustratie v a n de theorie, d a t
neerslag op beteekende schaal, uitsluitend in opstijgende luchtstroomen ontstaat, k a n nog een door P R O F . H . M A Y R (Waldungen von Nord-Amerika, Munich 1890) opgemerkt verschijnsel
worden aangehaald, d a t zich langs de kusten v a n den S T I L L E N
OCEAAN, in de R O C K Y M O U N T A I N S , in den K A U K A S U S en in
T U R K E S T A N voordoet. Daar strekken zich verscheidene even-

wijdige, trapsgewijze hoogere bergketenen uit in een richting
dwars op die van den heerschenden wind en hier nu ziet men
den benedengrens der bosschen, op de achter gelegen bergruggen
niet lager reiken dan de kruinshoogte van den bergketen
daarvoor. Ook de tusschengelegen valleien zijn kaal. Dit verschijnsel is inderdaad karakteristiek in CALIFORNIE. Achter
de tevoren genoemde, nabij de kust loopende heuvelenreeks,
strekt zich de breede vlakte uit van de valleien der SACREMENTOen SAN JoAQUiN-rivieren, de tweelingstroom, die den staat
nagenoeg in de geheele lengte doorloopt en in de baai van SAN
FRANCISCO zijn gemeenschappelijke uitmonding heeft. De eentonigheid dier vlakte, bekend overigens om haar landbouw en
vruchtenkultuur, wordt eerst door een gordel van bosschen
tegen de hoogere westelijke hellingen van de SIERRA NEVADA,
die de vallei aan den oostkant insluiten, gebroken.
Aangaande den invloed van bosschen op de temperaturen
en den vochtigheidsgraad van de lucht zijn mede vele waarnemingen verricht en tal van uitkomsten staan den lezer, die
daarvan meer wenscht te weten, ten dienste. Waar wij ons hier
echter alleen bezighouden met de factoren, die er toe bijdragen
om den neerslag, die den bodem bereikt, met meetbare hoeveelheden te vermeerderen, zullen wij die klimatologische invloeden
hier buiten beschouwing laten en het gebied der metereologie
thans verlaten om dat der hydrologie te betreden.
II. De bosschen en de kringloop van het water.
a. Oorzaken van onthouding en onttrekking aan den bodem.
Op drieërlei wijze kan de neerslag, die den bodem bereikt,
worden verminderd, n.l.:
doordat het bladerdak een gedeelte van den regen en de sneeuw
tegenhoudt,
door directe verdamping,
door uitwaseming en waterverbruik van de planten.
Een gedeelte van den regen, die door het loof der boomen
aanvankelijk wordt tegengehouden, vloeit iets later langs de
takken van den stam naar den grond. Om de juiste cijfers
te verkrijgen van de hoeveelheden, die den bodem niet bereiken,
heeft men die langs de stammen afvloeiende hoeveelheden
eveneens moeten meten.
Volgens DR. ERNST EBERMAYER (Einfluss der Wälder auf
die Bodenfeuchtigkeit, auf das Sicherwasser,auf das Grundwasser
und auf die Ergiebigheit der Quellen) wordt door beukenbosch
van middelbaren leeftijd gemiddeld 20 % van den regen tegengehouden en door naaldhoutbosch 30 tot 45 %, gemiddeld
tweemaal zooveel als bij loofhoutbosschen. Uiteraard zijn duur
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en intensiteit v a n den regen mede van gróoten invloed op
de percentages.
Tegenover h e t grootere percentage v a n den regen, d a t door
naaldhoutbosch wordt opgevangen s t a a t een veel geringer
waterverbruik door uitwaseming bij naaldhoutsoorten dan bij
loofhout, doch op dit p u n t komen we straks terug.
E B E R M A Y E R besluit uit de mededeelingen, die met het voorgaande slechts in h e t kort zijn weergegeven, d a t naaldhoutbosschen alleen daar aangewezen zijn, waar de regenval overvloedig is, derhalve voornamelijk in h e t gebergte.
Uit waarnemingen v a n W O L L N Y betreffende de hoeveelheden
van den neerslag, die door verschillende landbouwgewassen
worden tegengehouden is gebleken, d a t h e t verlies in h e t stadium van volle ontwikkeling bij haver, boonen en lupinen van
25 t o t 30 % k a n bedragen, doch over het geheele j a a r gerekend
in bosschen gemiddeld grooter is dan op bouwland.
Forest Influences geeft tal v a n cijfers aangaande deze
verliezen in bosschen, zoomede grafische voorstellingen v a n de
waarnemingen over het geheele jaar. D a a r v a n zal ik hier echter
alleen de einduitkomsten noemen van een serie in Duitschland
verrichte waarnemingen v a n 16 stations over een tijdsverloop
van omstreeks 150 jaren.
I n den zomer bedroeg het verlies gemiddeld voor alle soorten
van bosch 30 % van den regenval en gemiddeld voor het geheele
j a a r 25 % . Alhoewel deze eindcijfers m e t de tevoren genoemde
van E B E R M A Y E R opmerkelijk overeenstemmen, blijkt uit de
gedetailleerde opgaven o.m. d a t de verhoudingen tusschen de
verliezen in loofhoutbosschen en die in naaldhoutbosschen
andere zijn d a n die E B E R M A Y E B opgeeft en zij derhalve van
verschillende herkomst zijn.
Een serie van 12 jaren waarnemingen van 3 stations in Z W I T SERLAND geeft een gemiddeld verlies v a n slechts 16 % ; waarnemingen te B E L L E E O N T A I N E nabij N A N C Y leverden over 11
jaren een zelfde gemiddelde van 16 % op.
Aangaande de direkte verdamping in en buiten bosschen
wederom een groot a a n t a l gegevens, waarvan ik U inzonderheid
de grafische voorstellingen, in Forest Influences voorkomende,
noode onthoud. Zij zouden meer t o t U spreken d a n de cijfers
vermogen te doen. U zoudt er al aanstonds uit ontwaren:
Ie. d a t in den zomertijd de verdamping h e t grootst is,
2e. hoeveel grooter de verdamping in het open veld is dan
in bosschen,
3e. d a t de verdamping in loofhoutbosschen gedurende den
zomertijd beduidend minder is dan in naaldhoutbosschen doch
gemiddeld over het geheele j a a r nagenoeg even groot is.
De gegevens zijn ontleend aan waarnemingen v a n het Boschwezen in D U I T S C H L A N D van dejaren 1879—1888.De einduitkomst
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is, d a t de jaarlijksche verdamping in loofhoutbosschen 41 %
bedraagt v a n de verdamping in het open b r a a k veld, 45 % in
naaldhoutbosschen en 44 % gemiddeld voor alle bosschen. Op
bouwland is de verdamping veel aanzienlijker en bedraagt ruim
90 % v a n die v a n braak land. Bij deze waarnemingen is zoowel
in 't bosch als in 't open veld alleen gemeten hetgeen v a n een
vrij wateroppervlak v e r d a m p t . D R . E B E R M A Y E R evenwel
heeft niet alleen de hoeveelheden gemeten, welke v a n een vrijen waterspiegel verdampten, doch ook v a n onbedekte bodemsoorten, zoomede met bladeren afval bedekte boschgrond. De
verkregen uitkomsten zijn uiteraard leerrijk, doch de beperkte
tijd noopt mij de mededeelingen dier uitkomsten achterwege
te laten en alleen te vermelden, d a t de cijfers v a n het Duitsche Boschwezen nagenoeg met die v a n D R . E B B R M A Y E R overeenstemmen voor zoover deze betrekking hebben op proeven
met verdamping v a n vrije waterspiegels en d a t de v e r d a m p t e
hoeveelheden van een wateroppervlak nagenoeg gelijk zijn aan
die van den onbedekten bodem.
I n de mededeelingen aangaande de onderzoekingen omtrent
verdampingscijfers in en buiten bosschen, w a a r v a n ik U zoo juist
de uitkomsten heb genoemd, s t a a t niet vérmeid onder welke
atmosferische omstandigheden de proeven werden genomen.
Op de verdamping toch zullen 3 factoren voornamelijk v a n invloed zijn, n.l. de vochtigheidsgraad v a n de lucht, de wind en
de m a t e waarin het verdampingsoppervlak aan het zonlicht
blootgesteld of d a a r a a n onttrokken is geweest.
De schaduw in het bosch zal niet alleen den direkten invloed
v a n de zonnestralen op het verdampingsoppervlak beperken,
maar is tevens bevorderlijk aan den vochtigheidsgraad v a n de
lucht. Voorts is de wind mede v a n grooten invloed. W a a r n e mingen v a n het S E I N W E Z E N en den dienst der GEOLOGISCHE O P NAME in de V E R E E N I G D E S T A T E N hebben een aanzienlijke hoeveelheid gegevens aangaande verdampingshoeveelheden opgeleverd,
waarvan hier slechts eenige zullen worden genoemd, welke een
idee k u n n e n geven v a n den invloed van den wind op de verdamping. Zij zijn afkomstig v a n onderzoekingen v a n h e t j a a r 1887
van het

SEINWEZEN.

Bij een t e m p e r a t u u r van 84° F . en een vochtigheidsgraad van
50 % bleek de verdamping bij een windsnelheid v a n :
5 mijl per uur 2,2 maal zoo groot als bij windstilte,
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Als men nu bedenkt, d a t de gemiddelde snelheid van de win-
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den, die gestadig over de z.g. droge en half droge vlakten der
Westelijke Staten v a n N O O R D - A M E R I K A waaien, tusschen de
10 en 15 mijl schommelt, dan is de oorzaak v a n de daar heerschende droogte duidelijk en evenzeer de beteekenis v a n boschgordels als windbrekers.
Welke hoeveelheden vocht bij droge harde winden verdampen
kunnen, daarvan geven eenige, in Z W I T S E R L A N D verkregen uitkomsten betreffende den invloed v a n de Foehn een denkbeeld.
Als gevolg v a ndien bekenden, in Z W I T S E R L A N D gevreesden wind
steeg o.a. de t e m p e r a t u u r v a n 28 t o t 31°F . , terwijl de vochtigheidsgraad v a n de lucht 58 % daalde.
Tijdens een Foehn v a n een duur v a n twaalf uren verdween een
sneeuwlaag van % M. dikte geheel door verdamping.
Te D E N V E R , COLORADO, rees de t e m p e r a t u u r tijdens een
Chinook, d a t is de Amerikaansche Foehn, gedurende 24 u u r
57° F . (waarvan 36° in 5 minuten) terwijl de vochtigheidsgraad
van de lucht v a n 100t o t 21 % daalde.
Aangaande de belangrijke rol, die de bosschen als windbrekers kunnen vervullen, k a n men in h e t r a p p o r t v a n h e t 5de
N A T I O N A L CONSERVATION C O N G R E S S nog een en ander vermeld
vinden o m t r e n t onderzoekingen v a n het AGRONOMISCHE I N S T I TUUT t e M O S K O U .

Deze toonden o.a.aan,d a t terwijl deduur voor
het smelten v a n de sneeuw in de bosschen schommelde tusschen
26 dagen (in 1904)en57dagen (in 1902), verdween de sneeuw in
het open veld in 6à 7dagen. I nh e tjaar 1908 begon desneeuw den
12 April t e smelten en was in h e t bosch eerst 34 dagen later
(15 Mei)'geheel verdwenen, daarentegen op de open plaatsen,
om het I n s t i t u u t gelegen, reeds op 22 April, d.i. slechts 11 dagen
later en in de geheel open vlakte reeds op 18 April, of wel 7
dagen n a het begin v a n de smelting. .
Niet minder belangwekkend, in het bijzonder om de verhouding van den invloed v a n de zonnestralen t o t dien v a nden wind
te leeren kennen, zijn gegevens ontleend a a nR. A. P I P E R „Trees
of Amerika." Ziehier eender meegedeelde feiten: eenlaag sneeuw
ter dikte v a n 1 voet, beschermd tegen den wind en slechts
gedeeltelijk aan h e t zonlicht blootgesteld, was n a 2 weken dooi
nog niet geheel gesmolten, terwijl een laag v a n 6 voet dikte, nog
meer tegen het zonlicht beschermd d a n de evengenoemde
sneeuwmassa maar t e n volle a a n den wind blootgesteld, in
minder d a n een week tijds geheel verdwenen was.
Te voren hebben wij gezien, d a t bosschen afgescheiden v a n
hunne functie als windbrekers een middel zijn om de direkte
verdamping v a n den neerslag ongeveer t o t de helft t e beperken,
maar daartegenover s t a a t weer, d a t de boomen water aan
den bodem onttrekken, waarvan een gedeelte i n de plant
wordt opgenomen en vastgehouden en een ander gedeelte door
de bladeren weder a a n de atmosfeer wordt afgestaan door uit-
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waseming. W a t leeren ons nu de proeven aangaande deze aan
den bodem onttrokken hoeveelheden vocht?
H e t straks t e geven staatje, ontleend aan een reeks door
D E . E B E R M A Y E R m de jaren 1884—1886 genomen proeven zal
daarop een antwoord geven.
De onderzoekingen strekken zich over alle jaren t o t de vier
jaargetijden uit, doch hier moge worden volstaan met v a n de
door hem medegedeelde uitkomsten slechts de gemiddelden
t e vermelden over het geheele jaar en voor de diepte van af
5 t o t 80 c.M. beneden het aardoppervlak, zoomede voor de
eerste laag v a n 5 c.M. dikte afzonderlijk, wijl de vochtigheidstoestand v a n deze karakteristiek met dien v a n de diepere lagen
verschilt.
Wij vinden nu de volgende cijfers voor het gehalte aan water
als gewichtspercentages v a n den grond.
SPABBENBOSCH
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We zien er uit, d a t het watergehalte in de bovenlaag v a n 5 c.M.
dikte in het bosch aanzienlijk grooter is dan in het open veld
en wel het grootst in het bosch v a n 120 jaar, als gevolg van de
dichtheid v a n het oude strooiseldek, waarvan t e voren sprake
is geweest. I n de diepere lagen daarentegen is de vochtigheid van
den bodem in het bosch geringer dan in het open veld, hetgeen
een gevolg is v a n h e t waterverbruik voor den groei der boomen.
D R . E B E R M A Y E R herinnert, met verwijzing naar een tevoren
verschenen tijdschriftartikel in zijn eerder reeds genoemd werk
er aan, d a t men in 1889 reeds op grond v a n onderzoekingen
aangaande het waterverbruik v a n verschillende landbouwgewassen en boomsoorten t o t de conclusie was gekomen, d a t '
bosschen minder bevordelijk zouden zijn aan het indringen van
water in den bodem en het o n t s t a a n v a n bronnen d a n de de
onbedekte grond.
Daarentegen was uit onderzoekingen v a n R I S L E R in de jaren
1870—1871, zoomede uit proeven van E B E R M A Y E R zelf tevoren
gebleken, d a t jonge boomen (sparren en beuken) minder water
uit den bodem verbruikten dan gras, klaver en voedingsgewassen
op grond waarvan men toenmaals wel moest besluiten d a t bosschen bevordelijk zouden zijn a a n de voeding v a n het ondergrondsche water.
Nadere onderzoekingen leerden echter, d a t het waterverbruik
van jonge boomen soms grooter was dan bij de voornoemde
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voedingsgewassen en dan weer eens kleiner, zoodat jong hout
voor een vergelijking niet dienen kon. Bij den verderen groei
van den boom en de ontwikkeling van zijn wortel- en takkenstelsel neemt het waterverbruik echter in 'progressieve mate
toe en thans staat vast, dat bosschen meer water aan den bodem
onttrekken dan voedingsgewassen, gras e.d.
Dit is, voegt EBERMAYER er aan toe, ook gemakkelijk te
verklaren, daar boomen zelf veel water bevatten en een zekere
uitgestrektheid met boomen beplant, jaarlijks meer organische
stoffen voortbrengt dan een gelijke, met andere gewassen beplantte oppervlakte. En tevens gaat die grootere productie ook
met een sterkere uitwaseming gepaard, waarvoor wederom
meer water aan den bodem wordt onttrokken. Volgens proeven
van HOEHNEL verdampen bladeren van loofboomen dagelijks 2
tot 4 maal zooveel als hun eigen gewicht in luchtdrogen toestand bedraagt. Zelfs het groen van naaldhoutsoorten verdampt
per dag nagenoeg de helft van zijn gewicht.
De verhouding tusschen de voor de voortbrenging van een
zekere hoeveelheid plantaardige stof verdampte hoeveelheid
water en het droog gewicht (niet te verwarren met het te voren
genoemde gewicht in luchtdrogen toestand) dier hoeveelheid
organische stof wordt het betrekkelijk verdampingsgetal genoemd.
Heeft b.v. een plant 100 gram droog gewicht aan stengels,
bladeren en wortels voortgebracht en is gedurende de geheele
groei-periode van die plant 30 L. water verdampt dan is het
betrekkelijk verdampingsgetal 300. Volgens PROFESSOR. HELLRIEGEL schommelen die verdampingsgetallen bij de meest belangrijke kultures tusschen 273 en 376.
Uit de opbrengst in droog gewicht kan nu met behulp dier
betrekkelijke verdampingsgetallen bij benadering worden berekend hoeveel water voor een zekere productie aan den bodem
alleen voor de verdamping is onttrokken. Zoo brengt een klaverveld per H.A. jaarlijks gemiddeld 4500 K.G. aan droog
gewicht op. Bij een voor klaver gevonden'gemiddeld verdam'pingsgetal van 310 is dan voor den groei van dat product
1.395.000 K.G. water aan den bodem onttrokken, hetgeen
overeenkomt met een waterschijf van bijna 140 m.M.
Waar nu een goed ontwikkeld beukenbosch gemiddeld per
H.A. jaarlijks 7057 K.G. aan droog gewicht produceert, zal
dat bosch bij een gelijk verdampingsgetal als dat van de klaver,
jaarlijks ongeveer 2.180.000 K.G. bodemvocht verbruiken
of 218 m.M.
Aangezien slechts een deel van den neerslag aan de planten
ten goede komt, volgt uit de vorengenoemde cijfers, zegt EBERMAYER, dat de levensvoorwaarden voor loofhoutbosschen gevaar
loopen in streken, waar de gemiddelde jaarlijksche regenval
minder dan 400 m.M. bedraagt.
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Ziedaar nu het geval v a n C A L I F O R N I E , waar, de hoogere
bergstreken niet mede gerekend, de jaarlijksche regenval over
het algemeen minder is dan 250 m.M., tegen het tienvoudige
voor een groot gedeelte v a n J A V A en ongeveer het drievoudige
voor N E D E R L A N D . Daar zouden bosschen derhalve den neerslag
geheel verbruiken en is reboisatie v a n hydrologisch s t a n d p u n t
alleen reeds veroordeeld.
Waar ongeveer de halve oppervlakte der V E R E E N I G D E
S T A T E N , n.l. de westelijke helft, een z.g. droog klimaat heeft,
waaronder men ginds verstaat, d a t er de jaarlijksche regenval
minder bedraagt d a n 500 m.M., k a n het geen verwondering
wekken, d a t de „ I N L A N D W A T E R W A Y S COMMISSION" t o t de
slotsom kwam, d a t in vele gevallen de aanleg v a n reservoirs
meer bevordelijk is a a n de verbetering v a n het regime v a n
rivieren voor technische doeleinden d a n reboisatie.
Ook moeten de hiervoor genoemde uitkomsten ons doen
instemmen m e t een der conclusiën v a n het meergenoemd
F I F T H N A T I O N A L CONSERVATION CONGRES, n.l. d a t in droge
streken h e t bosch uitsluitend als windbreker nuttig k a n zijn
en de aanplant t o t smalle strooken dient t e worden beperkt,
Hetgeen m e t betrekking t o t den invloed v a n bosschen op
de oorzaken v a n onthouding en onttrekking v a n water a a n
den bodem is medegedeeld samenvattende, kunnen wij zeggen
te hebben gezien d a t bosschen :
ongunstig werken door den neerslag te verminderen,
gunstig werken door de directe verdamping tegen te gaan,
ongunstig werken als bevorderaars v a n de indirekte verdamping
Wij zijn nu het tweede gedeelte genaderd v a n het hoofdstuk,
betreffende den kringloop v a n het water, n.l. aan
b. Factoren van behoud.
Als factoren v a n behoud v a n water voor den bodem zijn t e
onderscheiden:
absorptie en filtratie,
het belemmeren van snelle afstrooming.
Absorptie en filtratie.
„De populaire meening, — zegt F E R N O W als samensteller
,,van h e t hoofdstuk Betrekking tusschen bosschen en voedings„wateren in F O R E S T I N F L U E N C E S — als zou een mosdek of een

„sponsachtige bedekking v a n den boschgrond veel meer door
„absorptievermogen dan door het tegengaan v a n de verdamping
„een factor zijn t e n gunste v a n h e t ondergrondsche water en
„het onstaan v a n bronnen, berust ten eenenmale opeen dwaling
„en is in strijd m e t de wetten der n a t u u r k u n d e , hetgeen trou„wens ook proefondervindinglijk k a n worden aangetoond.
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„Het water dringt in een dekkende laag als gevolg van de
„zwaartekracht, totdat de massa verzadigd is. Bij een voort„gezette toevoer van water zal dit doorfiltreeren en ook de
„onderliggende humuslaag bereiken en dit proces zal voort„gaan, zoolang de toevoer van water niet ophoudt en de humus„laag nog niet verzadigd is. Eindelijk wanneer deze verzadigd
„is, voordat de regen ophoudt, zal het water door den onder„liggenden grond dringen, al naarmate de bodem doorlaatbaar
„is, maar het zal vaak gebeuren, dat de regen ophoudt, voordat
„mosdek of humuslaag verzadigd zijn en daarna begint weer
„de verdamping en door cappilaire werking wordt het tekort
„aan de oppervlakte van beneden aangevuld. Het water bereikt
„in die gevallen juist door de dekkende laag den bodem niet.
„Echter moet worden opgemerkt — vervolgt de schrijver —
„dat een bladerendek niet functioneert als een mosdek en voorts
„dat er ook onderscheid gemaakt moet worden tusschen een
„dek van versch gevallen bladeren van het voorafgegane jaar
„en een compacte laag van eenige jaren oud. Terwijl de eerste
„gemakkelijk water doorlaat, is de laatste volgens de proeven
„van RIBGLER nagenoeg ondoordringbaar en het regenwater
„kan, practisch gesproken, den bodem slechts daar bereiken,
„waar die dekkende laag verbroken is. En aangezien nu zulke
„ondoordringbare bedekkingen in den regel worden afgewisseld
„door bedekte of met mos begrqeide plekken, bestaat er genoeg„zame gelegenheid voor het water om in den bodem te dringen,
„terwijl dan het bladerendek in het bosch de verdamping
„tegengaat.
„Maar ér is nog een andere gunstige werkzaamheid van den
„boschgrond, n.l. dat de poreuse dekkende laag den bodem bes c h e r m t tégen de mechanische invloeden van de met kracht
„neervallende regendruppels. De grond blijft meer j)oreus,
„neemt derhalve meer water op en er blijft minder aan de opper„vlakte over ten prooi aan snelle verdamping of afstrooming."
Tot zoover het Amerikaansche verslag.
Volgens driejarige onderzoekingen van WOLLNY filtreerde
door een 5 c.M. dikke laag van bladeren en naalden, welke aan
wind, zon en regen was blootgesteld, gemiddeld 64—70 % en
door een mosdek van de zelfde dikte slechts 53 % van den
neerslag. Tot aan de dikte van 20 c.M. van het strooiseldek
nam de doorgefiltreerde hoeveelheid toe, doch bij nog grootere
dikte nam zij gestadig af terwijl de teruggehouden en verdampte
hoeveelheden water toenamen.
Deze verhoudingen, — zegt EBERMAYER — gelden uiteraard
niet zonder meer voor boschgrond, aangezien de verdamping
in het bosch, zooals hij uit waarnemingen heeft afgeleid, jaarlijks gemiddeld 64 % bedraagt van die in het open veld.
Daaruit volgt, dat het percentage, hetwelk in het bosch door
het strooiseldek heendringt, ongetwijfeld grooter is en het ver-
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d a m p t e percentage geringer dan bij de t e voren genoemde
proeven v a n W O L L N Y is gebleken.
I n d e r d a a d is — aldus weer E B E R M A Y E R — het verlies aan
vocht door verdamping van het water in het strooiseldek van
ondergeschikte beteekenis, doordat tegelijkertijd de verdamping v a n uit den bodem in die m a t e verhinderd wordt, d a t dit
effect voor de vochtigheid van den bodem van meer belang is
dan het vochtverlies v a n het strooiseldek. Dit is het laatst nog
door W O L L N Y aangetoond m e t proeven gedurende den zomertijd
in de jaren 1882, 1883 en 1888.
Dit nu wat de deklaag betreft.
Welke rol vervullen de onmiddellijk daaronder voorkomende
aardlagen bij het filtratie proces?
H e t vermogen van den grond om water door te laten, is geringer n a a r m a t e de waiercapiciteit of vochtigheidscoëfflcient
van dien grond grooter is. Onder die benaming wordt verstaan
het vermogen om door cappilaire werking een zekere hoeveelheid vocht op te nemen en vast te houden, physisch te binden
zegt men ook wel.
Aangezien een aardlaag d a n eerst water doorlaat, n a d a t zij
zelf verzadigd is, zal een grondsoort t e eerder water doorlaten
n a a r m a t e die grond zelf spoediger verzadigd is, d.w.z. n a a r m a t e
de watercapiciteit kleiner is.
Als nu doorlaatbaarheid en watercapaciteit complementair
zijn, dan moeten doorlaatbare grondsoorten, zooals kwartszand, weinig waterhoudend zijn en ondoorlaatbare bodemsoorten, z.a. leem, sterk waterhoudend. Proeven hebben dit
dan ook bevestigd.
Volgens P R O F . SCHTJBBLER te T Ü B I N G E N , die verschillende
grondsoorten in den natuurlijken toestand onderzocht, kan
zandgrond 25 % v a n zijn eigen gewicht aan water bevatten,
leemgrond 40 %, klei 30 % en zuivere klei 75 %.
Hetgeen zoo juist gezegd is aangaande het samengaan van
eene groote watercapaciteit en geringe doorlaatbaarheid, k a n
men hierdoor verklaren, d a t n a a r m a t e de cappilairen fijner
zijn, de cappilaire werking, die de invloed van de zwaartekracht
weerstreeft, ook sterker is.
H e t voorgaande is juist alleen voor zoover de mineralen
betreft, maar zoodra organische stoffen in den bodem voorkomen
wordt het verband tusschen watercapaciteit en doorlaatbaarheid gewijzigd.
Organische stoffen doen de watercapaciteit v a n den grond
toenemen. H e t beknopt bestek dezer rede laat niet toe op dit
belangwekkend verschijnsel zelf en zijn verklaring dieper in te
gaan, maar het is noodig om een oogenblik bij dit p u n t stil te
staan.
Bij humeusen grond gaat een groote watercapaciteit niet gep a a r d m e t ondoorlaatbaarheid, zooals bij de mineralen het
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geval is, doch h u m u s is, zoodra het verzadigd is, evenzeer waterdoorlatend als zand en werkt zoodoende als ' t ware als een spons.
Humuslagen functioneeren dus in de eerste plaats als accumulator van water in den bodem t e n behoeve van den plantengroei maar na verzadiging niettemin ook als een filter.
Hiermede is, in enkele woorden de beteekenis aangegeven van
bladerenafval en dergelijke organische bestanddeelen voor h e t
indringen van het regenwater in den bodem en de gevolgtrekking ligt voor de hand, d a t doorlatende grondsoorten, zooals
een zandbodem, zonder plantengroei het meest bevordelijk zijn
voor het filtratie proces terwijl op ondoorlaatbare bodemsoorten
daarentegen bosschen er toe zullen medewerken om den bodem
meer en meer poreus te maken en de boomen bovendien met
hun wortels den grond voor het indringen v a n het water toegankelijk maken.
Aangezien het filtratieproces in den bodem door lage temperaturen in beduidende m a t e wordt bevorderd en door de warmte
wordt vertraagd en in het bosch de t e m p e r a t u u r in den zomertijd lager is d a n daarbuiten, pleit ook deze factor voor h e t n u t
van bosschen.
D R . E B E R M A Y E R resumeert zijn beschouwingen a l d u s :
„dat een met doode organische bestanddeelen (mos, strooisel,
„mest, bladeren, naalden) bedekte grond aan het indringen van
„water in den bodem meer bevordelijk is dan braak l a n d ;
„dat een dicht bosch van middelbaren leeftijd beduidend minder
„water in den bodem laat dringen dan grasland;
„dat naaldhoutbosschen ongunstiger werken dan loofhoutbos„schen;
„dat, alnaarmate het bosch minder dicht is en de kronen een
„minder aaneengesloten dak vormen, de boomen meer vrij
„staan, de hoeveelheid grondwater toeneemt enz."
Hoeveel van den neerslag dieper in den bodem dringt, doet
een s«rie door W O L L N Y in de jaren 1887—1893 verrichte onderzoekingen in een humeusen kalkzandbodem zien.
Gemiddeld over alle waarnemingen bedroegen de doorgefiltreerde hoeveelheden in percentages van den neerslag jaarlijks
onder:
SPAREEN.
ZONDEKSTBOOISELDBK M E TSTBOOISELDEK

BEBKEN

ÖBAS BBAAKLAND

(DENNEN NAALDEN,LATEB MOS)

12,7

11,0

22,8

26,3

50,6

Bij den humusachtigen en bovendien zelf reeds min of meer
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poreusen kalkzandsteen is de doorgezijpelde hoeveelheid water
onder een braak' veld dus verreweg het grootst. H e t is echter
jammer, d a t wij niet over een dergelijke serie proeven op een
leem- of mergelbodem beschikken ; zij zou een geheel ander beeld
vertoonen.
Doch Volgen wij het in den bodem gedrongen water nu verder
op zijn onderaardsehen weg. W a t leeren ons de onderzoekingen
naar den invloed van het bosch met betrekking t o t het grondwater en het ontstaan v a n bronnen ?
De grondwaterbeweging en het ontstaan van bronnen zijn,
zooals wij allen wel begrijpen, voornamelijk afhankelijk van
geologische gesteldheid en configuratie van het terrein. Doorlaatbare lagen van den aardkorst, afgewisseld door ondoorlaatbare lagen, spleten tusschen de gesteenten e.d. bepalen in
verband met de hellingen waaronder zij voorkomen den weg
dien het water te volgen heeft en van de ligging en de helling van
het aardoppervlak ten opzichte v a n die ondergrondsche waterwegen en filters hangt het dan af op welke wijze het water voor
den dag treedt : eenvoudig als grondwaterbronnen zonder merkbare drukhoogte, dan wel als krachtige bronnen soms met aanzienlijke stijghoogte en alle variaties, die daar tusschen liggen.
Men zal aanstonds inzien, d a t n a a r m a t e de dynamische oorzaken van ondergrondsche waterbeweging sterker zijn, d a t is
in bergachtig terrein met zijn groote hoogteverschillen en groote
helling der gesteentelagen, de invloed van den plantengroei
en het bosch geringer moet zijn. H e t regenwater zal, n a d a t het
den humeusen boschgrond met zijn groote vochtcapaciteit
heeft verzadigd over het algemeen snel door spleten of doorlaatbare lagen in de diepte verdwijnen en dra buiten het bereik van
de boomwortels zijn. Waarnemingen in het gebergte zullen
daardoor moeilijk te verrichten zijn en wellicht is hierdoor verklaard, d a t de litteratuur over dit onderwerp alleen gegevens
van onderzoekingen op vlak terrein vermeldt.
Zoo vindt men in h e t geschrift van E B B R M A Y E E ook alleen
gewag gemaakt van onderzoekingen in verschillende steppengebieden en laaglandbosschen v a n R U S L A N D verrricht. Daarbij
is o.m. gebleken dat, terwijl men in een bosch geen grondwater
vermocht aan te boren, op 250 M. afstand van d a t bosch onder
volkomen gelijke geologische omstandigheden een tamelijke
overvloedige bron werd aangetroffen. Op 40 K.M. afstand van
evenbedoelde plaats bevindt zich een bosch, waarin geen water
kon worden aangeboord terwijl d a t bosch omringd was door
bronnen.
E e n groot aantal onderzoekingen leverde uitkomsten v a n den
zelfden aard op. Qveral werd in het bosch een lagere waterstand
aangetroffen dan onder met gras bedekte steppen en bier bleek
de grondwaterstand wederom lager dan onder geheel onbedekt
terrein. Bijvoorbeeld vond men op 130 M. afstand een niveau-
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Verschil van 10,96 M. elders zelfs op 10 M. afstand een daling
van 10 M.
De depressie van den grondwaterstand in het bosch bleek met
de dichtheid van het bosch toe te nemen.
Verder bleek de invloed v a n het bosch op den grondwaterstand in het koudere en vochtiger klimaat van N O O R D - R U S L A N D
over het algemeen kleiner te zijn dan in dé steppen v a n ZXJIDR U S L A N D , uiteraard doordat de boomen in een vochtige atmosfeer minder vocht aan den bodem onttrekken, terwijl daarbij
ook de regenval grooter is.
H e t zijn deze factoren: grootere regenval in het gebergte,
grootere vochtigheid van de lucht en de lagere temperaturen,
waaraan E B E R M A Y E R meent te moeten toeschrijven dat de
invloed van het bosch op de grondwaterbeweging in het gebergte
geringer moet zijn.
..
Een zeer suggestieve redeneering is die welke F E R N O W in
Forest Influences volgt. Hij zegt: de hoeveelheden regenwater
die langs de oppervlakte t o t afstrooming komen en die uit de
bronnen te voorschijn komen zijn complementair, dus daar
waar de afstrooming langs de oppervlakte overheerschend is,
zijn de bronnen schaarsch en omgekeerd. Waar nu bosschen
de afstrooming langs de oppervlakte belemmeren, daar moet
de voeding van rivieren door het ondergrondsch water toenemen.
Wij hebben echter gezien hoeveel de boomen zelf aan vocht
verbruiken en in welke ongunstige verhouding het waterverbruik
door het bosch zelf t o t den regenval kan staan. Zoo eenvoudig
als F E R N O W de kwestie beziet, is zij niet.
Maar wat leert de ervaring op practische schaal, d.w.z. wat
weet men aangaande den invloed van bosschen op de kleinste
debieten van rivieren? De litteratuur kan weinig behoorlijk
vastgestelde feiten noemen. Behalve in het meer genoemde
werk van S U R R E L , waarin de minimum-debieten per 100 K.M.,
stroomgebied van een drietal rivieren in verband met den toestand van bewouding onderling zijn vergeleken —• aan welke
vergelijking de schrijver zelf weinig waarde blijkt te hechten —
treft men in de latere werken geen voorbeelden aan.
De archieven van den dienst der I R R I G A T I E en van den W A T E R AEVOËR in N E D Ê R L A N D S C H - I N D I E bevatten, voorzoover mij bebekend, geen met zekerheid geconstateerde, ter kennis Van het
DEPARTEMENT gebrachte feiten aangaande veranderingen in de
kleinste afvoeren van rivieren als gevolg van wijzigingen in
den toestand der bosschen van het betreffende stroomgebied.
Een sterke aanwijzing zou men nochtans kunnen zien in
een, door den voormaligen Chef der I R R I G ' A T I E - A F D E E L I N G
P E M A L I - T J O M A L , den Ingenieur der 1ste klasse J . G. NTJMANS
gedane mededeeling aangaande de K A B O Ë J Ö E T A N , een riviertje
in de afdeeling T E G A L der residentie P E K A L O N G À N , waaruit
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een gebied van 5588 bouws of 3960 H.A. bevloeid wordt.
I n den drogen moesson voert dit riviertje uiterst geringe
hoeveelheden water af, zoodat in het tekort aan bevloeiingswater in het betrokken gebied door suppletie v a n uit een aangrenzend bevloeiingswerk moest worden voorzien.
Tot omstreeks het jaar 1910 bedroeg het minimumdebiet
der K A B O E J O E T A N 250 L. per secunde doch vermeerderde daarna
in die mate, dat zelfs het buitengewoon droge jaar 1914 den
afvoer niet beneden 350 L. per secunde zag dalen.
Ingenieur NTJMANS heeft zich de moeite gegeven om na te
gaan, welke de oorzaak van die vermeerdering kon zjjn, doch
hij vermocht geen andere aan te wijzen dan een, ongeveer een
vijftal jaren te voren aangevangen reboisatie in het stroomgebied van h e t riviertje.
Een vermeerdering van 100 op de 250 L. of 40 % is van be
teekenis, doch men zal de waarnemingen nog over een reeks
v a n jaren moeten voortzetten om geheel vertrouwbare gevolgtrekkingen te kunnen maken.
Een ander vermeldingswaardig feit betreft de P E M A L I , een
in de afdeeling TEGAL stroomende rivier van beteekenis, waaruit
een gebied van 44370 bouws of 31500 H.A. van bevloeiingswater
wordt voorzien.
De achteruitgang in de afvoeren v a n deze rivier gedurende
den oostmoesson leidde t o t de opdracht der Regeering aan een,
by het Gouvernementsbesluit v a n 10 September 1901 benoemde
COMMISSIE om een onderzoek naar de oorzaken van die vermindering in te stellen.
Van het belangrijke verslag der P E M A L I - C O M M I S S I E , hetwelk
bjj hare eindvergadering op 2 Mei 1903 werd vastgesteld, zal
hier slechts worden medegedeeld, d a t onder de door de commissie
aangewezen oorzaken werd genoemd de vermindering van het
boschareaal in het bovenstroomgebied, zoowel ten gevolge der
wettige als der clandestine ontginningen der bevolking.
Eindelijk hebben wij nog nategaan wat het bosch beteekent
voor de afstrooming.
D a t plantengroei in het algemeen en bosch in het bijzonder
de afstrooming belemmert en dat het hierdoor, zoomede door
middel v a n het strooiseldek en de wortels afspoeling van grond
en beekvorming tegengaat, daarover is een ieder het tegenwoordig wel eens en wij zullen daarom bij dit p u n t niet langer stilstaan, alleen aanstippen, d a t de beteekenis v a n het bosch in
dit opzicht dus toeneemt met de hellingen van het terrrein
en de grootte van den jaarlijkschen regenval. Minder zeker
echter is men er van of de invloed van de wouden op de vermindering van de grootste afvoeren wel practisch merkbaar is.
H e t ontstaan van de groote rivierwassen hangt met zoovele
oorzaken samen, d a t de benadering van de waarschijnlijke
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waarde v a n den maximumafvoer eener rivier t o t h e t meest
ingewikkelde vraagstuk der hydrologie k a n worden gerekend.
De verdeeling v a n de regenval en de intensiteit v a n de buien
is een vraagstuk op zich zelf, d a t n u opnieuw de pennen v a n
wetenschappelijke onderzoekers in beweging heeft gebracht,
n a d a t voorgangers op dit gebied reeds een zekere vermaardheid
hebben verworven.
Verder zijn horizontale vorm v a n het stroomgebied, de verticale gesteldheid (configuratie) de geologische gesteldheid en
de ligging t e n opzichtte v a n de heerschende winden, die de
regenval veroorzaken, alle factoren die nevens de begroeiing
het verschijnsel beheerschen, hetwelk wij hier kortheidshalve
zullen aanduiden m e t de JAVAANSCHE benaming bandjir, welke
ook hier t e lande al welhaast burgerrecht verkregen heeft.
Is het te verwonderen, d a t tegenover een zoo samengesteld
verschijnsel als een bandjir de onderzoeker niet licht geneigd
is om merkwaardige, doch op zich zelf staande afwijkingen
in h e t regime eener zelfde rivier m e t beslistheid a a n één der
bovengenoemde factoren als hoofdoorzaak toe t e schrijven?
I n het werk v a n S U R R E L worden wel verschillende gevallen
van rivieren in F R A N K R I J K onderling m e t elkander vergeleken,
doch hoe weinig zulke vergelijkingen voor onaantastbare gevolgtrekkingen k u n n e n dienen blijkt wel hieruit, d a t overtuigde
voor- en tegenstanders van h e t n u t v a n bosschen voor het regime
van rivieren uit de zelfde vergelijkingsobjecten geheel tegenovergestelde gevlogtrekkingen hebben afgeleid, terwijl B E L GRAND zelf, die in het werk v a n STJRREL vaak wordt aangehaald
als een v a n die mannen, die in F R A N K R I J K op h e t gebied der
hydrologie het meest hebben gedaan, uit de door hem vergeleken gevallen besluit, d a t de bosschen niet in s t a a t zijn h e t
regime der waterioopen te regulariseeren. Hij kwam hiertoe op
grond v a n het feit, d a t terwijl h e t stroomgebied v a n de eene
rivier beschermd is door bosschen en de andere die mist, toch
een groote overeenkomst werd geconstateerd tusschen de wetten,
die bij beide de afwisseling in de debieten kenmerken.
Zulke tegenstrijdigheden leidden S U R R E L t o t een conclusie,
die volgens hem niet genoeg herhaald k a n worden: dat twee
verschillende stroomgebieden niet onderling vergeleken kunnen
worden, maar alleen opvolgende toestanden in een zelfde stroomgebied.
I n Forest Influences vindt men tal v a n mededeelingen en
getuigenissen aangaande veranderingen in het regime v a n
waterioopen, waaraan zeer zeker waarde k a n worden gehecht,
o m d a t in vele dier gevallen h e t bestaan v a n industrieele bedrijven m e t die veranderingen gemoeid waren. Geheel vertrouwbare
hydrografische statistieken echter ontbreken allerwegen.
Niettemin kunnen ook de analen v a n den I N D I S C H E N W A T E R STAAT eenige gevallen aanwijzen v a n wijzigingen in h e t karakter
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van rivieren, welke met stelligheid aan ontwoudingen in het
bovenstroomgebied dier rivieren konden worden toegeschreven
en het D E P A R T E M E N T der B U R G E L I J K E O P E N B A R E W E R K E N heeft
daarin aanleiding gevonden om bij den D I R E C T E U R van L A N D B O U W
N I J V E R H E I D en H A N D E L met klem op reboisatie aantedringen.
Ter gelegenheid van het , v a n 25—27 October 1916 te D J O K J A
gehouden Algemeen Nederlandsch-Indisch Bodem Congres heeft
de Ingenieur der 1ste klasse van den W a t e r s t a a t C H . G. CRAMER
eenige dier gevallen genoemd, waaronder d a t van de K A L I SAMP E A N , een der voornaamste rivieren in de residentie B E S O E K I ,
wel het meest belangrijke is.
I n de bandjirkronieken v a n deze rivier ligt de beteekenis
niet zoo zeer in het feit, waarop de Ingenieur CRAMER mede wijst,
d a t in den westmoesson van 1915—1916 een bandjir voorkwam
die ongeveer vijfmaal zoo groot was als de berekende z.g, meest
waarschijnlijk, maximum afvoer, dan wel in de omstandigheid,
dat die maximum afvoer in de laatste jaren nagenoeg elk jaar
voorkwam, terwijl d a t eertijds ongeveer eenmaal in de tien jaar
geschiedde. Hierover toch zijn alle auteurs het vrijwel eens, dat
de toestand van begroeiing op afvoeren van een buitengewoon
karakter geen invloed hebben, maar de toenemende frequentie
van bijzonder groote afvoeren wijst op een oorzaak van blijvenden aard, waarvoor in het beschouwde geval met zekerheid
de devastatie in het bovenstroomgebied der rivier kon worden
aangewezen.
Over het geheel genomen bevat de oudere litteratuur, waartoe het werk v a n S U R R E L k a n worden gerekend, meer tegenstrijdigheden in de meeningen aangaande den invloed v a n bossehen op den regenval en het regime v a n rivieren dan de nieuwere
werken. N a a r m a t e meer gegevens ter beschikking kwamen, is
het antagonisme verdwenen, dat zoowel door overdrijving van
de zijde der voorstanders als door reactionaire neigingen der
tegenstanders verscherpt is geworden.
Behalve de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek hebben ook aanschouwing en practische ervaring er toe bijgedragen
om de meeningsverschillen t e vereffenen.
I n het lijvige verslag v a n ' d e D I R E C T I O N G E N E R A L E D E S E A U X
E T F O R E T S „Restauration et Conservation der Terrains en Montagne" hetwelk in 1911 in Frankrijk is verschenen, vindt men
in een beknopt historisch overzicht o.a. vermeld, hoeveel tegenkanting de tenuitvoerlegging van de wet v a n 27 Juli 1860 ten
behoeve der reboisatie bij de bevolking ondervond.
Die wet was een gevolg van rampspoedige overstroomingen en
verwoestingen in het jaar 1858, n a d a t F R A N K R I J K te voren in
1840 reeds door een zelfde katastrofe geteisterd was geworden,
doch een ingediend wetsontwerp van gelijke strekking ten gevolge van talrijke protesten van belanghebbenden bij de veeteelt
was gedeponeerd.
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Ook nu grondde het verzet zich op het vermeende gevaar dat
de bosschen de weidegronden geheel zouden verdringen. De
reactie kwam zelfs tot een gewapend verzet.
Teneinde aan de gerezen bezwaren tegemoet te komen en de
vervanging van weidegronden door bosch geleidelijk en stelselmatig te doen plaats vinden, zag de wet van 8 Juni 1864 het
licht, doch ook deze kon de rechtstreeks belanghebbenden niet
bevredigen totdat eindelijk de wet van 4April 1882deze materie
definitief regelde.
Sedert is met het werk der reboisatie van de bovenstroomgebieden in de ALPEN, de PYRENEËN de CEVENNES en de overige
Departementen geregeld voortgegaan. Van 1860 tot 1909 zijn
door den Staat en door gemeenten zoomede particulieren met
subsidies van den Staat en de Departementen in totaal 255.200
H.A.gereboiseerd, waarvoor dekosten 102.935.000 francs hebben
bedragen met inbegrip van ruim 30.000.000 francs aanonteigening zoomede de uitgaven voor beteugeling van bergbeken.
De meening der bevolking van de betrokken streken is intusschen geheel veranderd en de aanvankelijke vijandigheid
heeft plaats gemaakt voor vertrouwen. Tal van gemeenten, die
zich weleer hadden verzet, zijn nu zoozeer overtuigd van het
nut der reboisatie, dat zij zelf het verzoek doen om de herwouding in hun gebied ter hand te nemen.
Een betere proef op de som kan men niet verlangen en hier
mede wensch ik te besluiten.
Het voorgaande zou in een conclusie, voornamelijk met betrekking tot het nut voor rivieren en watervoorziening, zoo
beknopt mogelijk aldus kunnen worden samengevat:
Alnaarmate de regenval overvloediger is, zijn bosschen in hét
gebergtenoodig om afspoeling van vaste stoffen en beekvorming
tegente gaan of te voorkomen, zij hebben bovendien op hetregime
van rivieren overhetalgemeeneereengunstigen dan eennadeeligen
invloed door regnleerend te werken op de afwisseling in de debieten. In regenarme klimaten hebbenbosschenopden watertoevoer
een schadelijken invloed en het doel, het regnleeren van hetregime
van rivieren, kan dan beter worden bereikt door den aanleg van
reservoirs.
Edelgrootachtbare Heeren Curatoren der Landbouwhoogeschool.
Uwe voordracht, welke geleid heeft tot het Koninklijk Besluit
van 24 April, waarbij ik werd aangewezen om een leerstoel in
de Cultuurtechniek intenemen, steunde op een goed vertrouwen
in mijne geschiktheid, dat bij mij het bewustzijn van verantwoordelijkheid tegenover mijn nieuwe taak nog heeft verscherpt
door het besef, dat ik stilzwijgend tegenover U de verplichting
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heb aanvaard om er naar te streven mij dit vertrouwen ten
volle waardig t e maken.
Mijne Heeren Professoren aan deze Hoogeschool.
Zoowel Uwe medewerking om mij voor het a m b t te doen
voordragen, hetwelk ik heden aanvaard, als de cordiale ontvangst
die mij in Uw midden is te beurt gevallen, in het bijzonder van
Uwe zijde hooggeachtte P R O F E S S O R A B E R S O N , hebben mij vervuld met het bemoedigende vertrouwen, d a t het in Uw midden
niet zal ontbreken aan harmonische samenwerking t o t den
bloei dezer hoogeschool.
Hooggeschatte

Haringhuizen.

Hoe weinig kon ik vermoeden, toen ik U nu juist 4 jaar geleden
aan h e t Departement der Burgerlijke Openbare Werken als
hoofd der technische afdeeling I R R I G A T I E , W A T E R A F V O E R en
W A T E R K E E R I N G opvolgde, d a t ik aan deze hoogeschool wederom Uw plaats zou innemen.
D a t Ge mij daarvoor hebt willen aanbevelen, vervult mij met
erkentelijkheid voor U w vertrouwen i n . mijne capaciteiten,
een vertrouwen dat mij geholpen heeft eenigermate den twijfel
te overwinnen of ik wel een opvolger zou zijn U waardig, die
zoowel door wetenschappelijke zin en grondigheid als door
Uw scheppingsvermogen en organiseerende gaven eenmaal een
eereplaats in het corps Ingenieurs v a n den Indischen Waters t a a t hebt ingenomen.
Alhoewel de richting van het onderwijs in de Tropische Cultuurtechniek aan deze hoogeschool en die v a n de Indische
Waterbouwkunde aan de Technische Hoogeschool eenigszins
uiteenloopen, zal ik het op prijs stellen om met U duurzame
betrekkingen van wetenschappelijken aard tusschen onze afdeelingen te mogen aanknoopen.
Dames en Heeren

Studenten.

Zal men zich in het algemeen bij de aanvaarding v a n een zetel
aan een hoogeschool van te voren een voorstelling vormen van
de wijze, waarop het onderwijs het meest aan het gestelde doel
zal beantwoorden, voor den waterbouwkundigen ingenieur, die
als een vreemde eend in de bijt der Landbouwhbogeschool is t e
beschouwen, bestaat er in het bijzonder aanleiding om zich
rekenschap te geven v a n het karakteristieke verschil tusschen
het onderwijs in de Cultuurtechniek en d a t in de overeenkomstige
hoofdstukken v a n de Waterbouwkunde aan een Technische
Hoogeschool.
D a t verschil in studierichting valt aanstonds in 't oog indien
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men den blik slechts naar het doel in beide gevallen richt: aan
de Technische Hoogeschool de vorming van den ontwerper en
uitvoerder, aan de Landbouwhoogeschool van den gebruiker van
werken der Cultuurtechniek.
In overeenstemming hiermede zal bij de vorming van de
eersten de constructieleer een voorname plaats moeten innemen,
terwijl voor den a.s. landbouwtechnicus het verkrijgen van een
algemeen inzicht in de hulpmiddelen en de doeleinden der cul
tuurtechniek hoofdzaak zal dienen te zijn.
Uiteraard is die scheiding echter niet altijd zoo streng door te
voeren als het voorgaande -wellicht zou doen veronderstellen,
niet alleen omdat de landbouwtechnicus in verschillende bedrijven geroepen zal zijn om als bouwheer op te treden, maar
ook omdat in vele gevallen een juist inzicht in het doel der
werken slechts verkregen kan worden met behulp van een
grondige kennis van hunne samenstelling en de theoretische
beginselen, welke daaraan ten grondslag liggen.
De moeilijkheid ligt dus in het trekken van de juiste grens.
Een schadelijk te veel vermijden entoch volledigheid betrachten,
ziedaar hetgeen door mij zal worden nagestreefd, naar ik hoop
niet alleen tot bevrediging van mij zelf maar ook van hen die
mflne colleges zullen volgen.
Dames en Heeren ik dank U voor Uwe belangstelling.
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13.TOTAALAANTALINGESCHREVENEN
VOORHETSTUDIEJAAR1918^-1919..
Hieromtrent zij verwezen naar hét Gedenkschrift ter herinnering aan de opening van de Landbouwhoogeschool, waarin
op blz. 51 een lijst voorkomt der studeerenden, welke tijdens
die opening ingeschreven waren en verder naar de lijst op de
vorige bladzijden.
Ingeschreven waren voor alle studierichtingen te zamen:
207 mannelijke studenten,
13 vrouwelijke studenten,
220 studenten.

14. OPGAVE VAN DE IN HET STUDIEJAAR
1918—1919 MET GOED GEVOLG
AFGELEGDE EXAMENS.
Examens oude richting.
LANDBOUWKUNDIG EXAMEN.
N. L.

NEDERLANDSCHE LANDBOUW.
NAAM.

P. A. van den Ban,
J. A. Emmens,
G. Hol,
H. G. van der Molen,
J. C. van der Molen,
J. Siebenga,
A. J. Verbeek v. d. Sande,
K. L.

H. Altmann,
C. C. Ament,
T. Ament,
J. H. Boschman,
P. L. Lohr,
P. J. Muller,
T. A. S. Sluis,
M. G. Westenberg,
H. J. van Winsen,
L. J. Vroon,
T.
J. W. L. Bruijn,
A. Minderhoud,
C. Rietsema,
Mej. E. R. Veth,

GEB. DATUM.

14Maart 1897,
10Nov. 1894,
16Sept. 1895,
2 April 1894,
14Maart 1894,
29 Maart 1892,
8 Juni 1893,

GEBOORTEPLAATS.

Nieuw-Helvoet.
Oldenhove.
Ingen.
Sommelsdijk.
Bedum.
Haskerdijken (Fr.)
Utrecht.

KOLONIALE LANDBOUW.

27 Mei 1896,
29 Maart 1896,
5 Juli 1894,
22 April 1893,
15 Sept. 1885,
11 Oct. 1896,
20 Aug. 1896,
24 Febr. 1894,
6 Dec. 1894,
16 Sept. 1890,

Serang.
Parondjaja.
Parondjaja.
Paramaribo.
Mr. Cornells (Java).
Soerabaja.
Stadskanaal.
Bangoen.Poerba.
Amsterdam.
Kilimone
(Portug. O.-Afr.

TUINBOUW.

6 Jan. 1890,
1 Sept. 1894,
25 Aug. 1893,
10 Juli 1894,

Stad-Doetinchem.
Wilhelminadorp.
Schoterland.
Haarlem.
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EXAMEN SUIKERLABORATORIUM.
GEB.DATUM.

Examens

nieuwe

GEBOORTEPLAATS.

5 Nov. 1893, Arnhem.
4 April 1894, Groningeïi.
19 Jan. 1895, Lent, bij Nijmegen.
18 Oct. 1891, Groningen.
24 Sept. 1893, Djokjakarta.
22 Maàrt 1894, Apeldoorn.

B. A. Berendsen,
J. D. Bruce,
E. A. v. d. Graaff,
R. T. Holsbergen,
A; J. Hissink,
R. Römer,

richting.

PROPAED. EXAMEN, I E GEDEELTE.
J. S. Baas,
J. H. H. Bemelmans,
J. Berkelie,
H. Th. F. M. Bovens,
B. van der Burg,
W. J. Deenen,
H. W. von Freyburg,
W. C. van Heusden,
W. Hesselink,
J. de Hoogh,
T. P. Huisman,
T. P. Jansse,
J. G. G. Jelles,
G. C. Kampman,
D. W. Rappelle,
A. Kerkhof,
F. A. J. Micola von
Fürstenrecht,
N. Mogendorff,
C. B. v. Straaten v..Nes,
Th. E. Raaff,
V. Rahder (Mëj.),
Z. Rasad,
J. S. Sänger,
H. T. Tjallema,
E; de Vries,
Lykle de Vries,

30 Jan. 1899,
1892,
25 Oct.
30 Dec. 1896,
18 Maart 1893,
15 Juni 1892,
11 Maart 1899,
22 Juli 1895,
27 Febr. 1898,
20 Maart 1894,
25 Febr. 1898,
10 Maart 1896,
4 Jan. 1899,
24 April 1899,
30 Juni 1900,
22 Febr. 1899,
10 Mei
1898,

Sluis.
Bingelrade.
Pekalongan.
Magelang.
Langezwaag.
Dordrecht.
Probolinggo.
Hof van Delft.
Manon Djaja (O.I.)
Goes.
Echten (Fr.).
Markelo.
Anna Paulowna.
Nijmegen.
Deventer.
Grouw.

15 Dec.
24 Juli
31 Dec.
20 Aug.
21 Juli
21 Nov.
29 Aug.
9 Sept.
29 Jan.
14 Juni

Bengkoelen.
Groenlo.
Boskoop.
Soerabaja.
Den Helder.
Priaman (Sum.).
Groningen.
Lunwoude (Fr.).
Grijpskerke (Z.).
's-Gravenhage.

1893,
1899,
1896,
1895,
1898,
1890,
1897,
1900,
1901,
1897,

PROPAED. EXAMEN, 2E GEDEELTE.
J. H. H. Bemelmans,
25 Oct. 1892, Bingelrade (L.).
J. Berkelie,
30 Dec. 1896, Pekalongan.
B. van der Burg,
15 Juni 1892, Langezwaag.
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NAAM.

W. J. Deenen,
H. W. von Freyburg,
W. C. van Heusden,
J. de Hoogh,
T. P. Huisman,
T. P. Jansse,
G. C. Kampman, met lof,
D. W. Rappelle,
A. Kerkhof,
A. Mogendorff.
Th. E. Raaff,
J. S. Sanger,
C. B. v. Straaten v. Nes,
E. de Vries.
Lykle de Vries,
H. T. Tjallema,
V. Rahder (Mej.),
J. S. Baas,
H. Th. F. M. Bovens ;
J. G. G. Jelles,

GEB.DATUM.

11 Maart 1899,
22 Juli
1895,
27 Febr. 1898,
25 Febr. 1898,
10 Maart 1896,
4 Jan. 1899,
30 Juni 1900,
22 Febr. 1899,
1898,
10 Mei
1899,
24 Juü
20 Aug. 1895,
29 Aug. 1897,
31 Dec. 1896,
29 Jan. 1901,
14 Juni 1897,
9 Sept. 1900,
21 Juli
1898,
30 Jan. 1899,
18 Maart 1893,
24 April 1899,

PROPAED. EXAMEN, 1 E
S. Hartmans,
W. M. Kleijn,
Y. Kooistra,
J. B. Obbink,
B. Persijn,
K. H. Toe Water,
S. J. Wellensiek, met lof,
C. J. F. Brest v. Kempen,
P. H. Repelaer,
K. W. Roem,
A. F. W. Weijers,
J. A. M. Temminck,
A. W. Huidekoper,
C. Beets,
H. K. ter Weele,
M. Beens,
M. C. Kik,

OEBOOKTEPLAAT9,

Dordrecht.
Probolinggo.
Hof van Delft.
Goes.
Echten (Fr.).
Markelo.
Nijmegen.
Deventer
Grouw.
Groenlo.
Soerabaja.
Groningen.
Boskoop.
Grijpskerke (Z.).
's-Gravenhage.
Lunwoude (Fr.).
Helder.
Sluis.
Magelang.
Anna Paulowna.

EN 2E GEDEELTE.

26 Nov. 1898,
29 Jan. 1898,
22 Maart 1899,
13 April 1898,
27 Juni 1899,
1 Febr. 1895,
8 Maart 1899,
20 Febr. 1892,
19 April 1895,
14 Dec. 1895,
13 Dec. 1897,
16 Mei
1897,
3 Febr. 1899,
2 Jan. 1897,
4 Nov. 1899,
6 Aug. 1895,
15 Aug. 1896,

Bergum (Fr.).
Padang.
Hallum.
Aalten.
Apeldoorn.
Johannesburg.
Amsterdam.
Blitar (Java).
Dubbeldam.
Batavia.
Bodjonegoro (Java)
Litjer (Banjoewangi)
Delft.
Schellingwoude.
Enschede.
Assen.
Bruinisse.

PROPAED. EXAMEN, VOLLEDIG.
J. Th. de Haan,

26 Dec. 1894, Samarinda.

34
OEB.DATCTM.

GEBOORTEPLAATS.

6 Dec. 1897, Arnhem.
14 Juli 1897, Buitenzorg.

H. Lamsvelt,
Th. L. Thung,

CANDIDAATSEXAMEN, VOLLEDIG.
N . L.

N E D E R L A N D S C H E LANDBOUW.

A. Sevenster,

12 Dec. 1896,

T.

TUINBOUW.

Th. W. L. Scheltema,
S. L. Fockema,
K. L.

31 Maart 1896, Sliedrecht.
25 April 1895, Sneek.
KOLONIALE L A N D B O U W .

J. van der Poel,
C. Polling,
J. F. Schmole,
C. Kloosterboer,
H. H. Visscher,

K. B.
L. van Doorn,
c.
J. Fokkinga,

13 Mei
6 April
13 Dec.
23 Dec.
27 Nov.

1896,
1898,
1897,
1896,
1894,

Nieuwenboorn.
Schagen.
Breda.
St. Paneras.
Phaëton
(Afd. Kraksaän).

KOLONIALE BOSCHBOUW.

27 Maart 1896,
1895,
9 Jan.
10 Nov. 1895,
1895,
15 Oct.
19 Febr. 1896,
22 Jan. 1893,
3 Aug.
1896,

W. K. de Klerk,
C. van der Kuip,
D. Maan,
F. van der Meulen,
van Meurs,
L. G. du Quesne van
Brachem,
J. P. Schuitemaker,
J. A. J. H. Stoutjesdijk,
B. B. Vos,
M. Lampe,
A. Ottow,
F. K. M. Steup,

20 Nov.
11 Juni
17 Aug.
10 Aug.
27 Febr.
14 Aug.
29 Mei

J: H. Bos,

10 Juli

F.
A.
J.
G.
L.
T.

Pieterzijl bij Grijpskerk.

1892,
1894,
1896,
1895,
1896,
1884,
1898,

Loenen a. d. Vecht.
Augustinusga.
Arnhem.
Wormerveer.
Bonthain (Celebes).
's-Gravenhage.
Barabei (Borneo).

Soest.
Probolinggo.
Haarlem.
Nieuw-Amsterdam.
Mettingen (Duitschland).
Gombong (Java).
a. b. S.S. „Prinses Marie"
Ind. Oceaan 8° 26' N.B.
72° O.L.
1897 Djokjakarta.
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INGENIEURSEXAMEN.
N . L.

NEDERLANDSCHE LANDBOUW.
NAAM.

A. Th. Ariëns,
W. Bakker,
M. D. Dijt, met lof,
J. Hoogland,
J. C. Pfeiffer,
B. Rombach,
H.J.M.Verheij,
J. Wind,
K. L.
A. G. Wethmar,
J. Th. White,
A. Wulff,
K.B.
P. J. Brouwer,
M. A. F. Dijkmans,
H. A.L. de Leeuw,
W. G. J. Lever,
F. W. Maisch,
F. Swart,
A. Thorenaâr,

GEB.DATUM.

27 Maart 1892,
7 Oct. 1892,
21Maart 1893,
16 Febr. 1893,
9 Aug. 1884,
22 Jan. 1891,
25 April 1893,
17 Aug. 1894,

GEBOORTEPLAATS

Ubbergen.
Kollum.
Den Burg (Texel).
Ferwerd.
's-Gravenhage.
Rotterdam.
Maastricht.
Noordlaren.

KOLONIALE LANDBOUW.

14 Sept. 1893,
1 Dec. 1893,
11 Maart 1896,

Makassar.
Semarang.
Hamburg.

KOLONIALE BOSCHBOUW.

10 Jan. 1895,
28 Dec. 1894,
21 Maart 1896,
21 Maart 1894,
20 Mei 1894,
11 Nov. 1894,
5 Juni 1894,

Doesburg.
Amsterdam.
Bussum.
Krabbendijke.
Keulen.
Amsterdam.
Waarde.

15. PROMOTIËN GEDURENDE HET
STUDIEJAAR 1918—1919
H e t doctoraat in de landbouwkunde, honoris causa, werd
verleend op 16 December 1918 a a n :
F O L K E R T E V E R T P O S T H U M A , geboren 20 Mei 1874t e Leeuwarden.
P E T R U S VAN HoEK,geboren 18J a n . 1865te deHouw (gem.Ulrum).
Voor beiden was promotor de Rector-Magnificus, Prof. J . H.
ABERSON.

16. SAMENSTELLING VAN DE
EXAMENCOMMISSIE
BENOEMD DOOR DEN COMMISSARIS DER KONINGIN IN DE
P R O V I N C I E G E L D E R L A N D , B I J B E S L U I T V A N3 J U N I 1 9 1 8 , N o 6 0 7 3 ,
1 0 E N B E L A S T M E TH E T A F N E M E N V A N H E T E X A M E N V A N L A N D B O U W K U N D I G E ( H E T Z G N . O U D E E I N D E X A M E N ) C. F. A R T . 5 7 D E R
W E T V A N 15 D E C E M B E R 1917 ( S T A A T S B L A D N O . 7 0 0 ) .

Voor h e t j a a r 1918werden b e n o e m d in d e Commissie voor
het afnemen v a n h e t e x a m e n t e r verkrijging v a n h e t diploma
v à n l a n d b o u w k u n d i g e , t o t l i de n V o o r z i t t e r Prof. J . H . A B E R S O N ,
Rector-Magnificus der Landbouwhoogeschool t e Wageningen;
t o t leden J . V A N B A R E N , D r . A. H . B L A A U W , Dr. A. H . B E R K H O U T , Dr. J . R I T Z E M A B O S , L. B R O E K E M A , B . VAN D E R B U R G ,
Dr. A. VAN B I J L E R T , J . W. D I E P E R I N K , Dr. E. G I L T A Y , J . H A R I N G H U I Z E N , S. K O E N E N , H . K . H . A . M A Y E R G M E L I N , D r . S. C.
J . O L I V I E R , D r . O. P I T S C H , D r . H . M. Q U A N J E R , H . C. R E I M E R S ,
A . M . S P R E N G E R , D r . J . V A L C K E N I E R S U R I N G A R , M. F . V I S S E R ,

hoogleeraren, en
H . F . H A R T O G H H E Y S V A N Z O U T E V E E N , A . C. I D E , B .

A.

P L E M P E R VANB A L E N , H . R A M A E R , lectoren a a n de L a n d b o u w -

hoogeschool,
J . H A G E N ( v a n d e n E y n d e s t r a a t 4), ' s - G r a v e n h a g e ,
Prof. M r . D r . H . W . C. B O R D E W I J K , b e n o e m d h o o g l e e r a a r
Groningen.

17. WETENSCHAPPELIJKE VOORDRACHTEN.

Deze voordrachten zijn op initiatief v a n Prof. Dr. M. J .
VAN U V E N ingesteld en worden v a n Rijkswege gesubsidieerd.
De regeling was aanvankelijk opgedragen a a n het College van
RectorMa-gnificus en Assessoren, later a a n eene speciale Commissie, bestaande uit de H . H . K I E L S T R A , SÖHNGEN, T H A L
L A R S E N en V A N U V E N .

I n den aanvang v a n 1919 zijn de volgende voordrachten gehouden :
Prof. Dr. P . E H R E N F E S T , Leiden. De bouw van het atoom (23,
24, 30 en 31 Januari).
Prof. Dr. G. H E I J M A N S , Groningen. De voornaamste voor onzen
tijd in aanmerking komende wereldbeschouwingen (om de
14 dagen).
Prof. Dr. W. VOGELSANG, Utrecht. Over kunst en Kunstbeschouwing (26 Febr., 7 en 19 Maart).
Prof. Dr. T. D E B O E R , Leiden. Over den Islam (14, 21 en 28
Maart).

18. ACADEMISCHE INDISCHE WEEK.
Ook te Wageningen is door samenwerking van het Ministerie
van Koloniën met den Senaat der Landbouwhoogeschool, v a n
12—17 Mei 1919 een „Indische Week" gehouden.
De Regelingscommissie bestond uit de volgende Hoogleearen :
T. J . B E Z E M E R ,
J . VAN B A R E N .
A. T E W E C H E L ,
Dr. A. H. B E R K H O U T ,
Dr. À. H. B L A A U W ,
Dr. A. VAN B I J L E R T ,
S. P . H A M ,

Mr. J . C. KlELSTRA.

Na plechtige opening door den Rector-Magnificus der Landbouwhoogeschool, zijn in die week de volgende voordrachten
gehouden :
Dr. N . A D R I A N I , Taal- en letterkunde van een Indonesisch volk.
Dr. J . W. G U N N I N G , De beteekenis der Protestantsche zending
voor Ned. Iridië.
J . F . BURGERSDIJK, Detabakscultuur ter Oostkust van Sumatra.
W. J . G I E L , Filmlezing, Kolon. O.-I. leger.
P a t e r J . F . A. F R E N C K E N S. J., Over den invloed vanden R. K.
missiearbeid in Ned. Indië.
Prof. J . F . N I E R M E I J E R , De toekomst van den Oost-Indischen
archipel als een der korenschuren der aarde.
Ir. E. J . A B E N D A N O N m.i., De economische beteekenis v a n het
eiland Celebes.
E. L. D O M VAN R O M B E E K , Sprokkelingen op Indisch-Economisch
gebied.
Gedurende de Indische Week is een tentoonstelling van Indische voorwerpen en afbeeldingen gehouden.
Namens den Rector-Magnificus is de Indische Week met
een kort woord gesloten door Prof. A. TE W E C H E L .

19. LANDBOUWKUNDIGE CURSUS.
VOOR LEERLINGEN VAN DE HOOGERE KRIJGSSCHOOL, DIE ZICH
VOOR DEN INTENDANCE-DIENST VOORBEREIDEN.

Aan de Landbouwhoogeschool wordt de jaarlijks gegeven
cursus voor Officieren, gedetacheerd van de Hoogere Krijgsschool te 's-Gravenhage om opgeleid te worden voor den Intendance-dienst, voortgezet.
De cursus begint 1 Maart en eindigt 1 November van het
loopende jaar.
Er wordt onderwijs gegeven in: Plantkunde en microscopie;
kennis van vee en veeverpleging; zuivelbereidihg; landbouwaardrijkskunde en landbouwstatistiek in Nederland ; akkerbouw
en kennis van producten; scheikundig onderzoek van levensmiddelen; dierkunde; Oost-Indische landbouw.
In het jaar 1919hebben twee officieren van het Nederlandsche
en een zestal officieren van het Nederlandsch-Indische Leger
aan den cursus deelgenomen.

20. LANDBOUWKUNDIGE CURSUS
VOOR CONTROLEURS, EN ASPIRANT-CONTROLEURS VAN

DE

GRONDBELASTING.

Dit jaar is van 1 April tot 1 November, daaraan volgende
aan een 25-tal controleurs en aspirant-controleurs der grond
belasting een cursus gegeven in de volgende vakken:
De kennis van den grond, de ontginning, de boschbouw, de
bijzondere tninbouw, plantenteelt, de bemestingsleer, de inrichting en instandhouding van het kadaster, het opmeten van
eenvoudige terreinsveranderingen, de ruilverkaveling, de droogmaking, bekading en bedijking en de grondbewerking.

21.OVERZICHTVANDEAANGEKOCHTE
GEBOUWENGEDURENDEHET
STUDIEJAAR 1918—1919.
lo. Voor het onderwijs in de boschbouwkundige vakken: De
buitenplaats „Hinkeloord" reeds eenige jaren voor dat doel
als huurhuis in gebruik.
2o. Voor het Instituut van Landbouwwerktuigen en -Gebouwen:
Twee heerenhuizen aan de Nudestraat, reeds vele jaren in
huur als zoodanig in gebruik.
3o. Voor het onderwijs in de geodetische en kadastrale vakken
en in de bergcultures:Het pension „de Valk" aan den Arnhemschen Straatweg.

22. OVERZICHT VAN DE GEDURENDE HET
STUDIEJAAR 1918—1919 TOEGEKENDE
STUDIEBUERZEN EN
STUDIEFONDSEN
Studiebeurzen ingevolge art. 12van de Wet op het Hooger
Landbouwkundig enVeeartsenijkundig onderwijs :
1
Studietoelagen aan studenten, die zich verbinden later
als adspirant-tuinbouwleeraar in 's Rijks dienst te gaan 6
Idem aan studenten, die zich verbinden later bij het
Staatsboschbeheerin dienst te gaan
1
Idem aan studenten, die zich verbinden later als adspirant-houtvester in Staatsdienst naar Ned. Indiëte gaan
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IL
STAAT VAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL
BIJ DEN AANVANG VAN HET STUDIEJAAR
1918—1919.

COLLEGE VAN C U R A T O R E N .
J H B . S. VANCITTERS,

Voorzitter.

M R . H . F . H E S S E L I N K VAN S U C H T E L E N .
F. B. LÖHNIS.
J H R . M R . G. L. M. H . RTJYS D E B E E R E N B R O U C K .
D R . H. J. LOVINK.

S E C R E T A R I S VAN C U R A T O R E N .
M R . F . FLORSCHÜTZ, V E L P (G.).

Spreekuur te Wageningen :Maandag enDonderdag 1—2uur n.rn.
op Hinkéloord.

RECTOR-MAGNIFICUS.
DR.

D.

V A N GTJLIK.

Spreekuur in het Hoofdgebouw, Heerenstraat A 303, K a m e r 13:
Maandag, Woensdag en Donderdag 1—2 uur n.m.

S E C R E T A R I S VAN D E N SENAAT.
T. J . B E Z E M E R .

COLLEGE VANR E C T O R - M A G N I F I C U S E N ASSESSOREN.
D R . D . VANGTJLIK,
D R . A. VANB I J L E R T ,

Voorzitter.
Secretaris.

S. K O E N E N ,

P E D E L VAN D E N SENAAT
J. H. GOEDHEER.

HOOGLEERAREN..
J. H. Aberson
Bergweg 308,
De scheikunde en de bemestingsleer.
tel. no. 232.
J. van Baren
Law. Allée 107,
De delfstof- en aardkunde.
tel. 199, lab. 228.
Dr. A. H. Berkhout 1. i.
Orintweg 586,
De houtmeetkunde, boschrentereke- (postadres Bennekom).
ning en boschbedrijfsregeling.
T. J. Bezemer
Bergweg 253.
De volkenkunde van Ned. Indië en
de Indische talen.
Dr. A. H. Blaauw
Bergweg 258.
Bijzondere onderwerpen uit de pilanten-physiologie.
Dr. J. Ritzema Bos
Bergweg 266,
De plantenziektenkunde.
lab. tel. no. 31.
L. Broekema 1. i
Heerenstraat 302.
De Veeteeltwetenschap.
B. van der Burg 1. i
Bowlespark 322,
De zuivelbereiding en de melkkunde.
lab. tel. no. 235.
Dr. A. van Bijlert
Bergweg 242c,
De tropische landbouwkunde, teelt
tél. no. 244.
van eenjarige gewassen en onderdeden
van de technologie dier gewassen.
J. W. Dieperink c. i
Bergstraat 8.
Het landmeten, het waterpassen en
de geodesie.
Dr. E. Giltay
Marktstraat 366,
De plantkunde.
tel. no. 190.
Dr. D. van Gulik
Bowlespark 332,
De natuurkunde, meteorologie en klitel. no. 239.
matologie.
S. P. Ham
Heerenstraat 352,
De houtteelt, boschbescherming, betel. no. 52.
heersleer en geschiedenis van het Indische boschbeheer.
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Mr. Dr. A. Heringa
Grintweg 832.
De staathuishoudkunde, de statistiek
en het Nederlandsen agrarisch recht.
Mr. J . C. Kielstra
Bergweg 251,
H e t koloniaal staatsrecht en straftel. no. 197.
recht, de Indische landhuishoudkunde '
en het Indisch agrarisch recht.
S. Koenen 1. i
„Merletten", Ba 135
De landhuishoudkunde.
Bennekom, tel. 198.
Dr. S. C. J . Olivier
Heerenstraat 70,
De scheikunde
Rhenen.
Dr. H . M. Quanjer
Law. Allée 84.
De plantenziektenkunde.
H . C. Reimers
<
Parkstraat 28,
De anatomie, physiologie, ziekten -en
tel. no. 136.
geneesleer der huisdieren.
Dr. W. Roepke
De tropische landbouw.
Dr. N. L. Söhngen
Hotel „de Wereld",
De microbiologie.
tel. no 51.
A. M. Sprenger 1. i
Hoogstraat 4.
De algemeene grondslagen v a n de
teelt der tuinbouwgewassen.
J . H. Thai Larsen c. i
Bi gweg B 265a
De mechanica, cultuurtechniek, tropische land- en boschbouwarchitectuur.
Dr. M. J . v a n Uven
Bergweg 300,
De wiskunde.
tel. no. 70.
Dr. J . Valckenier Suringar .-.
Bergweg 242d,
De toegepaste plantensystematiek eD
tel. no. 204.
plantengeografie.
M. F . Visser 1. i
Grintweg 826,
De landbouwwerktuigen, de afwatelab. tel. no. 16.
ring van den bodem en de polderbemaling.
A. te Wechel
Bergstraat 22.
De boschexploitatie en de boschhuïshoudkunde.
OUD-HOOGLEERAREN.
Dr. O. Pitsch
Mr. Dr. H . W. C. Bordewijk
Ir. J . Haringhuizen

Wageningen.
Groningen.
Delft.
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BUITENGEWONE HOOGLEERAREN.
Dr. H. Blink
Groothertoginnelaan 67
De handelswetenschap en toegepaste
's Oravenhage.
hoofdstukken uit de economische geografie.
J. Elema Li
Assen.
De grondverbetering.
Dr. J. J. van Loghem
Vossiusstraat 23,
De tropische hygiëne.
.
Amsterdam.
H. K. H. A. Mayer Gmelin L i . . . . . . Bergweg 242h.
De plantenteelt.

LECTOREN.
H. F. Hartogh Heys van Zouteveen . Wilhelminaweg 285. .
De tuinarchitectuur en de tuinkunst.
Dr. K. A. Hoekstra, arts . ,. . .
Marktstraat 375,
Eerste hulp bij ongevallen.
tel. no. 85.
H. J. van Houten
Bowlespark 228,
De landbouwarchitectuur.
A. C. Ide
Bowlespark 343,
De pomologie.
tel. no. 193.
B. A. Plemper van Balen
Bouwenhofstraat 70.
De bloementeelt.
M. W, Polak w. i
Wilhelminaweg 287.
De werktuigkunde en het werktuigkundig teekenen.
H. Ramaer
Bergweg 289.
Het handteekenen.
E,. Verschuur s.i
Bergweg 270.
Hoofdstukken uit de technologie.
DOCENTEN.
Dr. H. Bos, docent voor vischteelt, Villapark B. 271c.
L. van Giersbergen, docent voor bijenteelt, Law. Allee C. 110a.
Pv. H. D. Sax,docent voor de technologie der rietsuikerbereiding,
Adriaan Pauwstraat 19, 's-Gravenhage.
J. H. Jager Gerlings, docent voor hoofdstukken uit den boschbouw, Teteringen.

WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL TER ASSISTENTIE.
H.A.A.van der Lek,plantkundige lekl.bijtuinbouwplantenteelt.
Mej. G. A. A. Eversmann, scheikundige 2e kl. bij landbouwscheikunde.
Mej. I. Luyten, plantkundige 2e kl. bij plantenphysiologie.
Mej. M. C. Versluys, plantkundige 2e kl. bij plantenphysiologie..
Mej. L. H. Baas Becking, conservatrice bij systematiek.
C. H. Oostingh, conservator bij mineralogie en geologie.
A. H. L. Bähler, opzichter technisch ambtenaar Ie kl. bij houtmeetkunde.
P. J. van der Ham, opzichter technisch ambtenaar Ie kl. bij
land- en boschbouwarchitectuur, grondverbetering en wegen waterbouwkunde.
B. J. van Tongeren, opzichter technisch ambtenaar Ie kl. bij
plantenphysiologie.
Mej. A. M. H. de Lange, opzichteres technisch ambtenaar 2e
kl. bij plantkunde.
W. H. de Jong, assistent voor plantkunde.
K. J . B. de Kleermaeker s.i., assistent voor scheikunde.
H. W. Meindersma, assistent voor boschexploitatie.
Mej. M. W. Viets, assistente voor scheikunde?
A. Wulff, assistent voor mineralogie en geologie.

PERSONEEL BIBLIOTHEEK.
Dr. F. C. Wieder, bibliothecaris.
J. Sötebeer, ambtenaar van administratie.
S. van Embden, beambte.
J. Russcher, beambte.
Mej. B. G. Schroven, schrijfster.
PERSONEEL ADMINISTRATIE.
J. Paul Stricker, administrateur.
J. H. Goedheer, ambtenaar van administratie, tevens pedel.
P. H. Straatman, ambtenaar van administratie.
PERSONEEL BIJ HET SECRETARIAAT
VAN DEN SENAAT.
D. Bosman, ambtenaar van administratie.
Mej. J. M. Traarbach, schrijfster.

BEAMBTEN.
P . Folmer, bedrijfsboer op het Groenewoud, Nude, tel. no. 220.
D . Troost, opzichter technisch a m b t e n a a r l e kl. (bedrijfsboer op
Duivendaal).
K. G. Staal, opzichter technisch a m b t e n a a r Ie kl. bij zuivelbereiding.
P . G. Blanksma, tuinbaas.
W. J . Pieper, tuinbaas.
W. Surink, t u i n m a n .
E. M. Kreuzen, t u i n m a n .
J . Freriks, t u i n m a n .
H . Abcouwer, amanuensis bij microbiologie.
A. J . Abspoel, amanuensis bij scheikunde.
C. van Aggelen, amanuensis bij mineralogie en geologie.
Öhr. Beumer, amanuensis bij houtteelt.
H . Bosman, amanuensis-concierge (Duivendaal tel. no 88).
K. Bosman, amanuensis bij hout meetkunde.
G. P . F . Bouwman, amanuensis-analyst bij scheikunde.
K. Bouwman, amanuensis-analyst bij scheikunde.
J . P . Bresser, amanuensis bij systematiek.
C. B. Brussen, amanuensis bij meneralogie en geologie.
J . J . van Buuren, amanuensis bij technologie.
W. Geurtsen, amanuensis bij veeteelt, anatomie en physiologie,
ziekten- en geneesleer der huisdieren.
J . W. Grevers, amanuensis bij tuinbouwplantenteelt.
H . J . van der Griend, amanuensis bij n a t u u r k u n d e .
K. Grutterink, amanuensis-concierge (Hoofdgebouw).
M. van H a r n , amanuensis bij planten physiologie.
P . den Hartog, amanuensis bij tropischen landbouw.
E. J . Jansen, amanuensis bij scheikunde.
D. Onderstal, amanuensis bij bacteriologie.
J . van de Peppel Azn., amanuensis bij zuivelbereiding.
B. W. Smit, amanuensis bij plantkunde.
J . M. J . Smit, amanuensis bij plantkunde.
E. Stachhouwer, amanuensis bij boschexploitatie.
J . Ultee, amanuensis bij landmeten.
J . Wegenaar, tuinman-conciërge „Hinkeloord", tel. no 154.
B. W. van de Peppel, beambte (timmerman).

VERZAMELING EN INSTITUTEN.
A. B I B L I O T H E E K .
Lavricksche Allée G 81 tel. no. 247.
Dr. F . C. Wieder, bibliothecaris.
J . Sötebeer, a m b t e n a a r v a n administratie.
S. v a n E m b d e n , beambte.
J . Russcher, beambte.
Mej. B. G. Schroven, schrijfster.
De bibliotheek is dagelijks, behalve op Zondagen, algemeen
erkende Christelijke feestdagen en de dagen, waarop de sluiting
door curatoren zal zijn bevolen, voor het publiek geopend op de
door curatoren aan t e wijzen uren.
De desbetreffende besluiten van curatoren worden ter algemeene kennis gebracht door publicatie in de Nederlandscke
Staatscourant en door vasthechting van eene mededeeling aan
de daartoe aan de hoogeschool bestemde borden.
Volgens de t h a n s geldende regeling is de bibliotheek dagelijks
(Zon- en feestdagen uitgezonderd) geopend van 8—12 en v a n
1—5 uur.
I n de vacanties is de bibliotheek geopend op alle werkdagen
v a n 9—12 uur, uitgezonderd des Zaterdags.
B. I N S T I T U U T VOOR
LANDBOUWWERKTUIGEN EN -GEBOUWEN.
Bureau Nudestraat

D 31 en 32, tel. no 16.

Prof. M. F . Visser, directeur. ,
Y. Brouwers, rijkslandbouwingenieur le kl.
M. W. Polak, rijkslandbouwingenieur Ie kl.
H . J . v a n Houten, rijkslandbouwarchitect.
T. R. Abma, opzichter technisch a m b t e n a a r 2e kl.
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W. L. F. L. Heidema, opzichter technisch ambtenaar 2e kl.
H. Selderbeek, bureau-ambtenaar.
G. Duif, amanuensis-concierge.
C. INSTITUUT VOOR PHYTOPATHOLOGIE.
Bureau Bergweg B 267, tel. no. 31.
Prof. Dr. J. Ritzema Bos, directeur.
Prof. Dr. H. M. Quanjer, onderdirecteur.
, mycoloog Ie kl.
Dr. E. van Slogteren, phytopatholoog le kl., Lisse.
Mej. H. L. G. de Bruijn, plantkundige 2e kl.
Mej. J. H. H. van der Meer, plantkundige 2ekl.
F. de Groene, opzichter technisch ambtenaar 2e kl.
Mej. M. van Slooten, schrijfster.
Mej. H. W. Viets, schrijfster.
B. Smit, amanuensis-concierge.
J. van de Peppel B.Wzn., amanuensis.
D. INSTITUUT VOOR VEREDELING VAN
LANDBOUWGEWASSEN.
Bureau Heerenstraat A 305,tel.no.221.
, directeur.
Prof. H. K. H. A. Mayer Gmelin, onderdirecteur.
Dr. M.J. Sirks, plantkundige Ie kl.
G. Azings Venema, plantkundige Ie kl.
J. Hessing, plantkundige Ie kl.
, scheikundige.
J. W. Hakstege, amanuensis-concierge.
A. G. Eymers, amanuensis.
J. Rozeboom, amanuensis.
D. Voet, amanuensis.
A. F. van Dam, tuinman.

BEURZEN,TOELAGEN.
A. STUDIEBEURZEN EN SUBSIDIES.

Aangaande rijksstudiebeurzen en -subsidies voor buitenlandschestudiereizen aanstudenten derLandbouwhoogeschool wordt
in art. 12 der wet tot regeling van het hooger landbouw- en
hooger veeartsenijkundig onderwijs bepaald, dat er telken jare
voor de Landbouwhoogeschool een bedrag van ten hoogste
f 3000.— van Rijkswege wordt beschikbaar gesteld, ten einde
daaruit, op voordracht van curatoren, aan studeerenden gelden
voor het ondernemen van een buitenlandsche studiereis te verstrekken, en een bedrag van ten hoogste f 2400.— om,voor
zooveel noodig, aan onvermogende studenten van buitengewonen aanleg beurzen, ten bedrage van hoogstens f. 800.— per
jaar toe te kennen.
B. TOELAGEN AAN HEN, DIE IN OPLEIDING ZIJN VOOR DE
B E T R E K K I N G VAN ADSPIRANT-HOUTVESTER EN HOOGERE RANGEN
B I J D E N DIENST VAN H E T BOSCHWEZEN I N N E D . I N D I E .

Aan hen,die krachtens de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 24December 1918,No39,inopleiding genomen worden
voor adspirant-houtvester b\j 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 Koliniën
blijven onderscheiden door goed gedrag, ijver en bekwaamheid,
ter tegemoetkoming in de studiekosten, eene toelage toegekend
wordennaar redenvani 1000(eenduizend gulden) 'sjaars. Deze
toelage kan aan hen,diedadelijk na het propaedeutisch examen
als candidaat-houtvester voor denIndischen dienst worden aangenomen, worden toegekend voor drie jaar en negen maanden.
Aan hen,dieopeenlater tijdstip worden aangenomen, kande
toelage worden toegekend voor den tijd, die naar het oordeel
van voornoemden 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
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de bevoegdheid heeft om de in de eerste twee leden bedoelde
termijnen in bijzondere gevallen na raadpleging van een, uit de
Hoogleeraren in de boschbouwkundige vakken bestaande, commissie t e verlengen.
C. T O E L A G E N AAN H E N , D I E VOOR STAATSBETREKKINGEN
IN NEDERLAND WORDEN OPGELEID.

Alhoewel hiervoor geen vaste regelen zijn gegeven, bestaat
toch de mogelijkheid, d a t jonge lieden, die in opleiding zijn voor
eene betrekking bij het Staatsboschbeheer hier te lande of voor
adspirant-rijkstuinbouwleeraar een studietoelage wordt toegekend n a a r reden van f 800.— 's jaars.

FONDSEN.
L. E. B. FONDS.

Het L.E.-B.fonds, bedoelende de bevordering van onderzoekingen op het landbouwkundig gebied, is gesticht door de
Liquidatie-Commissie vanhet 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 worden.

