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LANDBOUWHOOGESCHOOL

DE MELK ALS EMULSIE
HET OPROOMINGSPROCES
REDE, UITGESPROKEN OP DEN 9-DEN MAART 1 9 2 6 , TER GELEGENHEID
VAN DEN ACHTSTEN VERJAARDAG DER LANDBOUWHOOGESCHOOL
DOOR DEN RECTOR-MAGNIFICUS

IR. B.VANDER BURG.

Mijne heeren curatoren,professoren, lectoren, dames
en heeren assistenten en studenten en verder Gij
allen, die U hierheen hebtopgemaaktom denachtsten
verjaardag der landbouwhoogeschool te vieren, zeer
gewaardeerde toehoorderessen en toehoorders.
Alvorens over te gaan tot het uitspreken van de diesrede, voel ik
mij geroepen vandeze plaats enkele woorden tewijden aandenagedachtenis vandenopWoensdag 3 Maart 1.1.overleden oud-inspecteur van het landbouwonderwijs en oud-directeur-generaal van
den landbouw', Dr.PETRUS VAN HOEK.
De overledene wasiemand, diein zijn arbeidzaam en vruchtbaar
leven veel in het belang van den Nederlandschen landbouw heeft
weten tot stand te brengen. Een groot deel van zijn werkkracht
heeft hij gegeven aan het landbouwonderwijs, dat zijn bijzondere
liefde had.
Niemand wasmeer dan VAN HOEK overtuigd van het groote belang van de zelfstandige ontwikkeling van het hooger landbouwonderwijs.Medeaanzijn onvermoeiden arbeidenvolhardend streven
is het te danken geweest, dat na een jaren langen strijd het hooger
landbouwonderwijs hier te lande tot stand kwam enuit dien hoofde
is de landbouwhoogeschool hem grooten dank verschuldigd.
Thans isdeze stoere werker metzijne nobele karakter-eigenschappen en voortreffelijke gaven den landbouw voor altijd ontvallen.
De senaat der landbouwhoogeschool zal VAN HOEK — doctor
honoriscausadezerhoogeschool — steedsdankbaarblijven gedenken.
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Dames en heeren,
Toen BENNO MARTINY in 1871zijn ook nu nog vooral uit een geschiedkundig oogpunt belangwekkend boek: „DieMilch, ihr Wesen
und ihre Verwerthung"', het licht deed zien, liet hij de inleiding van
dit werk beginnen met deze woorden: „Dieses Buch will das ger a m m t e bisherige Wissen über die Milch und deren Verwerthung
„in naturwissenschaftlicher und ökonomisch technischer Beziehung
„geschichtlich entwickelt darlegen".
De kennis van de melk en het wetenschappelijk inzicht in de processen, die zich bij hare verwerking tot zuivelproducten afspelen,
waren omstreeks 1870 nog zeer beperkt, zoodat het in dien tijd
inderdaad mogelijk was„das gesammte Wissen" over dat onderwerp
in een niet te omvangrijk boek uiteen te zetten. Pas enkele jaren
geledenhadPASTEURdegrondslagenvandewetenschappelijke microbiologie gelegd.Van hoeveel belang deze wetenschapin de toekomst
voor de zuivelbereiding zou worden, kon toen ter tijd nauwelijks
worden vermoed. Van het begrip „melkhygiëne" kon bij een nagenoeg volkomen gemis aan bacteriologische kennis natuurlijk nog
geensprakezijn.Aaneenlatere generatiezouhetzijn voorbehouden,
licht te verspreiden over de beteekenis van de microörganismen in
verband met melk en melkproducten.
Men was —nu ruim vijftig jaar geleden —niet alleen op biologisch, maar ook op chemisch en physisch-chemisch gebied pas aan
het begin van de ontwikkeling der zuivelwetenschap.
De techniek der zuivelbereiding was in dien tijd nog zeer eenvoudig. Zuivelbereiding was een handwerk, dat uitsluitend op de
boerderijen werd uitgeoefend en de eenige zuivelproducten, die
men maakte, waren boter en kaas.De bereiding daarvan geschiedde
met vrijwel dezelfde hulpmiddelen envolgens dezelfde werkwijzen,
als deze door vorige geslachten waren gebezigd.
Voor zoover de melk voor de boterbereiding ontroomd moest
worden, goot men ze in ondiepe houten, steenen of metalen vaten,
die men op een koele plaats —meestal in een kelder —rustig liet
staan. Na een of twee etmalen schepte men den room, die zich dan
op de melk verzameld had, af.
Ook thans wordt deze wijze van ontrooming op deboerderij en in
de huishouding nog veelvuldig toegepast. Intusschen had reeds in
1863 de Zweedsche landbouwer JOH. GUST. SWARTZ een ander
ontroomingstoestel aanbevolen, volgens hetwelk de melk direct na
het melken inongeveer 40cmdiepemetalenvateninijswater wordt
geplaatst. Dit stelsel, dat door SWARTZ bij toeval gevonden werd en
dat onafhankelijk van hem terzelfder tijd ook werd toegepast door
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DAHL, destijds directeur van de landbouwschool te Aas bij Christiania 1 ), is in onze zuivelfabrieken, waar men zich in het bijzonder
op de bereiding van kaas uit meer of minder sterkafgeroomde melk
toelegt, algemeen in gebruik geweest. In latere jaren is het daar vervangen door een nieuw stelsel, hetwelk omstreeks 1904in Friesland
het eerst istoegepast en waarvan men niet metzekerheidkanzeggen,
Wieerdeuitvindervanis.Wijduiden hetdaaromaanalshetFriesche
stelsel. Het bestaat hierin, dat men de melk, zoodra deze de fabriek
binnenkomt, na ze zoo noodig eerst tot ± 40° C. te hebben voorgewarmd,sneltot circa 12°oflager afkoelt om zevervolgens in bakken
van 2000 tot 3000 liter inhoud en 40 tot 50cm diepte gedurende
ongeveer 10uren te laten oproomen.
Zooals wij straks nader zullen zien, ligt de verklaring van het
verschijnsel, dat men bij de beide laatstgenoemde methodes onder
voor een snelle roomvorming oogenschijnlijk zoo ongunstige omstandigheden, n.l. de lage temperatuur en de tamelijk groote hoogte
van de meiklaag in betrekkelijk korten tijd een vrij volledige oprooming kan verkrijgen, niet bepaald voor de hand.
Het isniet mijne bedoeling in de voordracht van hedenmiddag de
ontwikkeling van de techniek der zuivelbereiding, zooals wij die
in de laatste 50 jaren hebben kunnen waarnemen, verder te vervolgen.Evenmin hebikmijtot taak gesteld,U eenoverzicht te geven
van devorderingen der zuivelwetenschap in dat tijdvak. In den tijd,
die mij daarvoor beschikbaar staat,zouzoomin het een alshet ander
behoorlijk tot zijn recht kunnen komen. Beter scheen het mij, uit
de veelheid der onderwerpen, die de belangstelling van den deskundige op zuivelgebied gaande houden, er één wat uitvoeriger
te bespreken. Hiervoor heb ik mijn keuze laten vallen op de oprooming van de melk, een onderwerp, dat ik reeds heb ingeleid door
U in korte trekken het stelsel volgens SWARTZ en de Friesche
methodetebeschrijven.Erzijnindenloopvandentijdtalrijke onderzoekingen over het oproomingsproces bekend gemaakt. Pas in de
laatste jaren echter zijn wij de verklaring der verschijnselen, die
wij bij de oprooming kunnen waarnemen, nader gekomen. Hiertoe
hebben vooral de onderzoekingen van VAN DAM en SIRKS aan het
Rijkslandbouwproefstation te Hoorn en van RAHN aan het zuivelproefstation te Kiel veel bijgedragen.

Ik wil mijne besprekingen over de oprooming laten beginnen bij
de beschouwing van het beeld, dat de microscopische bezichtiging
van een droppeltje verdunde melk ons oplevert. Dit eenvoudige
*) B.MARTINY, Geschichte der Rahmgewinnung. I Teil, blz. 118(1909).
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preparaat, doof GILTAY 1 ) gekozen als één van de objecten, welke
hij gebruikte bij zijn onderwijs in het leeren zien door den microscoop,isom allerlei redenen altijd weer even belangwekkend en leerzaam.
Bekijken weeen droppeltje met devier- ofvijfvoudige hoeveelheid
water verdunde melk onder den microscoop, dan zien wij in een
overigens gelijkmatig verlicht veld een groot aantal ronde vlekjes,
die,alswij onspreparaat van pas gemolken,nogwarme melk hebben
gemaakt, of wel van melk, die we vooraf op lichaamstemperatuur
verwarmden, vrijwel zuiver cirkelvormig begrensd zijn.
Bij verder onderzoek van het preparaat stellen wij gemakkelijk
vast, dat de waargenomen vlekjes beelden zijn van bolvormige objecten, bestaande uit een stof, welke een sterker lichtbrekend vermogen en een lager soortelijk gewicht heeft dan de omringende
vloeistof en deslotsomligtvoor dehand, dat wij hier te doen hebben
met de vetbolletjes der melk.
Wij merken terloops nog op, dat deze bolletjes een middellijn
hebben van ongeveer 1 tot 10 micron en dat vooral de kleinere
zeer duidelijk deBROWN'schebeweging vertoonen.
Het feit, dat de vetbolletjes der melk zelfs dan, wanneer ze zeer
dicht opeen liggen, zooals dit in den room het geval is, niet samenvloeien, heeft men in den loop der jaren op verschillende wijzen
trachten teverklaren.Wijvinden o.a.ineenpublicatievan STORCH2)
over den bouwvan devetbolletjes, eenoverzicht van de opvattingen,
welkevroegere onderzoekers hieromtrent waren toegedaan.
Volgens de oudste theorieën zouden ze niet uitsluitend uit vet
bestaan, doch omgeven zijn door een wel uiterst dun, maar vast
omhulsel, het zoogenaamde haptogeen membraan, hetwelk men zich
dacht samengesteld uit onoplosbare caseïne of een andere vaste stof.
De naam haptogeen menbraan is volgens BEAU3) afkomstig van
ASCHERSON (1838),die devorming ervan opvatte alseen zuiverphysischverschijnsel. Volgens hem zou het ontstaan door een capillaire
verdichting van eiwitstoffen op het oppervlak der vetdruppeltjes.
Indentijd dat STORCHzijneonderzoekingen publiceerde — 1897—
had de theorie van de vaste vliesjes vrijwel afgedaan en plaats gemaaktvooreenandere,volgenswelkedevetbolletjes omgeven zouden
zijn door een tengevolge van moleculaire aantrekking op hare opper*) DR.E. GILTAY, Hoofdzaken uit het zien door den microscoop, met behulp vanzeven objecten. Leiden, (1890);SiebenObjecteunterdenMikroskoop,
Leiden, (1893).
a
) 36-te Beretning fra den Lab. for landokonomiske Forseg, blz. 58 en
vlg. (1897).
3
) Revue générale du lait, 2, 341 en vlg. (1903).

13
vlakteverdichteplasmalaag.Dezezoueenvloeibaaromhulselvormen
en alle melkbestanddeelen zouden volgens sommige onderzoekers
aan den opbouw ervan kunnen deelnemen; anderen waren daarentegen van meening, dat het uitsluitend uit opgeloste caseïne bestond.
Een derde opvatting uit dien tijd was, dat de vetbolletjes noch
een vast noch een vloeibaar omhulsel bezitten; de taaivloeibaarheid
van het melkplasma moest dan de eenigeomstandigheid zijn, welke
het samenvloeien van de vetdruppeltjes verhindert.
In latere jaren verdedigden VÖLTZ 1 ) en later ABDERHALDEN en
2
VÖLTZ ) op grond van de door hen verrichte onderzoekingen nog
eens weer de theorie van het vaste vliesje. Zij overgoten bij hunne
proeven melk met een laag water, zonder dat vermenging van de
beidevloeistoffen plaatshad.Deroom,diezichnuopdemelkvormde,
steeg door de bovenstaande waterlaag omhoog. Genoemde onderzoekers namen aan, dat op deze wijze de vetbolletjes werden afgewasschen en dat een eventueel aanwezig vloeibaar omhulsel hierdoor moest worden weggenomen. Zij verzamelden de aan de oppervlakte van het water gekomen room op een filter. Nadat zij het filter
met inhoud gedroogd en vervolgens door behandeling met aether
allevet verwijderd hadden, konden zij in het residu de aanwezigheid
van vliesjes, waaraan gedeeltelijk de bolvorm nog te herkennen was,
aantoonen.
De chemische samenstelling van de vetvrije massa, welke ABDERHALDEN en VÖLTZ op de aangegeven wijze verzamelden, bleek bij
hunne verschillende proeven zeer uiteen te loopen; het aschgehalte
b.v. schommelde tusschen de 4,5 en de 45%. Men dientinverband
hiermede hunne conclusies dan ook met de noodige voorzichtigheid
te beoordeelen. Wat de natuur der eiwitstoffen van de vliesjes
aangaat, kwamen onderzoekers tot de slotsom, dat het omhulsel
zeker niet uitsluitend uit caseïne bestaat; het is zelfs niet onmogelijk, dat caseïne geheel ontbreekt. Er moet een eiwitstof aanwezig zijn, die verschilt van caseïne en melk-albumine.Volgens hen
heeft men waarschijnlijk met een mengsel van verschillende eiwitstoffen te doen.
Wij zullen op de feiten, welke de tegenstanders van de vliesjestheorie ter bestrijding daarvan meenden te kunnen aanvoeren, niet
verder ingaan. Liever laten wij de vroegere beschouwingen verder
geheel rusten en trachten wij de vraag, waarom de vetbolletjes in
de melk niet tot grootere vetdroppels en ten slotte tot een vetlaag
*) PFLÜGERS Arch. f. Physiol. 102,373 (1904).
2
) Zeitschr. f. physiol.Chemie,59, 13—19(1909).

14
samenvloeien, te beantwoorden door de melk te bezien in het licht
van de theorie der emulsies in het algemeen.
Hiertoe beschouwen wij eerst een emulsie, welke zoo eenvoudig
mogelijk van samenstelling is, n.l. een die bestaat uit zuivere olie
verdeeld in gedestilleerd water.
Als wij dezebeidevloeistoffen te zamen een korten tijd in éénvat
schudden, krijgen wij slechts een zeer tijdelijke verdeeling van de
olie in het water en omgekeerd tegelijkertijd ook van het water
in de olie; zoodra wij het mengsel met rust laten, treedt er weer
een scheiding op. Er bestaat n.l. in het grensvlak tusschen de beide
vloeistoffen een vrij groote spanning, welke er naar streeft het aanrakingsvlak zooveel mogelijk te verkleinen. Door lang en krachtig
te schudden kan men echter een houdbare emulsie van olie in
water tot stand brengen; hetomgekeerde, devorming van een bestendige verdeeling van water in zuivere olie,hoewel theoretisch
even goed denkbaar, is tot heden niet mogelijk gebleken.
De emulsies als bovenbedoeld zijn altijd van een geringe concentratie;een hooger oliegehalte dan 2 % heeft men niet kunnen bereiken 1 ), gewoonlijk bevatten ze veel minder olie. Een voorbeeld
van een emulsie van dit soort levert ons o.a. het condensatiewater
van een stoommachine. Op de 1000liter water is hier ongeveer
1 liter olie in uiterst fijn verdeelden toestand aanwezig2). De
druppeltjes hebben een middellijn van omstreeks 0,1 micron, dit is
één tienduizendste millimeter.
Wij hebben nu na te gaan, waaraan het te danken is, dat deze
zeer kleine oliedruppeltjes hun individueel bestaan in het water
wèl kunnen handhaven. Van een omhullend vliesje, dat hen beschermt, kan hier natuurlijk geen sprake zijn. Er zijn klaarblijkelijk
nadefijne verdeelingvandeolieandereomstandigheden opgetreden,
welke een effect uitoefenen tegengesteld aan dat van de grensvlakspanning en van een zoodanige grootte, dat het de laatste in evenwicht kan houden. De bron van deze aan de grensvlakspanning
tegengesteld gerichte kracht is, zooals het onderzoek geleerd heeft,
de electrische lading, welke de fijn verdeelde partikeltjes olie in het
water bezitten.
Men kan het bestaan van deze lading bij de gedispergeerde
deeltjes eener emulsie volgens een microscopische methode op vrij
eenvoudige wijze aantoonen. Daartoe brengt men een druppel
van de te onderzoeken vloeistof op een voorwerpglaasje tusschen
twee electrodes,b.v.platinadraden, die aan de polen van een electrische batterij verbonden zijn. Zoodra men den stroom sluit, waardoor
x

) LEWIS,Koll.Zeitschr., 4,211 (1909).
) W. CLAYTON, The theory of emulsions,blz. 2(1923).
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dus de vetdruppeltjes in een electrisch veld komen te ljggen, ziet
men zezich bewegen in de richting van de positieve pool. Verandert
men de richting van den electrischen stroom dan wijzigt zich daarmede ook de bewegingsrichting der vetbolletjes.
Het feit, dat de vetdruppeltjes alle een lading bezitten met hetzelfde teeken, is oorzaak, dat ze elkander evenals de gelijknamige
polen van twee magneten, afstooten. Dit is een omstandigheid, die
het samentreffen van twee oliedruppeltjes onder invloed van de
BROWN'sche beweging tegengaat en het ineenvloeien er van voorkomt.
LEWIS X) heeft berekend, bij welke grootte van de druppeltjes er
evenwicht optreedt tusschen de bedoelde aan elkaar tegengestelde
krachten. Hij vond, dat dit het gevalis,wanneer de deeltjes een middellijn hebben van ongeveer 0,1 micron.
1
DONNAN ) vond op grond van thermodynamische beschouwingen dezelfde „kritische" waarde.
Defeiten blijken metdetheoriegeheelinovereenstemmingte zijn.
De grootte der oliedruppeltjes van de condenswater-emulsie uit den
stoom-cylinder ligt, zooals wij reeds zagen, in dit gebied. Ook bij
andere emulsies van zuivere olie in water zijn de afmetingen der
deeltjes van de orde, zooals de theorie die verlangt.
Evenals de oliedruppeltjes, waarvan zooeven sprake was, bezitten
ook de vetbolletjes der melk een negatieve electrische lading. Dat
deze lading in dit geval echter niet alleen verantwoordelijk kan worden gesteld voor de bestendigheid van den emulsietoestand, volgt
reeds daaruit, dat de zooeven genoemde kritische waarde voor de
middellijn hier enkele tientallen malen overschreden wordt.Bij de
melk moet dus nog een andere stabiliseerende factor in het spel zijn.
Om na te gaan,welkedat kan zijn, beschouwen wij eerst weer een
systeem, waarvan wij de samenstellende bestanddeelen nauwkeurig
kennen. We nemen hiervoor olie en water, waaraan een weinig
natron- of kalizeep istoegevoegd. Het blijkt, dat wij nu heel gemakkelijk een fijne verdeeling van de olie in de verdunde zeepoplossing
tot stand kunnen brengen. Het isheelemaal niet noodig,hetmengsel
sterk te schudden. Onder geschikte omstandigheden vormt de emulsiezichzelfs zonder dat devloeistoffen door elkaar geschud worden.
De olie wordt, zooals men dat uitdrukt, door de zeep gepeptiseerd.
De concentratie van de emulsie aan olie is vrijwel onbepaald.
PICKERING heeft stabiele emulsies weten te bereiden, waarvan de
disperse phase 99% van het geheele systeem uitmaakte.
x

) CLAYTON, ibid. biz. 15.
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Ter verklaring van de werking der zeep bij de totstandkoming
en het in-stand-houden van de fijne verdeeling van de olie in het
water moeten wij herinneren aan de door GIBBS geformuleerde wet,
betrekking hebbende op de adsorbtie van stoffen in het oppervlak
van een oplosmiddel. Volgens de bedoelde wet wordt een stof, die
de oppervlakte-spanning van een vloeistof verlaagt, in het oppervlak
geadsorbeerd, dat wil dus zeggen, dat de concentratie van die stof
daar grooter wordt dan binnen in de vloeistof.Deze wet geldt nu
niet alleen voor het oppervlak van een oplossing tegenover de lucht
of tegenover haar eigen damp, ze is evengoed van toepassing op het
grensvlak tusschen twee in elkaar onoplosbare vloeistoffen zooals
water en olie.
Van zeep is bekend, dat ze de oppervlakte-spanning van water
verlaagt, zij moet zich dus in het scheidingsvlak tusschen water en
olieophoopen.Deverlagingvandegrensvlakspanningtusschen beide
vloeistoffen maakt, dat de olie gemakkelijk verdeeld kan worden in
kleine druppeltjes, die dan met een dun zeepvliesje omhuld worden
en zich daardoor niet zoo gemakkelijk meer tot grootere droppels
vereenigen, wanneer ze ten gevolge van een of andere oorzaak tegen
elkaar botsen. Het spreekt wel van zelf, dat de cohesie, de samenhang, van het om de oliedruppeltjes gevormde huidje, een grooten
invloed moethebben op de houdbaarheid van deemulsie. Overigens
is ook hier de beteekenis van de electrische lading, die het samentreffen van de gedispergeerde deeltjes tegenwerkt, niet geheel uit
het oog te verliezen.
Evenals zeepzijn verschillende andere tot dezoogenaamde hydrophile colloïden behoorende stoffen, zooals gelatine, agar, zetmeel,
tragacanth-gom, eiwit enz., geschikte stoffen voor het emulgeeren
van olie in water.
Inmelkzijn nu minstensdrieverschillendeeiwitverbindingen aanwezig, n.l. casene, albumine, en globuline. Elk van deze stoffen
afzonderlijk is geschikt om een emulsie te stabiliseeren. Het is niet
bekend of de adsorbtie van een der genoemde eiwitten gemakkelijker
plaats vindt dandievandeandere.Wijzullendusmoeten aannemen
dat ze alle een verdichting in het grensvlak ondergaan en zoo gezamenlijk een beschuttend laagje om het vetbolletje vormen. Hoe dik
dit laagje is, valt moeilijk met zekerheid te zeggen; RAHN X) meent,
dat men het op ± 5 millioenste millimeter kan schatten. Vast staat
echter,datdit omhulsel het karakter kan aannemen van een tamelijk
vast vliesje. Er is verder alle reden aan te nemen, dat ook dé zouten
van de melk,voor zoover deze in colloïdalen toestand aanwezig zijn,
in het grensvlak geadsorbeerd kunnen worden. Het feit, dat ABDER*) RAHN, Molkereiphysik, blz. 42(1925).
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HALDEN en VÖLTZ zulke hooge aschgehalten vonden in de door hen
geïsoleerde vliesjes,1) zal waarschijnlijk hieruit moeten verklaard.
Uit hetgeen -wij tot hiertoe besproken hebben, moge duidelijk
geworden zijn, dat er bij de melk twee factoren samenwerken ter
stabiliseeringvandeemulsie n.l.deelectrische lading der vetbolletjes
en de beschuttende laag,waarmede zeomhuld zijn. Terwijl emulsies
van zuivere olieinwaterharebestaanbaarheiduitsluitenddankenaan
de electrische lading der deeltjes,staatbijdemelkdebeteekenisdaarvanverrebijdievandenanderenfactortenachter.Hierbijzijnogopgemerkt, dat uit metingen van SIRKS2)blijkt, dat deladingvan devekbolletjes in melk kleiner is dan dievan oliedruppels in zuiver water.

Wij willen thans de verschijnselen, welke bij de oprooming van
melk optreden, nader bekijken. Melk, waarin wij door mengen het
vet gelijkmatig verdeeld hebben, vertegenwoordigt een systeem, dat
niet in evenwicht is. Het vet heeft immers een lager soortelijk gewicht dan het melkplasma, zoodat de resultante van de krachten,
die op eenvetbolletje werken, naar boven toe gericht isen zal trachten het een opwaartsch gerichte beweging mede te deelen. Bij deze
beweging ondervinden de vetbolletjes een groote wrijving, die voor
de kleine naar verhouding grooter is dan voor de grootere. Evenals
fijn zandstof in water langzamer naar den bodem zakt dan grove
zandkorrels, die toch hetzelfde soortelijk gewicht hebben, stijgen de
kleine vetbolletjes in de melk veel trager omhoog dan de grootere.
De Amerikaansche onderzoeker STOKES heeft een formule afgeleid, welke ons in staat stelt de snelheid te berekenen, waarmede een
bolvormig lichaampje zich onder invloed van de zwaartekracht in
een middenstof verplaatst. Voor de berekening moeten wij behalve
de soortelijke gewichten van het bolletje en van de middenstof, de
middellijn van het deeltje kennen en ten slotte nog een factor, n.l.
de absoluteviscositeit, dit isdeinwendige wrijving, van het systeem.
Hebben wij voor melk al die gegevens gemeten, dan zijn wij in
staat de snelheid, waarmede een vetbolletje van gegeven afmetingen
in melk,welke wij rustig laten staan, opstijgt, te becijferen. Voor een
vetbolletje met een middellijn van 0.01mm — zoo een behoort
al tot de allergrootste —vinden wij dan een snelheid van ongeveer
1cm per uur; een vetbolletje, dat 10maal kleiner is,stijgt echterin
denzelfden tijd slechts 0,1 mm.
Ten einde nu te kunnen beoordeelen of de uitkomsten van onze
berekeningen door de feiten bevestigd worden, die wij bij de oprooming van melk waarnemen, dienen wij eerst iets meer te weten
omtrent de grootte der vetbolletjes.
J

) Zie bk. 7.
) Versl. v.landbk.onderz. der Rijkslandb. proefst., XXIX, blz. 143(1924).
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Volgens de gegevens, welke wij hieromtrent in de handboeken
over melk of over zuivelbereiding vinden, schommelt de grootte
ongeveertusschen 1 en 10micron,meteengemiddeldevan omstreeks
2,5micron. Deze gegevens zijn voor ons doel echter niet voldoende.
Het is duidelijk, dat de gemiddelde grootte der vetbolletjes in verschillende melkmonsters wel dezelfde kan zijn, terwijl het eene
monsterbetrekkelijk meergrootevetdroppeltjes bezitdan het andere.
Dit nu zou op de snelheid, waarmede de room zichvormt, en vooral
op het percentage vet uit de melk, dat in een gegeven tijd in den
room terecht komt, een grooten invloed kunnen uitoefenen.
Voor de beoordeeling van de vraag of de formule van STOKES
bruikbaar is om ons een juist beeld te geven van de snelheid, waarmede de oprooming van melk tot stand zou kunnen komen, dienen
wij te weten, hoe het melkvet verdeeld is over de verschillende
klassen, waarin wij de vetbolletjes naar hunne grootte kunnen rangschikken. Hiervoor is het noodig, dat men van een groot aantal
bolletjes de middellijn meeten deuitkomsten dezer metingen in een
frequentie-tabel ordent. Om het overzicht gemakkelijk te maken
verdient het aanbeveling de gegevens grafisch voor te stellen in een
zoogenaamde frequentie-kromme.«
Metingen, als hier bedoeld, zijn het eerst uitgevoerd aan het
Rijkslandbouwproefstation te Hoorn door VAN DAM en SIRKSa )
in verband met een door hen verricht onderzoek over de oprooming
volgens het Friesche stelsel. Wanneer wij nu de gegevens
van de genoemde onderzoekers nader bekijken, valt ons één feit
bijzonder op, n.l. dat de frequentie van de vetbolletjes met een
middellijn grooter dan 5 micron zoo uiterst klein is en de gezamenlijke massa van deze bolletjes dus ook slechts een klein deel van alle
aanwezige vet kan uitmaken. Nu kan volgens berekeningen, gemaakt
aan dehand vandeformule van STOKES,eenvetbolletje van 5micron
in 24 uren tijds slechtsongeveer6cmopstijgen. Desnelheidvan de
rest is kleiner. Die, welke het veelvuldigst voorkomen, meten omstreeks 2.5micron en brengen het in een etmaal nog niet tot 1cm.
Vergelijken wij deze uitkomsten van de berekening met hetgeen de praktijk ons laat zien, dan komen wij voor verschillende
verrassingen te staan.
Daar isin de eerste plaats het feit, dat een hoogte van de meiklaag
van een halvemeter en meer geen beletselblijkt te zijn omin 10—12
uren eenvrij volledige oprooming te krijgen. In dien tijd kan 75—80
en onder gunstige omstandigheden meer dan 90 % van het vet in
den room overgaan. Volgens de theorie zouden wij moeten ver*)Versl. v.landb.k. onderz. der Rijkslandb. proefst., XXVI, blz.127en
vlg.(1922).
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wachten, dat gekoelde melk slecht oproomt. Deze melk toch heeft
een verhoogde viscositeit, waardoor de vetbolletjes een grooteren
weerstand ondervinden. Voorts is het verschil in soortelijk gewicht
tusschen het melkvet en -plasma door de afkoeling verminderd,
doordat het vet bij afkoeling meer inkrimpt dan het plasma; het
actieve gewicht der vetbolletjes —de opwaarts drijvende kracht—
is dus kleiner geworden. Geheel in tegenstelling met onze verwachtingen, blijkt de gekoelde melk bij het Friesche stelsel en bij dat
van SWARTZ echter veel sneller op te roomen dan volgens de
oude methodes,waarbij zebij hoogere temperatuur en in een dunne
laag wordt weggezet.
Natuurlijk heeft het niet ontbroken aanpogingen een aannemelijke
verklaring te geven van de gunstigeuitkomsten,welkedebeide hierboven genoemde oproomingsstelsels opleveren. De meeste aandacht
is daarbij geschonken aan het oudste van de twee, dat van SWARTZ.
Men meende hier de snelle roomvorming te kunnen verklaren, door
aante nemen,dat erbij het koelenstroomingen in demelk optreden,
welke de opstijging van het vet in de hand werken. Erg overtuigend
was die proeve van verklaring niet en voor het Friesche stelsel,
waarbij de melk niet tijdens de oprooming, maar daarvóór wordt
afgekoeld, kon ze in geen geval gelden.
Wij laten dit punt voorloopig nog even rusten. Er zijn nog meer
onverwachteverschijnselen,waaropwij eerst de aandacht willen vestigen. Onderzoekingen door VAN DAM en SIRKS*) te Hoorn en door
2
RAHN ) te Kiel te zelfder tijd onafhankelijk van elkaar verricht,
brachten aan het licht, dat een toevoeging van stoffen, zooals saleb,
tragacanth, gelatine, arabische gom en zetmeel, die de viscositeit
van de melk sterk verhoogen, deoprooming bevorderen,terwijl door
dietoevoegsels het soortelijk gewicht van het melkplasma nauwelijks
gewijzigd wordt. Reeds eerder n.l. in 1916 had HAMMER3) hetzelfde verschijnsel waargenomen bij melk, waaraan hij „viscogen"
d.i. suikerkalk had toegevoegd. Ook deze stof verhoogt de taaivloeibaarheid der melk.
Meende men vroeger, dat slecht oproomende melk, zooals men
die in de praktijk meermalen aantreft, —óf een grootere taaivloeibaarheid moest hebben dan normaal oproomende melk, óf wel gemiddeld kleinere vetbolletjes moest bezitten dan de laatste, — de
onderzoekingen bevestigden dat geenszins. Het verschil in grootte
*) Verslag v. landb.k. onderz. der Rijkslandb. proefst., XXVI, blz. 108 en
vlg. (1922).
2
) Forschungen auf dem Gebiete d. Milchwirtschaft, I, 136 en vlg. (1921).
3
) B . W . H A M M E R , Agr. Exp. Stat. Ames, Iowa, Research Bull, no. 31, biz81 (1916).
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der vetbolletjes bij de twee soorten melk is, als het bestaat, meestal
zoo gering, dat de invloed daarvan op de oprooming van geen beteekenis kan zijn, terwijl de melk, die het beste oproomt, somtijds
een grootere taaivloeibaarheid heeft dan de andere.
Dit alles lijkt nu zeer paradoxaal. Men zou geneigd zijn de vraag
te stellen, of de reeds meermalen genoemde wet van STOKES voor
de berekening van de snelheid, waarmede de vetbolletjes in de melk
opstijgen, wel gebruikt mag worden. Wie hieraan mocht twijfelen,
kanechteronmiddellijk gerustgesteld worden;dedoor directe meting
gevonden waarden zijn met de berekende in overeenstemming 1 ).
Wij moeten thans wijzen op een verschijnsel, dat voor de verklaring van de oprooming van veel belang is. Bij de voorafgaande
beschouwingen hebben wij stilzwijgend aangenomen, dat elk vetbolletje in de melk geïsoleerd is en zich vrij van alle andere
beweegt. Het microscopisch onderzoek leert echter, dat zij zich
in melk, die eenigen tijd met rust gelaten wordt, tot groepen
van twee of meer vereenigen; dikwijls kan men waarnemen,
dat er verscheidene in een grooten tros samenhangen. Het is gemakkelijk in te zien, dat een groep van aaneengesloten vetbolletjes een geringeren hydrodynamischen weerstand ondervindt,
en dus vlugger omhoog moet stijgen, dan elk deeltje afzonderlijk.
Men kan berekenen, dat een honderdtal onderling gelijke bolletjes,
die tot een gesloten groep aaneen gekit zijn, ongeveer 20 maal
zoo snel kunnen stijgen als elk der samenstellende deelen afzonderlijk. Deze berekening geeft wel is waar slechts eene benadering,
wijl de vorm der trossen vrij sterk van den bolvorm verschilt,
hiertegenover staat echter, dat het aantal eenheden, waaruit de
groep bestaat, dikwijls veel grooter is dan honderd. Inderdaad
heeft men bij groote trossen snelheden kunnen meten, welke meer
dan het honderdvoudige bedroegen van die, waarmede afzonderlijke vetbolletjes zich bewegen 2 ).
Hetverschijnsel van detrosvorming ofagglutinatie der vetbolletjes
in de melk was reeds lang bekend. BENNO MARTINY geeft in zijn in
het begin van mijn voordracht aangehaalde boek op bladzijde 84
een keurige teekening van het microscopisch beeld der vetbolletjes,
in welke figuur verscheidene groepen zijn afgebeeld.
8
BABCOCK ), die in 1893 de agglutinatie nader heeft beschreven,
was de eerste, die dit verschijnsel in verband bracht met de oprooming. Volgens hem bevat melk steeds een weinig fibrine; door
coagulatie van deze stof zouden de vetbolletjes tot groepen worden
*)
VAN DAM enSIRKS,ibid. 166.
2
3

) VAN DAM en SIRKS, ibid. blz. 171.
) W .A. STOCKING, Manuel of milk products, bis. 226 (1919).
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samengekleefd. Merkwaardig genoeg beschouwt BABCOCK dit als
een voor de roomvorming ongunstige omstandigheid. Hij was hiermede, zooals wij thans weten, op den verkeerden weg.
Eerst de reeds genoemde onderzoekingen te Hoorn en te Kiel
hebben ons de juiste beteekenis van de trosvorming voor de oprooming geopenbaard. Deze onderzoekingen brachten duidelijk
aan het licht, dat slechts dàn een vlugge oprooming kan tot stand
komen, als de vetbolletjes zich in groepen vereenigen. Naar mate
deze groepen grooter worden, stijgen ze sneller omhoog en wordt een
grooter deel van het in de melk aanwezige vet in de roomlaag verzameld. De gunstige invloed, welke slijmstoffen, gelatine, gom en
dergelijke op de oprooming uitoefenen, blijkt uitsluitend hieraan te
danken te zijn, dat die stoffen de agglutinatie bevorderen.
TRAUBE en RACKWTTZ X) deden dezelfde waarneming bij latex,
waaraan zij IJslandsch mos toevoegden.
Zoo is ook de snelle oprooming der melk volgens het stelsel van
SWARTZ en volgens de Friesche methode voornamelijk toe te schrijven aan het feit, dat de lage temperaturen, welke hier toepassing
vinden, de tot stand koming van het genoemde verschijnsel in de
hand werken.
Overigens hebben wij bij deze oproomingsstelsels nog rekening te
houden met een bijzondere omstandigheid, welker invloed niet
over het hoofd mag worden gezien. Deze bestaat hierin, dat door de
afkoeling van de melk het vet van den vloeibaren toestand, waarin
het oorspronkelijk verkeerde, in een vasteren overgaat.
Vroeger heeft men vooral op gezag van SOXHLET algemeen aangenomen, dat het melkvet door de fijne verdeeling, waarin het in de
melk aanwezig is, zeer moeilijk vast zou worden. SOXHLET beweerde,
dat het zelfs bij afkoeling tot nul graden Celsius vloeibaar bleef en
jaren lang hebben anderen hem dit nagezegd, ja zelfs thans nog kan
men in werken van recenten datum lezen, dat het vet in de melk in
onderkoelden toestand voorkomt, terwijl FLEISCHMANN 2) reeds
in 1902 met zijne onderzoekingen over de soortelijke warmte van
melk heeft aangetoond, dat het melkvet bij kamertemperatuur al
vastbegint teworden.Reeds lang daarvoor, nl..in 1890,had GILTAY 3 )
op grond van de waarneming, dat het microscopisch beeld der vetbolletjes niet altijd zuiver cirkelvormig begrensd is, er op gewezen,
dat de vetbolletjes „niet uit een gemakkelijk beweeglijke vloeistof
„kunnen bestaan, want kleine hoeveelheden daarvan nemen als ze
„vrij in een ander vocht zweven, den bolvorm aan. Ze kunnen dus
!) Sakurei,Bioch.Zeitschr. 149,525—533(1924).

2

) Journ. f. Landw. 50. 33 (1902).

3

) GILTAY. Zie noot blz. 5.
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„slechts van een vaste of van zoogenaamde halfvaste stof zijn."
Deze opmerking van GILTAY, gepubliceerd in een leerboek over
microscopie, schijnt den onderzoekers, die zich met de melk bezig
hielden, niet bekend te zijn geweest, tot ze door VAN DAM in zijn
publicatie van een onderzoek over den physischen toestand van het
melkvet weer naar voren is gebracht. Het hier bedoelde onderzoek
van VAN DAM 1 ), dat berust op de meting van de uitzetting van op
verschillende wijzen behandelden room, heeft ons een inzicht gegeven in de quantitatieve veranderingen, welke er in den aggregaatstoestand van het vet optreden, als de melk gekoeldwordt.Door
de afkoeling wordt de kristallisatie van het vet ingeleid. Deze intredendekristallisatiebevordertklaarblijkelijk deagglutinatie.Buitendien komt er bij het vastworden van het vet een niet onbelangrijke
hoeveelheid smeltingswarmte vrij; de zich vormende trossen verwarmen hierdoor het omringende plasma, waardoor ze in een
minder viskeuse vloeistof komen te liggen en ten gevolgedaarvan
met grootere snelheid kunnen opstijgen. Uit een en ander blijkt,
datdesamenstellingvanhet melkvetendedaarmede gepaard gaande
meerdere of mindere neiging tot kristallisatie van invloed moet zijn
op de snelheid, waarmede de room zich afscheidt.
De wetenschap, dat de agglutinatie der vetbolletjes voor de roomvorming van zooveel gewicht is, doet ons onmiddellijk de vraag
stellen, door welke factoren dit verschijnsel bij emulsies in het algemeen wordt beheerscht. Wij laten dus het bijzondere geval, waarmede wij bij demelkte makenhebben,eenoogenblik rusten om het
vraagstuk uit een meer algemeen wetenschappelijk oogpunt te bekijken.
Het verschijnsel van de agglutinatie van de vloeistofbolletjes in
een emulsie is tot op zekere hoogte te vergelijken met dat van de
uitvlokking bij colloïdale oplossingen. Eigenlijk bestaat er tusschen
een colloïdale oplossing en een emulsie slechts een gradueel verschil, hetwelk hierdoor gekenmerkt is, dat de disperse deeltjes
van de laatste microscopisch zichtbaar zijn, terwijl die der andere
zooveelkleinereafmetingen hebben,datzebeneden diegrens blijven.
Een emulsie van zuivere olie in water komt overeen met een
colloïdale oplossing van het type, waartoe b.v. een goudsol behoort.
Bij beide wordt de bestendigheid bepaald door de electrische lading
der deeltjes. Neemt men deze lading door toevoeging van geschikte
Zouten zoover weg, dat ze beneden .een zekere grenswaarde daalt,
dan vlokt het goud uit en wordt de bestendigheid van de emulsie
opgeheven. Is de lading onder de „kritische" waarde gedaald, dan
kunnen de oliedeeltjes, mede doordat de toevoeging van de elec*)Versl.v.landbk.onderz.derRijkslandb.proefst.XVI(1915).
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trolytenhetelectrischgeleidingsvermogendervloeistof heeftverhoogd,
elkaaronderinvloedvan deBROWN'schebewegingzoodichtnaderen,
dat zebinnen elkanders aantrekkingssfeer komen.Hierbij treedtdan
als eerste verschijnsel agglutinatie of trosvorming op. Zooals LIMBURG1)opmerkt,behoeft ditnognietdirectsamenvloeiingtot grootere
druppels, dus coagulatie, ten gevolge te hebben; het individueel
bestaan der oliedruppels kanbewaard blijven. LIMBURG beschouwt
de agglutinatie alseenreversibelen vorm vancoagulatie,welkenmen
door de vloeistof te schudden althans voor het grootste gedeelte
weer kanopheffen. Indien debolletjes meteengrootere kracht tegen
elkaar botsen, vloeien ze samen; in het laatste geval hebben wijte
doen met een niet omkeerbaar verschijnsel, hetwelk te vergelijken
is met de botervorming bij het karnen.
Het feit, dat men de trosvorming bij emulsies van zuivere olie
in water waarneemt, wijst er op, dat de aanwezigheid van eenof
andere kleefstof geen noodzakelijke voorwaarde isvoor detot stand
koming der agglutinatie.
Beschouwen wij thans de emulsies, waarbij stoffen zooals zeep,
gom,eiwitofietsdergelijks eenbeschuttende laagomde oliedeeltjes
vormen. Indien eenvandeze stoffen involdoende hoeveelheid aanwezig is, zoodat de oliedruppeltjes er volledig door omhuld zijn,
neemt de emulsie, colloïd-chemisch gesproken,hetkarakter aanvan
de stof, die de beschuttende laag vormt. Dit komt bijv. bijzonder
duidelijk uit, indien gelatine als emulgeerend agens aanwezig is.
De electrische lading der oliedruppeltjes blijkt hier afhankelijk te
zijn van denreëelen zuurheidsgraad vanhetmilieu.Laat mendezen
stijgen, dan wordt de lading eerst nul (het isoelectrische punt)om
daarna vanteekenteveranderen.Menheeft dusnietmeertedoenmet
het grensvlak olie— water,dochmetdattusschengelatineenwater 2 ).
De bestendigheid van de emulsie is, wanneer de gelatine-concentratie eenzeker minimum heeft overschreden, onafhankelijk van
de lading derdeeltjes. LIMBURG constateerde hetzelfde metsaponine
als beschuttende stof. Hoewel saponine de grensvlakspanning niet
bijzonder sterk doet dalen, iseen dergelijke emulsie zeer bestendig.
Zij vertoont echter het verschijnsel der trosvorming in bijzondere
mate;datdeineentros dicht opeen gepakte oliedroppeltjes inweerwil vande vrij groote grensvlakspanning niet samenvloeien, wijster
op,datsaponine eenzeer elastisch huidje vormt.
Het spreekt welvan zelf, dat menbij melk gezocht heeft naarde
*)H.LIMBURG, Onderzoekingen over emulsies, Diss. blz.95.Delft (1924)
) LIMBURG, ibid. blz. 85.
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factoren, welke de meerdere of mindere agglutinatie beheerschen.
Aan de hand van de onderzoekingen van VAN DAM en SIRKS
hebben wij reeds iets hieromtrent medegedeeld. De door afkoeling
van de melk intredende kristallisatie van het vet bleek de vorming
van trossen te bevorderen. Genoemde onderzoekers vonden voorts
dat de zwaartekracht op dit proces geen invloed uitoefent, een waarneming, welke door die van LIMBURG bijemulsiesvan paraffine-olie
wordt bevestigd.
Dat het meer of minder samenballen der vetbolletjes niet beheerscht wordt door hare electrische lading is, uit hetgeen wij hiervoor medegedeeld hebben, reedswaarschijnlijk geworden. Overigens
is dit door metingen van SIRKS 1 ), verricht bij goed en slecht oproomende melk, nader bevestigd.
Geheel overeenkomstig de verwachtingen vond deze onderzoeker
bij emulsies van zuiver botervet in water een veel hooger bedrag
voor de lading dan bij melk. Werd het botervet in eiwithoudend
melkserum geemulgeerd, dan werden ten naasten bij dezelfde waarden als in melk gevonden. Uit deze resultaten blijkt wel weer heel
duidelijk, hoe de in het grensvlak geadsorbeerde stoffen het karakter
en de eigenschappen der emulsie bepalen. De aard van deze stoffen
schijnt ook het agglutinatie-proces te beheerschen. Alleen weten
wij nog altijd niet, welk melk-bestanddeel hiervoor verantwoordelijk
te stellen is.Wel is het zeker geworden, dat de veronderstelling van
BABCOCK2), dat de vetbolletjes door gestolde fibrine tot trossen
samengevoegd worden, niet juist kan zijn; fibrine komt, zooals
3
HEKMA ) vaststelde, in normale melk niet voor.
Dat het de caseïne, dealbumine of de globuline der melk zou zijn,
die de neiging der melkvetbolletjes tot trosvorming bepalen, is niet
aantenemen;immers dan zouhet moeilijk teverklaren zijn, waarom
dit proces bij de eene melk zooveel gemakkelijker optreedt dan bij
een andere.
Klaarblijkelijk hebben wij in de melk te doen met een voorshands
nog onbekende stof, die de eigenschap bezit, dat ze in het grensvlak geadsorbeerd wordt en dan de vetbolletjes gemakkelijk doet
samenkleven.
Merkwaardig is, dat deze eigenschap bij verhitting van de melk
verloren gaat. Dit verklaart dan ook,waarom hoog gepasteuriseerde
en gekookte melk zooslecht oproomt.De vetbolletjes blijven losvan
*) Versl.v. landbk. onderz. der Rijkslandb. proefst. XXIX, blz. 137 envlg.
(1924).
2
) 1.c.
*) Versl.v.landbk.onderz.d.Rijkslandb.proefst.XXVIII,blz.22—46(1923).
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elkaar liggen en stijgen slechts uiterst langzaam omhoog. Wanneer
men zulke melk lang genoeg laat staan, komen ten slotte althans de
grootere vetbolletjes toch aan de oppervlakte, waar ze een dunne
roomlaag vormen met een hooger vetgehalte dan die,welke wij bij
vlugger oproomende melkverkrijgen. Bij delaatste isderoom losser
van bouw.
De oude theorievolgens welke de vetbolletjes in de verhitte melk
bezwaard zouden zijn met gestolde albumine, een theorie, die zoo
aannemelijk leek, wijl de vermindering van de oprooming intreedt
bij een verwarming boven 63°C , bij welke temperatuur ook de
albumine begint te stollen, is ondeugdelijk gebleken.
RAHN 1 ) toonde aan, dat de oorzaak van de slechte oprooming
van verhitte melk gelegen is in een verandering in de naaste omgeving der vetbolletjes. Wanneer men n.l. melk door centrifugeeren
ontroomt, de ondermelk pasteuriseert en dan weer met den niet
verwarmden room vermengt, krijgt men een mengsel,dat zeer normaal oproomt. Het tegendeel is het geval, indien men de proef zóó
uitvoert, dat menin plaatsvan deondermelk den room pasteuriseert.
Ten slotte zij nog medegedeeld, dat men door aan verhitte melk
gelatine of slijmstoffen toe te voegen, het agglutinatieproces en
daarmede de normale roomvorming weer kan herstellen. De toegevoegde stoffen kunnen dus de rol overnemen van de stof, welke
door de verwarming boven 63°C. onwerkzaam was gemaakt.
Welke deze laatste stof is en waarom die in sommige melken
nagenoegontbreekt, datblijft onsvoorloopignogverborgenenzoolang
dit het geval is, zullen wij moeten bekennen, dat een afdoende
verklaring van het oproomingsproces nog niet is gegeven.
x

) Forschungen I, 142envlg.(1921).

HET STUDIEJAAR 1925-1926
REDE VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS, IR. B. VAN DER BURG, BIJ DE
OVERDRACHT VAN HET RECTORAAT OP DEN 20STEN SEPTEMBER 1 9 2 6

Mijne heerencuratoren, hoogleeraren, lectoren,
damesenheeren assistenten enstudenten en verder
Gij allen, die dezeplechtigheid metUw tegenwoordigheid vereert,zeer gewaardeerde toehoorderessen
en toehoorders,ik heet U allen hier van harte
welkom.
Het is de gewoonte, dat de rector-magnificus der landbouwhoogeschool opdenlaatsten dagvanhet studiejaar belangstellenden
uitnoodigt tot bijwoning van eene openbare senaatsvergadering,
in welke bijeenkomst hij een overzicht geeft van de belangrijkste
feiten, welke er met betrekking tot deze hoogeschool over het afgeloopen studiejaar te boeken vielen.
Op hethuidige oogenblik kandebalans over hetboekjaar, hetwelk
heden eindigt, nogniet worden afgesloten. Er moet vooraf nog een
belangrijke post uit het journaal in het grootboek worden overgeschreven. De senaat heeft gewild, dat deze handeling tot dituur
werd uitgesteld en in Uwetegenwoordigheid zou worden verricht.
De bedoelde post dateert vanden18den Junivanditjaar. Gebruik
makende van het hem bij artikel 51 der wet tot regeling van het
hooger landbouw-onderwijs toegekende recht, besloot de senaat
derlandbouwhoogeschool inzijne opdien daggehouden vergadering
aan prof. Dr. ADOLF EDUARD MAYER te Heidelberg wegens zeer
uitstekende verdiensten den graad van doctor in de landbouwwetenschap honoriscausate verkenen.
Het zoude den senaat in hooge mate hebben verheugd, indien
hij prof. MAYER hier heden in zijn midden had mogen begroeten
en in de gelegenheid was geweest, hem persoonlijk dendoctorsbul
ter hand te stellen. Mij zou het een groote eer zijn geweest, dit
namens den senaat te mogen doen.
Het was voor ons allen een groote teleurstelling, toen wij van
prof. MAYER, dieoorspronkelijk in de voor iemand vanzijn leeftijd

P R O F . D R . A D O L F E D U A R D MAYER,

geboren te Oldenburg 9 Augustus 1843.

foto : Prof. Hugo Mayer
Gmelin.
Wageningen, Aug. 1925.
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toch wel heel lange en vermoeiende treinreis geen beletsel zagom
heden hier te komen, het bericht ontvingen, dat hij mede door eene
lichte ongesteldheid van mevrouw MAYER verhinderd was aan het
aanvankelijk gekoesterde voornemen gevolg te geven.
Kan ik mij onder deze omstandigheden thans in mijn toespraak
niet onmiddellijk wenden tot hem, dien de senaat heden heeft
willen promoveeren, zoowilik toch voor u, zeer gewaardeerde aanwezigen, de gronden noemen, waarop ons college zijn besluit tot
het verkenen van deze onderscheiding heeft doen steunen.
Men houde mijtengoede, datikbij hetnoemen van MAYER'S verdiensten voor de landbouwwetenschap er niet naar zal trachten
volledig te zijn. MAYER heeft inzijn lang envruchtbaar leven, gewijd
aan de beoefening vandewetenschap, zoovéélverdienstelijk werk gewrocht. Het zou mij gemakkelijk vallen daaronder verschillende
onderdeden aan te wijzen, welke elk op zich zelf genomen het
senaatsbesluit van den 18den Juni van ditjaartenvollezouden kunnen
rechtvaardigen.
Toen in 1876de regeering overging tot de stichting van de rijkslandbouwschool te Wageningen, werd D r . ADOLF MAYER met den
persoonlijken titel van hoogleeraar aan die onderwijsinrichting verbonden. MAYER, die, toen hij naar hier geroepen werd, reeds de
functie vanbuitengewoon hoogleeraar aande universiteit te Heidelberg bekleedde, had een benijdenswaardige leerschool achter den
rug. Op 20-jarigen leeftijd was hij na voltooiing van zijne studie in
de schei-, natuur- en wiskunde onder leiding van BUNSEN, K I R C H HOFF en HELMHOLTZ, mannen met groote wetenschappelijke reputatie, tot doctor gepromoveerd. Daarna had hij zijne studies in de
chemie voortgezet bij KÉKULÉ te Gent en vervolgens eenassistentsplaats aan het universiteitslaboratorium te Halle aanvaard. Hier
volgde MAYER de colleges bij denlandbouwscheikundige STOHMANN
en de practica bij JULIUS K Ü H N , den directeur van het landbouw-

kundig instituut. Het was vooral onder invloed van deze beide
geleerden, dat de jonge chemicus besloot, zich voortaan te wijden
aan de landbouwscheikunde.
Als vrucht vanzijne studie in deze richting verscheen in 1870 zijn:
Agrikulturchemie, eenwerk invijf deelen, achtereenvolgens getiteld:
„Ernährung dergrünen Gewächse", „Düngerlehre", „Bodenkunde",
„Gärungschemie" en „Ernährung und Fütterung der Nutzthiere".
Verschillende deelen vandit standaardwerk zijn tot 1924 meermalen
herdrukt. Gedeeltelijke vertalingen ervan verschenen in het Russisch
en in het Italiaansch.
Dit omvangrijke werk, waarin de schrijver de tot het terrein der
landbouwscheikunde behoorende vraagstukken op grondige wijze
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en met scherp kritischen zin behandelt, zou ik kunnenaanwijzen als
zijn proefschrift voor heden en daarmede zou ik mij dan verder
van dit gedeelte van mijn taak ontslagen kunnen rekenen.
Zóó handelende, zou ik echter niet de volle beteekenis van de
verleening van het eere-doctoraat op dit tijdstip in hetlichthebben
gesteld.
Niet in MAYER'S geschriften, maar in zijne daden, in hetgeen hij
in het rechtstreeksche belang van den Nederlandschen landbouw
heeft tot stand gebracht, moet het proefstuk voordezeeere-promotie
worden gezocht. Alleen op die wijze kan het bijzondere karakter,
hetwelk de senaat aan dit eerbetoon heeft willen hechten, in zijn
waren zin tot uiting komen.
Toen MAYER in 1876 zijne betrekking aan de rijkslandbouwschool had aanvaard, is hij onmiddellijk begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de stichting van een rijkslandbouwproefstation. De plannen voor een zoodanig station werden nog
hetzelfde jaargoedgekeurd,zoodatdusde rijkslandbouwproefstations
in 1926 tegelijk met het rijkslandbouwonderwijs in Nederland hun
gouden feest mogen vieren.
Het eerste werk, de eerste onderzoekingen van het proefstation
werden met zeer bescheiden middelen door MAYER verrichtin een
kleine,slecht verlichte kamer in de voormalige rijkslandbouwschool,
thans hoofdgebouw onzer hoogeschool.
Tot welk een grootsch instituut het proefstationwezen in ons land
is uitgegroeid, welke onschatbare diensten het in het verleden voor
den vaderlandschen landbouw heeft bewezen en welkeen belangrijke
taak derijkslandbouwproefstations, zoowel dievoor controle-onderzoek als die voor landbouwkundig onderzoek, nog heden ten dage
vervullen, daarover behoeft hier niet verder te worden uitgeweid.
- Wij zijn met eerbied vervuld voor den man, aan wiens doorzicht,
ijver en volharding wij de stichting van het proefstationwezen in
Nederland te danken hebben en onder wiens voortreffelijke leiding
deze instelling tot bloei is gekomen.
De senaat der landbouwhoogeschool heeft den stichter van het
proefstationwezen in Nederland ter gelegenheid van het gouden feest
dier nuttige instelling willen eeren met de hoogste onderscheiding,
waarover hij beschikt.
Ten bewijze van de toekenning van den doctoralen graad honoris
causawordt dit op perkament gestelde, door den rector-magnificus
en den secretaris van den senaat geteekende diploma, voorzien van
het grootzegel der landbouwhoogeschool, aan prof. Dr. ADOLF
EDUARD MAYER, geboren te Oldenburg den 9den Augustus 1843,
thans oud-hoogleeraar te Heidelberg, uitgereikt.
Ik noodig U, waarde collega HUGO MAYER, uit, het aan Uwen
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hooggeëerden Vader toegekende eere-diploma voor hem uit mijne
handen in ontvangst te nemen.
Het is mij een groot voorrecht, dit eerbewijs namens den senaat
te mogen overhandigen en de eerste te mogen zijn, die U gelukwenscht met de onderscheiding, Uwen Vader verleend.
Professor Ir. H. K. H. A. MAYER GMELIN antwoordde als volgt:
Mijnheer de rector-magnificus.
Veroorlooft U mij; dat ik U oprechten dank breng voor de zeer
waardeerende en hartelijke woorden, naar aanleiding van de verleening van het eere-doctoraat der landbouwhoogeschool aan mijn
vader, gesproken en eveneens voor Uwe zoo welgemeende gelukwenschen.
Het is wellicht, meer dan voor iemand anders, voor mij eene niet
geringe teleurstelling geweest, toen ik vernam, dat de door den
senaat van onze hoogeschool gepromoveerde en mijne moeder op
dit plechtige uur niet persoonlijk aanwezig zouden kunnen zijn.
Temeer betreur ik deze afwezigheid om de redenen, die hiertoe
hebben geleid, waarbij de minder gunstige gezondheidstoestand
van de laatste wel een voorname factor is geweest.
Ik kan den senaat de verzekering geven, dat de groote onderscheiding mijn vader in zijn 83ste levensjaar te beurt gevallen en
reeds eerder officieel medegedeeld, hem ten zeerste heeft verheugd
en door hem hoogelijk is op prijs gesteld en ik mag mij wel als gemachtigd beschouwen, daarvoor op deze plaats een woord van diep
gevoelde erkentelijkheid te richten tot allen, die bij deze eere-promotie aktief zijn betrokken geweest, in 't bijzonder tot U mijnheer
de rector, als de eigenlijke uitvoerder van het senaatsbesluit.

De rector-magnificus vervolgde hierna zijne rede.
Dames en heeren,
Thans is het oogenblik gekomen, waarop ik U verslag kan doen
van de belangrijkste feiten uit de geschiedenis onzer hoogeschool
over het heden eindigende studiejaar.
Het is geen regel, dat een historieschrijver zijn relaas aanvangt
met de nieuwste geschiedenis. Dat ik nochtans bij deze gelegenheid
dien minder gebruikelijken weg volg, vindt zijn grond in de omstandigheid, dat er uit delaatstverloopen week gebeurtenissen vallen
te vermelden, welke voor onze hoogeschool van zóó bijzondere
beteekenis zijn, dat ik gemeend heb, ze een plaats vooraan in mijn
verslag te moeten inruimen.
Het is in deze maand 50 jaar geleden, dat door oprichtingvande
rijkslandbouwschool te Wageningen uitvoering werd gegeven aan
artikel 19 van de wet van 1863 op het middelbaar onderwijs. Het
wasteverwachten, dat dit feit niet onopgemerkt zouworden voorbijgegaan. Inderdaad heeft men zich allerwegen opgemaakt om het
halve eeuwfeest van het bestaan van het rijkslandbouwonderwijs
luisterrijk te gedenken.
Het kon niet uitblijven, dat ook de landbouwhoogeschool, welke
in 1918in de plaatskwamvandevoormaligeinstellingvanlandbouwonderwijs hier ter stede, in deze feesten werd betrokken.
Drie feiten uit de achter ons liggende feestweek verdienen hier
een bijzondere vermelding; ik noem ze in chronologische volgorde.
Allereerst verzoek ik U dan, mij in gedachten te volgen naar het
voorplein van het hoofdgebouw onzer hoogeschool. Op de plaats,
waar eenmaal een de omgeving zeer ontsierende rijwielbergplaats
was opgeslagen, verheft zich thans op een hardsteenen voetstuk
het beeld van een forschen zaaier, bedoeld als zinnebeeld van den
zegen, welken de landbouwhoogeschool brengt.
Deze schepping van den Wageriingschen beeldhouwer AUGUST
FALISE, van wien onze hoogeschool bij gelegenheid van haar eerste
lustrum het ontwerp ten geschenke ontving, werd in den voormiddag van den 14den September j.l. in tegenwoordigheid van
een groote schare genoodigden, door mevrouw M. VAN DER BURGBORGER onthuld en door den heer Jhr. S. VAN CITTERS te Brummen,
voorzitter van het comité, hetwelk de gelden, noodig voor de uitvoering van het beeld, bijeenbracht, aan het rijk overgedragen.
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De minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, Mr. J. B.
KAN, nam namens de regeering den „ZAAIER" in ontvangst.

De korte, maar veelzeggende opdracht, welke in vergulde letters
ophet voetstuk isaangebracht:„ D E NEDERLANDSCHELANDBOUWAAN
DE LANDBOUWHOOGESCHOOL", wijst voor iederen aanschouwer dit
schoone beeldhouwwerk aan als een duurzaam blijk van sympathie
van den Nederlandschen landbouw voor zijne hoogste instelling
van landbouwonderwijs.
In den namiddag van denzelfden dag heeft de burgemeester van
Wageningen, de heer J. M. A. WIJNAENDTS VAN RESANDT, in een
plechtige raadszitting ten stadhuize, welke door Z.K. H. den
Prins der Nederlanden en vele autoriteiten werd bijgewoond,
namens het bestuur dezer gemeente aan de Nederlandsche regeering
een geschenk overgedragen bestaande uit 2 hectaren grond, bestemd
voor uitbreiding van de proefterreinen der landbouwhoogeschool,
en daarenboven 25000 gulden als bijdrage in de bouwkosten van een
nieuw te stichten laboratorium.
Deze schenking, welke namens de regeering door minister KAN
werd aanvaard, brengt ons een belangrijken stap nader tot de zoo
zeergewenschtevoltooiingvandeoutillagevanhethoogerlandbouwonderwijs.
Namens den senaat zeg ik het gemeentebestuur van Wageningen
hartelijk dank voor het groote blijk van belangstelling voor de
landbouwhoogeschool, waarvan deze schenking onseen treffend en
hooglijk gewaardeerd bewijs is.
Onder bescherming van een eere-comité —waarvan het Z.K. H.
den Prins der Nederlanden behaagd heeft het voorzitterschap te
aanvaarden —heeft zich in den loop van ditstudiejaar eennationaal
comitégevormd ter herdenkingvan het halveeeuwfeest vanhet rijkslandbouwonderwijs in Nederland. Dit comité heeft zich ten doel
gesteld door de stichting van een duurzaam monument te getuigen
van de dankbaarheid van Nederland's en Indië's landbouw voor
hetgeen deze hebben genoten van het landbouwonderwijs in al zijn
vormen. Overal in Nederland en in zijne koloniën werd het doel van
het comité door cultuurmaatschappijen, vereenigingen en particulieren met veelsympathie begroet. In korten tijd waseen groote som
geldsbij elkaar gebracht, welke door het uitvoerend comité bestemd
werd voor de stichting van een aula voor onze hoogeschool.
Op den 15den September j.l. werd in hetkerkgebouwder Nederd.
hervormde gemeente te Wageningen een plechtige bijeenkomst gehouden,welkeZijne KoninklijkeHoogheid de Prinsder Nederlanden
met zijne tegenwoordigheid vereerde. Bij deze gelegenheid hield de
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oud-minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, Dr. F. E.
de beteekenis uiteenzette van het
landbouwonderwijs voor den vaderlandschen landbouw, terwijl de
oud-curator der landbouwhoogeschool en oud-directeur van het
departement van Landbouw, Handel en Nijverheid in Ned. OostIndië, de heer J. SIBINGA MULDER, in een toespraak getuigde van
het belangvan het landbouwonderwijs voor onzekolonialecultures.
Vervolgens nam de minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, namens de regeering, de schenking van het nationaal comité
in ontvangst.
Wanneer eenmaal aan het fonds de bestemming zalzijn gegeven,
waarvoor het is bijeengebracht, en de aula zal zijn verrezen, zullen
wij den vreemdeling met trots wijzen op dit monument,datgetuigt
van de waardeering en sympathie van alle belanghebbenden bij de
bodemcultuur in grooter Nederland voor hetlandbouwonderwijs en
de landbouwwetenschap en dat juist daaraan voor de landbouwhoogeschool een buitengewone waarde ontleent.
POSTHUMA, eene rede,waarin hij

Na deze nieuwste geschiedenis volge thans het verslag over de
lotgevallen der landbouwhoogeschool in den door het gebruik
welhaast geijkten vorm.
De samenstelling van het college van curatoren bleef door de
herbenoeming van den heer J. T H . VERHEGGEN te Buggenum bij
koninklijk besluit van 27 Februari 1926, no. 4, onveranderd.
Met groote belangstelling heeft de senaat kennis genomen van de
hooge onderscheiding, welke onzen president-curator op 31 Augustus j.l. ten deel viel door de benoeming tot groot-officier in de
orde van Oranje-Nassau.
Voorts ishet mij aangenaam hier melding tekunnen makenvan de
onderscheiding, welke op den 13den dezer werd verleend aan den
burgemeester van Wageningen, onzen curator J. M. A. WIJNAENDTS
VAN RESANDT, door zijne benoeming tot officier in de orde van
Oranje-Nassau.
De senaat onderging eenige veranderingen. Dr. J. JESWIET, die
met ingangvan 16Augustus 1925 (den datum, waarop hij uit Pasoeroean vertrok) tot hoogleeraar in de plantensystematiek, dendrologie
en plantengeografie werd benoemd, kon hier ultimo October 1925
zijn werkzaamheden beginnen. Op 22Maart 1926hield hij zijn inaugureele oratie, getiteld: „Moeilijkheden, verbonden aan plantengeografisch werk op Java".
In de vacature, ontstaan door het overlijden van Dr. A. VAN
BIJLERT, werd voorzien door de benoeming van den heer J. E. VAN
DER STOK, hoofd van de afdeeling landbouw van het departement
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van Landbouw, Nijverheid enHandelteBuitenzorg, tot hoogleeraar
in den tropischen landbouw.
Met de benoeming van den heer VAN DER STOK in deze functie
kwamermeteen eenreorganisatievanhetonderwijsinhetgenoemde
studievak totstand.Aandetotnogtoebestaande splitsingindeteelt
vanéénjarigeendievanmeerjarige gewassenwerdeeneindegemaakt.
Prof. ROEPKE, die belast was met het onderwijs in de teelt van
de meerjarige gewassen en daarnevens met dat in de entomologie,
werd bij koninklijk besluit van 28 Januari 1926,no. 15,onder ontheffing van het eerstgenoemde gedeelte van die voor één persoon
veel teomvangrijke taak, benoemd tothoogleeraar inhet dierkundig
deelderplantenziektenkunde enzalzichdusvoortaan geheel kunnen
wijden aan de wetenschap, welke reeds zoo langen tijd zijne bijzondere belangstelling had.
Prof. VAN DER STOK, wiens benoeming inging op den datum,
waarop hij uit Buitenzorg vertrok (6 December 1925), aanvaardde
zijn taak teWageningen begin Februari 1926enopende zijne lessen
op den 6den Mei met het uitspreken van eene rede,getiteld:„De
inlandsche en Europeesche landbouw in Nederlandsen-Indië en
enkele hunner problemen".
Dr. E. VAN SLOGTEREN, leider van het laboratorium voor bloembollenonderzoek te Lisse, werd benoemd tot buitengewoon hoogleeraar om onderwijs te geven in bijzondere deelen der plantenziektenkunde en hield op 15 Maart 1926een openbare voordracht
over:„Vrijeentoegepastewetenschapaandelandbouwhoogeschool".
Na deze benoeming, waardoor Dr.VAN SLOGTEREN voor onze
hoogeschool behouden bleef, ishet genoemde laboratorium te Lisse
nietlanger eenonderdeelvandatvoor mycologieen aardappelonderzoek, dochvormt hetsamen metditlaatstgenoemde laboratoriumen
dat voor entomologie het instituut voor Phytopathologie, hetwelk
bij toerbeurt telkens voor éénstudiejaar, door éénvandedrie hoogleeraren naar buiten wordt vertegenwoordigd.
Tusschen het instituut voor Phytopathologie der landbouwhoogeschool en den te Wageningen gevestigden plantenziektenkundigen dienst werd bij koninklijk besluit van 4 Juli 1925,no.5,een
officieele band gelegd. Op 28 September 1925werd onder leiding
van den president-curator der landbouwhoogeschool in de senaatskamer eenbijeenkomst gehouden vande hoogleeraren, hoofden van
de afdeelingen van het instituut der landbouwhoogeschool metden
inspecteur, hoofd van den plantenziektenkundigen dienst. In deze
vergadering, welke tevens werd bijgewoond door deninspecteurvan
den landbouw, den heer I. G. J. KAKEBEEKE, door de heeren F.B.
LÖHNIS, lid en Mr. F. FLORSCHÜTZ, secretaris van het college van
curatoren en door den rector-magnificus, hield de voorzitter een
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toespraak, waarin debeteekenisvandedoor deregeering gewenschte
samenwerking tusschen de beide genoemde instellingen in het licht
werd gesteld.
Kan de senaat zichzelf gelukwenschen met de wijze, waarop in
de hiervoor genoemde vacatures is voorzien, hij voelt zich zeer
teleurgesteld door het feit dat de plaats, welke eertijds door wijlen
Ir. S. KOENEN werd ingenomen, nogsteeds niet bezet is.Ik spreek
de hoop uit, dat thans spoedig het oogenblik moge aanbreken,
waarop in deze vacature door de benoeming van een bekwaam
Nederlandsch landbouwkundige tot hoogleeraar op gelukkige wijze
zal zijn voorzien. De toestand, welke aan onze hoogeschool bestaat
ten aanzien vandevoorziening inhetonderwijs inde landhuishoudkunde, is in hooge mate schadelijk voor de vorming van den landbouwkundigen ingenieur. Hetiszoovergekomen,datde studeerendeninditjaartekampenhebben gehadmeteenbijnavolkomen gemis
aan leiding bij de studie in de genoemde wetenschap. De heer
Ir. C. K. VAN DAALEN, wiens opdracht voor het geven van een
cursus met ingang van 1 December 1925afliep, was niet genegen
onder dezelfde voorwaarden als waaronder hij dat onderwijs tot
nog toe had moeten geven, een nieuwe opdracht te aanvaarden.
Behalve de gewone, telken jare in het programma vermelde cursussen, welke hier niet afzonderlijk behoeven te worden opgesomd,
werd dit jaar een cursus gegeven indesuikerrietcultuur. Hiervoor
werd een tijdelijke opdracht verstrekt aan den heer A. VOSKUIL te
's-Gravenhage.
Aan prof. ABERSON viel de eer te beurt, door de algemeene vergadering van de Hollandsche maatschappij der wetenschappen te
worden benoemd tot lid dier maatschappij.
Prof. QUANJERwerdbenoemdtotlidvandeLeopoldiner Academie
der Naturforscher te Halle.
Onze collega's BEZEMER en KIELSTRA werden door het college
van curatoren van het fonds ten behoeve van Indologische studiën
aan de rijksuniversiteit te Utrecht benoemd tot bijzonder hoogleeraar respectievelijk in het Javaansch en in detropische staathuishoudkunde aan genoemde universiteit.
Prof. DIEPERINK ontving de uitnoodiging een hoogleeraarszetel
te Delft te aanvaarden; gelukkig bleef hij onze hoogeschool trouw.
Ter gelegenheid van den laatsten verjaardag van Hare Majesteit
de Koningin werd onze collega ELEMA bevorderd tot officier in de
orde vanOranje-Nassau, metwelke onderscheiding wijhem gaarne
gelukwenschen.
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Aan B. W. VAN DE PEPPEL, timmerman aan de landbouwhogeschool, werd de bronzen medaille, verbonden aan de orde van
Oranje-Nassau, toegekend. Over deze officieele erkenning van de
trouwe diensten van BART VAN DE PEPPEL hebben wij ons oprecht
verheugd.
Het doetmijleednadezetotblijdschap stemmende mededeelingen
thans meldingtemoeten makenvan hetoverlijden van den vroegeren
tuinbaas van de proefvelden op „Het Spijk", W. SURINK, een man,
die gedurende een reeks van jaren de Wageningsche inrichting van
landbouwonderwijs op voortreffelijke wijze heeft gediend. Hij was
devriend vanvelegeslachten van hier gevormde landbouwkundigen.
In de bestemming van de bestaande gebouwen werden in het
afgeloopen studiejaar enkele wijzigingen gebracht.
De nieuwe hoogleeraar in de plantensystematiek, dendrologie en
plantengeografie vond voor zijne afdeeling werkruimten ingericht
in de benedenverdieping en het sousterrain van de voormalige tuinbouwschool, terwijl de afdeeling entomologie de beschikking kreeg
over de bovenverdieping van hetzelfde gebouw. Deze regeling
brengt het onmiskenbare voordeel, dat de hoogleeraar voor de
plantensystematiek enz.thans zijn laboratorium heeft te midden van
zijn proefterreinen, het arboretum.
Wel is waar beantwoorden de beide laboratoria op dit oogenblik
nog geenszinsaan debehoeften van dedaarin gevestigde afdeelingen,
het verheugt ons echter te kunnen mededeelen, dat de plannen tot
uitbreiding en wijziging van het gebouw reeds zijn vastgesteld en
goedgekeurd. Nog in dit kalenderjaar zal met de uitvoering van de
verbouwing een begin worden gemaakt.
De aan het arboretum grenzende pomologische tuin en de terreinen,vroeger in gebruik voor groententeelt en bloemisterij,zijn thans
voor het grootste gedeelte in beheer bij den hoogleeraar voor de
plantensystematiek, die ook de beschikking heeft gekregen over de
voornaamstekassen.Inverband hiermede zal langzamerhand althans
aan een deel dezer terreinen een zoodanige bestemming worden
gegeven, dat aan deeerste behoeften aan meer ruimte voor het steeds
groeiend arboretum eenigszins wordt tegemoet gekomen. Hierbij
ligt het echter in de bedoeling, de afdeeling vormboomen van den
pomologischen tuin zooveel mogelijk intact te laten.
Het zou een daad van wijs beleid zijn, indien voor de afdeeling
landbouwplantenteelt, welkeeendeelvan denvoormaligen groententuin in gebruik heeft, en die naar onze meening in deze omgeving
niet thuis hoort, andere gronden werden gehuurd. Deze oplossing
zou de plantenteelt niet schaden, terwijl het arboretum er zeer
door zoude zijn gebaat.
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Na het vertrek van de afdeeling systematiek enz.uit het hoofdgebouw en deverhuizing vandeafdeeling plantenteelt naar de daar
ontruimde lokaliteiten, zag de afdeeling organische chemie zich in
het bezit gesteld van den zuidelijken vleugel van het hoofdgebouw,
terwijl de geheele noordelijke vleugel voor het onderwijs in de
landbouwscheikunde konworden bestemd. Deverbouwingen, welke
in verband met de veranderde bestemming van den zuidelijken
vleugel noodzakelijk waren, kwamen indenloopvanditjaar gereed.
Aan den reeds jarenlang onhoudbaren toestand in de scheikundige
afdeelingen is hiermede een einde gemaakt. In Januari kon prof.
OLIVIER zijn nieuwe laboratorium in gebruik nemen.
Het laboratorium voor plantenphysiologisch onderzoek werd nog
verder volmaakt door den bijbouw van een grooten kelder.
Prof. SPRENGER werd door een schenking van de vereeniging:
„Zeeland's proeftuin" in staat gesteld, de kelderruimten in zijn
laboratorium te laten isoleeren en te voorzien vankoude-accumulatoren. Met een geleende koelmachine zijn daar thans —reeds lang
van te voren voorbereide ^ proeven bij lage temperaturen ingezet
kunnen worden.
Zoo iser in het afgeloopen jaaralweereenenanderter verbetering
van de werkruimten tot stand gekomen. Wij zijn daarvoor dankbaar, al zijn wij danooknoggeenszinsvoldaan.Erblijft nogveelte
wenschen over. Ik wil er mij echter vanonthouden, diewenschen
hier te uiten.
Liever wil ik uiting geven aan een gevoel van vertrouwen in de
toekomst, datbij densenaat is gewekt door deofficieele toezegging,
dat in de eerstvolgende jaren extra gelden voor den bouw van
nieuwelaboratoria tenbehoevevanonzehoogeschoolopdeontwerpstaatsbegrootingzullenwordengebracht.Hiermedeisdeverwachting
gewekt, daterbinnen afzienbaren tijd eenaantal zeer urgente voorzieningen zullen kunnen worden getroffen.
Het schijnt, dat eindelijk de nieuwe EINSTEIN, op wiens komst
VAN UVEN hoopte, toen hij in 1922 op deze plaats zijn diesrede
uitsprak, isopgestaan enalthans eendeelvandentijd, dien delandbouwhoogeschool op haar nieuwe laboratoria wacht, in laboratoriumruimte zal weten te transformeeren.
Aan allen, die aan de oplossing van dit probleem vruchtbaar
hebben medegewerkt, brengen wij gaarne een woord van oprechten
dank. De verkregen toezeggingen hebben in den senaat een hoopvolle stemming gewekt, welke den rüstigen wetenschappelijken arbeid vanzijne leden slechts ten goede kan komen.
Het zij mij veroorloofd, hier een bijzonder woord van dank te
brengen aan U, hooggeachte heer president-curator, voor hetgeen
Gij in dezen in het belang van onze hoogeschool hebt weten te
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bereiken. Mogen de gewekte gunstige verwachtingen in allen deele
in vervulling gaan.
In 1923 noodzaakte de toestand van de schatkist tot beperking
van degewoneuitgaven voor delandbouwhoogeschool. De credieten
voor personeel, voor hulpmiddelen voor het onderwijs, voor studiereizen,voor exploitatievandebedrijven envoordenhuishoudelijken
en administratieven dienst werden sterk besnoeid. Mijn voorgangers
hebben daar tegen in verschillende toonaarden, elk naar zijn temperament, van deze plaats hunne bezwaren kenbaar gemaakt. Het
moge waar zijn, dat er hier en daar wel eens een wild lootje werd
weggesneden, menzal echter niet kunnen ontkennen, dat door den
al te krassen snoei ook het vruchthout werd beschadigd, waardoor
verschillende takken minder vruchtdragend zijn geworden. Wij
hopen, dat de landbouwhoogeschool in de allernaaste toekomst
over ruimere middelen zalkunnen beschikken, opdat al hare takken
tot een gezonde ontwikkeling zullen kunnen komen.
Met voldoening wil ik constateeren, dat de regeering het laatste
jaar eeniets ruimer standpunt heeft ingenomen ten opzichte vande
door wetenschappelijke werkers aan de hoogeschool te ondernemen
buitenlandsche studiereizen. Het aantal gevallen, waarin dergelijke
reizen uit de voor de landbouwhoogeschool toegestane credieten
geheel of gedeeltelijk konden worden bekostigd, bleef echter nog
zeer beperkt. Slechts de hoogleeraren VAN BASEN, SPRENGERen
VAN SLOGTEREN hebben opdiewijzebuitenlandsche congressenkunnen bijwonen of een studiereis buiten de landsgrenzen kunnen
ondernemen.
Prof. VANBAREN bezocht, buiten bezwaar van 's rijks schatkist,
in Meivan ditjaar het internationaal geologisch congres te Madrid,
waaraan verbonden waren excursies in Spanje en Marokko ennam
met rijkssteun deel aan de internationale conferentie voor agrogeologie te Budapest.
Prof. SPRENGER maakte een studiereis in Engeland om zich op
de hoogte te stellen van den stand der tuinbouwpraktijk en -wetenschap in dat land.
Prof. VAN SLOGTEREN vertegenwoordigde de Nederlandsche
regeering op een phytopathologisch congres, in Augustus j.l.
te Ithaca in den staat New York gehouden; hierbij dient echter te worden opgemerkt, dat deze reis niet door had kunnen
gaan, ware het niet, dat de vereeniging van bloembollenkweekers het ontbrekende, grootste deel van het reiscrediet hadbeschikbaar gesteld.
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Prof. ABERSON nam in opdracht van den minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw deel aan de in Februari te Rome
gehouden Réunion internationale pour l'étude des engrais chimiques.
Prof, TE WECHEL bezocht in het voorjaar in opdracht van het departement van Koloniën het internationale boschbouwkundig
congres te Rome.
Dr.SiRKS,plantkundige aan het instituut voorveredelingvan landbouwgewassen, werd door de stichting Fonds Landbouw Export
Bureau 1916—1918 in de gelegenheid gesteld, een studie te maken
van denstandvan hetveredelingsvraagstuk in de oostelijke staten van
Noord-Amerika, waarvoor hij in de zomermaanden van dit jaar
een reis naar de Vereenigde Staten ondernam.
De landbouwhoogeschool ontving in het achter ons liggende
studiejaar een drietal, door ons zeer op prijs gestelde officieele bezoeken, n.l. van den minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, M r . J. B. K A N , op 14 Juni j.l.,van den PANGERAN ARJO
SOERJODININGRAT op den 19den van die maand en van den nieuwbenoemden gouverneur-generaal van Nederlandsen-Indië, Jhr.
M r . A. C. D . DE GRAEFF op 19 Juli d.a.v.
Voorts vinden wij in het guldenboek der hoogeschool onder meer
de volgende namen: D r . A. L . RUTGERS, directeur van Landbouw,
Nijverheid en Handel in Nederlandsch Oost-Indië, Buitenzorg,
prof. A. R. M A N N te Ithaca (N.Y.) en prof. C. B . HUTCHINSON
te New York, vertegenwoordigers van de International Education
Board, prof. D r . R. WiLLSTäTTER te München, prof. D r . C. SCHRÖTER te Zürich, prof. D W I G H T SANDERSON van de Cornell university
te Ithaca (N.Y.), prof. E . SCHRIBAUX van het institut agronomique
te Parijs, de heer P . REY, inspecteur général aan het departement
van landbouw te Parijs, prof. V. DUCOMET van de landbouwschool
te Grignon.
Het bezoekvanprof. MANN hield o.m.verband metde sollicitatie's
van enkele onzer jonge wetenschappelijke krachten naar een door
de Board of Education te verleenen fellowship. Op dit oogenblik
zijn door genoemden Board officieel studiebeurzen toegekend aan
D r . VAN DERLEK, plantkundige aan het laboratorium voor tuinbouwplantenteelt, en aan D r . WELLENSIEK, phytopatholoog aan
het laboratorium voor mycologie en aardappelonderzoek. Beiden
zullen binnenkort naar de Vereenigde Staten vertrekken om daar
geruimen tijd aan verschillende laboratoria te werken.
D r . C. H . OOSTINGH, conservator aan het geologisch laboratorium, verkreeg een opdracht van het bestuur van het
Deli-proefstation om een agrogeologische kaart te vervaardigen
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van het tabaksgebied ter Oostkust van Sumatra; hem wèrd in
verband hiermede verlof buiten bezwaar van 's rijks schatkist
verleend.
Een koninklijk besluit van 3 Februari 1926, no. 31, bracht ons
het bericht van de benoeming van den adjunct-bibliothecaris, den
heer J. D. C. VAN DOKKUM, tot bibliothecaris der landbouwhoogeschool, waarmede eindelijk weer is voorzien in de vacature, welke
door het vertrek van den vorigen functionaris, Dr. F. C. WIEDER,
op 1Mei 1924, was ontstaan. De functie van adjunct-bibliothecaris
werd niet weder vervuld; echter werd Dr. H. KOOIMAN met den
titel van vast-assistent aan de bibliotheek verbonden.
Nu ik hier over onze bibliotheek spreek, zij meteen melding gemaakt van een tweetal belangrijke schenkingen, welkezij dit jaar
mocht ontvangen. De heer B. A. PLEMPER VAN BALEN, oud-lector
aan onze hoogeschool, schonk ons zijn boekerij over tuinbouwwetenschap, terwijl mevrouw de Wed.P. VAN HOEK—BORGMAN te
's-Gravenhage onze bibliotheek aanvulde met een collectie boeken,
toebehoord hebbende aan wijlen haren echtgenoot, den ouddirecteur-generaal van den landbouw.
Voor beide belangrijke schenkingen betuigde de regeering haren
dank.
Hetzelfde geschiedde ten opzichte van een ander, evenzeer op
prijs gesteld geschenk, hetwelk de landbouwhoogeschool gewerd
ten behoeve van het ethnologisch museum. Deze verzameling werd
n.l. verrijkt met een collectie ethnografica, geschonken door den
heer en mevrouw KROESEN—NAHUYS te Renkum.
De rectorskamer werd verfraaid door twee zeer gewaardeerde
gaven, te weten vier etsen, derlandbouwhoogeschool vereerd door
Hare Majesteit de Koningin en een monumentalen inktkoker,
aangeboden door het Wageningsche studentencorps.
Onder het hoofd buitenlandsche studiereizen gewaagde ik zooeven van eene subsidie,verleend door het Fonds Landbouw Export
Bureau. Dit fonds, gesticht door de liquideerende vereeniging „Het
Landbouw Export Bureau", werd opden 13denMaart 1926doorden
voorzitter van de liquidatie-commissie, prof. Mr. Dr. H. W. C.
BORDEWIJK te Groningen, overgedragen aan de definitieve beheerders. Het doel van het fonds, dat op het tijdstip der overdracht
ruim f446.000.— groot was, is, zooals in de stichtingsacte wordt
omschreven: „de bevordering van de landbouwwetenschap en aanverwante handelswetenschap in haar geheelen omvang". Dit doel
zal moeten worden bereikt: „door de inkomsten uit het vermogen
aan te wenden voor de toepassing van alle doeltreffende en wettige
middelen, onder andere het uitschrijven van prijsvragen, het bekostigen van studiereizen, het steunen van wetenschappelijke
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instellingen ofonderzoekingen, het bezorgen van wetenschappelijke
uitgaven enzoovoort."
Beheerders van het fonds zijn de hoogleeraren der landbouwhoogeschool voor zoover zij zich daarvoor beschikbaar stellen, terwijl de leden van het college van curatoren den raad van commissarissen vormen.
De stichting is gevestigd in het hoofdgebouw der hoogeschool,
waar zij zich een wel zeer bescheiden kamer zag toegewezen. Wij
zouden haar gaarne een plaats hebben ingeruimd, meer inovereenstemming met de groote beteekenis,welkedestichtingvoor delandbouwwetenschap in het algemeen en voor de landbouwhoogeschool
in het bijzonder heeft. Er was echter helaas geen beter vertrek
beschikbaar.
Het aantal fondsen ten behoeve van onze hoogeschool werd
sedert enkele dagen nog met één vermeerderd. Op 14Septemberj.l.
werd ons mededeeling gedaan van de stichting van het „Ceresfonds". Dit fonds stelt zich ten doel, studeerenden, die door
financieele omstandigheden, buiten hun toedoen of schuld ontstaan,
hunne studie aan de landbouwhoogeschool zouden moeten staken,
in staat te stellen die studie te vervolgen en tot een goed einde te
brengen, door het verstrekken van rentelooze voorschotten.
In het studiejaar 1925/1926 waren 324 studeerenden aan de landbouwhoogeschool ingeschreven, waaronder 51 landmeters en 7 voor
enkele vakken; het vorige jaar waren deze getallen respectievelijk
312,43en 8. Het aantal voor de eerste maal ingeschrevenen bedroeg
74, tegen 52 in den vorigen cursus.
27 personen verwierven het ingenieursdiploma, 12 dat voor landmeter;hetvorigejaarstudeerden er58ingenieursen8landmeters af.
Behalve de eerepromotie van Prof. ADOLF MAYER hadden vijf
gewone promoties plaats; hierbij werd éénmaal den doctoralen
graad met lof toegekend.
Na deze opsomming van statistische gegevens over studeerenden
en studieresultaten nog een enkel woord over de studenten en het
studentenleven.
Het is mij een genoegen, te mogen constateeren, dat er in Wageningen een opgewekt studentenleven heerscht. Kunst en sport werden ook dit jaar met succes beoefend. Ik herinner hier slechts aan
de uitvoeringen van het studentenorkest, aan die van de tooneelvereeniging en aan de verrichtingen van de jonge vier van „Argo"
ter gelegenheid van de roeiwedstrijden te Groningen.
Voor het Wageningsch studentencorps washet een belangrijk jaar.
De verbouwing van de nieuwe sociëteit aan den Rijksstraatweg
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kwam in het voorjaar zoover gereed, dat het gebouw in dennacht
van 30 April op 1 Mei kon worden betrokken. Op het middernachtelijk uur verliet het corps de oude sociëteit in de Boterstraat
en begaf zich naar de nieuwe woning. Autoriteiten waren bij deze
plechtigheid niet uitgenoodigd; toch kan men niet zeggen, dat ze
in alle stilte verliep en onopgemerkt voorbijging.
In den loop van den zomer kwam een belangrijke uitbreiding van
„Ceres" tot stand; na het aanbouwen van een flinke sociëteitszaal
beantwoordt het gebouw thans wel geheel aan zijn doel.Op 16September j.l.werd het onder groote belangstelling officieel geopend.
Namens den senaat wensch ik het Wageningsch studentencorps
van harte geluk met zijn nieuwe sociëteit. In deze vroolijke, zonnige
omgeving moge het W. S.C. steeds een gezonde, krachtige organisatie blijven, het middelpunt van hetstudentenleveninWageningen.
De Roomsch Katholieke studentenvereeniging „St. Franciscus
Xaverius" vierde in November van het vorige jaar haar 3e lustrum.
Hiermede ben ik aan het einde van mijn kroniek gekomen;
voordat ik echter dit spreekgestoelte verlaat, meen ik nog enkele
woorden van dank te moeten uitspreken.
In de eerste plaats gewaag ik hier met groote erkentelijkheid van
den steun en de medewerking, welke de senaat in het achter ons
liggende jaar in zooruime matevan het collegevan curatoren mocht
ontvangen. U, hooggeachte heer president-curator, breng ik zeer in
het bijzonder een woord van hartelijken dank voor de bewijzen van
warme belangstelling voor onze hoogeschool, waarvan Gij bij voortduring blijk geeft.
Zeer geachte Mr. FLORSCHÜTZ, Uwe grondige kennis van zaken
en Uwe toewijding, waar het gaat om de belangen van de landbouwhoogeschool, zijn mij dikwijls van groot nut geweest.De veelvuldige
besprekingen, welke ik met U mocht voeren, hebben ons de schriftelijke behandeling van zoovele aangelegenheden zeer vergemakkelijkt. Ik betuig U voor dien steun gaarne mijn weigemeenden dank.
Mede namens mijne assessoren en den secretaris van den senaat
betuig ik u, waarde senatoren, oprechten dank voor het vertrouwen,
dat Gij in de leiding van het dagelijksch bestuur hebt gesteld.
Ditvertrouwen heeft onzetaakbelangrijk verlicht enveraangenaamd.
Van de talrijke bijeenkomsten, welke ik met U, mijne assessoren,
GRIJNS en TE WECHEL, en U, secretaris van den senaat, SPRENGER,

in het afgeloopen jaar heb gehouden, zal ik steeds de aangenaamste
herinneringen bewaren. Deze vergaderingen, welke ons ten minste
één avond in deweek hebben gekost, hebben zichzonder één enkele
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uitzondering gekenmerkt door een prettigen, vriendschappelijken
toon. Nooit heeft er ook slechts één oogenblik gevaar bestaan, dat
die voor een vruchtbare samenwerking in zoo hooge mate bevorderlijke verhouding verloren zou gaan. Naast Uwen deskundigen raad
is Uwe vriendschap mij een onmisbaren steun geweest bij de uitoefening van mijn ambt.
Ten slotte vergeet ik ook niet de zeer gewaardeerde hulp,dieik
in het afgeloopen jaar heb mogen ondervinden van het personeel
van den huishoudelijken en administratieven dienst.
Waarde TEWECHEL. Het studiejaar 1925/1926 spoedt ten einde;
mijn taak als rector is afgeloopen, de Uwe staat te beginnen. Wij
weten, dat de belangen van de hoogeschool bij U aan goede handen
zijn toevertrouwd. Het verheugt mij, het rectoraat der landbouwhoogeschool thans aan U te mogen overdragen.
Den nieuwen rector heil!

3. HET HALVE EEUWFEEST VAN HET RIJKSLANDBOUWONDERWIJS IN NEDERLAND.
Het was op 15 September 1926 vijftig jaren geleden, dat ter uitvoering van de wet van 1863 op het middelbaar onderwijs de
rijkslandbouwschool te Wageningen werd opgericht. De oud-leerlingen der opvolgende inrichtingen voor landbouwonderwijs te
Wageningen meenden ditfeit niet onopgemerkt te mogen laten voorbijgaan, dochhet in een plechtige samenkomst op een waardige wijze
te herdenken.
Onder bescherming van een eere-comité, waarvan Z.K. H. de
Prins der Nederlanden het voorzitterschap aanvaardde, vormde zich
een Nationaal Comité om, zooals het doel werd omschreven, „zoo
mogelijk door oprichting van een duurzaam monument te getuigen
van de dankbaarheid van Nederlands en Indië's landbouw voor
hetgeen zij hebben genoten van het landbouwonderwijs in al zijn
vormen".
Het comité zag zijn pogen met succes bekroond en het besloot
de regeering bij dit jubileum van het rijkslandbouwonderwijs een
aula voor de landbouwhoogeschool aan te bieden.
De gemeente Wageningen, wier meer dan gewone belangstelling
voor de landbouwonderwijs-inrichtingen te dezer stede algemeen
bekend is, deelde haar voornemen mede bij dit halve eeuwfeest ten
behoeve van de landbouwhoogeschool een geschenk, bestaande uit
twee hectaren grond en een bedrag van f25.000.— als bijdrage in
de kosten van een nieuw te bouwen laboratorium, aan de Regeering
aan te bieden.
Voorts besloot het comité, dat de noodige fondsen bijeenbracht
om een door den beeldhouwer Aug. Falise ontworpen beeld van een
forschen zaaier in steen te doen uitbeelden, in de feestweek, welke
doordeburgerij vanWageningen ter gelegenheid van het halve eeuwfeest van het rijkslandbouwonderwijs in Nederland werd georganiseerd, dit monument aan de regeering over te dragen ter plaatsing
op een der terreinen van de landbouwhoogeschool.
Ten einde dit halve eeuwfeest, dat voor de landbouwhoogeschool
van zoo groote beteekenis is geworden, aan de vergetelheid te ont-
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rukken, volgen hierna in chronologische volgorde de redevoeringen,
uitgesproken in de herdenkings-bijeenkomst en bij de aanbieding
der verschillende geschenken.
AANBIEDING VAN HET „ZAAIERSBEELD*'
OP DINSDAG, 14 SEPTEMBER 1926, OP HET VOORPLEIN VAN HET
HOOFDGEBOUW DERLANDBOUWHOOOESCHOOL

Rede van Jhr. S. VAN OTTERS te
Brummen, voorzittervanhetcomité.
Mijne Heeren Ministers, zeer geachte aanwezigen,
Bij de viering van het eerste lustrum der Landbouwhoogeschool
deed de Heer FALISE, de bekende kunstenaar, op wiens inwoning
Wageningen prijs stelt, de aanbieding om geheel belangeloos een
op landbouw en hoogeschool toepasselijk product van zijn scheppend genie ter beschikking te stellen van de hoogeschool, ter
opluistering van een der voorterreinen.
Eene commissie vormde zichom tetrachten, in landbouwkringen
de noodige fondsen bijeen te brengen om het door den kunstenaar
ontworpen monument in steen te doen uitbeelden.
De commissie zag haren arbeid met succes bekroond en zoo kan
het beeld, product van samenwerking van kunst en landbouw, aan
de Landbouwhoogeschool worden aangeboden. Het tijdstip, waarop
degedenkingvanhet halve-eeuwfeest van het Rijkslandbouwonderwijs te Wageningen plaats vindt, scheen voor de aanbieding een
passend moment.
Alvorens nog een enkel woord over dat beeld te zeggen, zou ik
mevrouw VAN DER BURG, de echtgenoote van den rector-magnificus der Landbouwhoogeschool, willen verzoeken, het omhulsel
te willen verwijderen, eene daad, waartoe zij zichwelwillend bereid
heeft verklaard en waarvoor ik haar den dank der commissie bij
voorbaat moge betuigen.
Waar nu het beeld van den „Zaaier" voor ons staat, zij mijn eerste
woord ereenvan oprechten dank aan den Heer Falise voor de inderdaad mooie gedachte om een product van zijn talent der Landbouwhoogeschool aan te bieden.
Mijnheer Falise,het staat niet aan mij omvan dezeplaats een oordeelover Uwkunstwerk uittespreken;strakszullen meer bevoegden
enwier oordeelalsbeeldende kunstenaarsvoor U meerwaarde heeft,
dit doen. Ik twijfel er niet aan, of dit beeld zal Uw naam als kunstenaar met eere doen noemen, maar dit is zeker: Uw naam was
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verbonden aan Wageningen, Uw naam zal voortaan verbonden zijn
aan de Landbouwhoogeschool en „het beeld van Falise" zal dien
naam tot in lengte van dagen in dankbare herinnering doen voortleven.
Een woord van dank moge hier ook gebracht worden aan den
heer HAGEDOORN, die het beeld in steen, geheel naar 'skunstenaars
inzichten, heeft uitgevoerd, en aan den heer VAN LAAR, dienstkringleider bij den rijksgebouwendienst, die ook thans weder zijne
onmisbare hulp verleende om het beeld op het juiste oogenblik geplaatst te krijgen.
Tenslotteenniethetminstonzendankaan den secretaris-penningmeester van het Uitvoerend-Comité, Jhr. Ir. LAMAN T R I P , want het
is allereerst aan zijne ijverige en onvermoeide pogingen te danken,
dat belangstelling voor de uitvoering van het plan werd gewekt en
levendig gehouden en dat het beeld thans op zijn voetstuk prijkt.
Thans nog een woord over de beteekenis van het beeld en de beteekenis van het geschenk.
De beteekenisvan hetbeeld.
Elk kunstwerk drukt uit, en moet uitdrukken, eene gedachte, al
zal die gedachte ook verschillend inwerken, naar gelang van aard
en opvatting van den beschouwer.
Dit beeld spreektvan:arbeiden en vertrouwen, werken en bidden,
wetenschap en geloof.
Het is niet het beeld van een landman, die maar op goed geluk
wat zaad uitstrooit; integendeel, het spreekt van ernstigen arbeid,
van zwoegen en werken om den bodem, waarop hij gaat zaaien, zoo
goed mogelijk te hebben voorbereid.
Het is het beeld van den landman, die zijn bodem bewerkte naar
wat de wetenschap hem deed leeren en die het zaad, dat hij uitstrooit, zorgvuldig heeft gekozen,kortomallesin hetwerkstelde om,
naar de wetenschap uitvorschte, de omstandigheden zoo gunstig
mogelijk te maken, opdat de natuurkrachten mochten samenwerken
tot het verschaffen van een milden oogst.En nu zaait hij,moedig en
sterk door toeëigening van wat de wetenschap hem schonk, maar
daarbij niet steunend op eigen kracht, maar vast in het geloof aan
de mogendheid en trouw zijns Gods.
De beteekenis van hetgeschenk.
Het staat zoo eenvoudig op het voetstuk: „De landbouw aan de
Landbouwhoogeschool" en in den feestgids heet het:„een geschenk
van de praktijk aan de wetenschap".
Ziet, dit is het, waarop de nog jeugdige hoogeschool in haar
kort bestaan groot mag gaan: dat hethaargeluktis,bijvrije beoefe-
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ning van de zuivere wetenschap, de praktijk aan zich te binden*
Het isniet moeilijk, voorbeelden aan te halen, ten bewijze, hoe de
praktijk de waarde van streng wetenschappelijk onderzoek toont
te begrijpen ente waardeeren. Ik denk b.v.aan de nauwe samenwerking van landbouwvereenigingen in Groningen en Zeeland met het
instituut voorveredelingvanlandbouwgewassen, aan den krachtigen
financiëelen steun, uit de kringen der bloembollencultuur verleend
ten behoeve van den arbeid van het laboratorium te Lisse, onderdeel
van het instituut voor Phytopathologie, aan het niet onbelangrijke
bedrag, nog onlangs uit de praktijk geschonken als bijdrage om het
laboratorium voor tuinbouwplantenteelt voor speciale onderzoekingen uit te rusten.
Dit alles wijst niet alleen op gelukkige samenwerking en waardeering, maar daaraan ligt tevens het gezonde denkbeeld ten grondslag, dat de praktijk bereid is, mede te dragen in de kosten van die
wetenschappelijke onderzoekingen, waarvan de uitkomsten in het
bijzonder haar van nut kunnen zijn.
Blijve dit beeld het gelukkig symbool van samenwerking van
wetenschap en praktijk.
De praktijk heeft voortdurend behoefte aan voorlichting, aan
steun bij de oplossing van tal van problemen. De wetenschap is
oud, maar blijft jong tevens. Telkens nieuwe problemen, die alleen
langs streng wetenschappelijken weg kunnen worden beantwoord.
Niet te vergeefs zal een beroep worden gedaan op de wetenschappelijke krachten der Landbouwhoogeschool om in het bijzonder die
vraagstukken in studie tenemen,waarbij grootepractische belangen
zijn betrokken, altijd voor zoover de beschikbare middelen dit toelaten.
Wij hebben goeden moed, mijnheer de Minister, dat de „Zaaier"
ook in dit laatste opzicht niet teleurgesteld zal worden, wanneer hij
zijn vertrouwen ook op de Regeering stelt.
Met dankbaarheid moge hier gewezen worden op de goede gezindheid jegens de Landbouwhoogeschool, waarvan de Regeering
steeds blijk gaf en van U persoonlijk mocht de hoogeschool deze
reedsin ruime mate ondervinden.
Erkentelijkheid zij geuit voor de hulp, welke de. Minister van
Financiën, streng bewaarder van 's Rijks schatkist, verleende, en
de dienst der rijksgebouwen, welke in het belang der hoogeschool
met de beschikbare middelen weet te woekeren.
Met dankbaarheid worden herdacht de blijken van sympathie en
steun, steeds van de zijde van het koloniaal bestuur ondervonden.
Mijnheer de Minister, de landbouw schonk dit beeld aan de
Landbouwhoogeschool. Die instelling heeft alszoodanig geen stoffelijk bezit, het is alles des Rijks. Daarom dragen wij dit beeld aan U
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over ter vrije beschikking om het hier of op eene andere plaats der
Landbouwhoogeschool, waar het het meest aan zijne bestemming
zalvoldoen, wel in stand te willen houden.

Aanvaarding van het beeld door den
minister vanBinnenlandscheZakenenLandbouw,ZijneExcellentieMr.J.B.KAN.
De minister begon met er op te wijzen dat, tengevolge van een
schromelijke vergissing,eenonzer grootstedagbladendatgene,wathij
voornemens was te antwoorden op de welsprekende redevoering
van den heer VAN CITTERS, reeds dien ochtend had gepubliceerd.
Het gras was hem aldus voor de voeten weggemaaid. Onder
herinnering aan een bekende anecdote van een zijner tallooze ambtsvoorgangers, die een redevoering instudeerde, beginnende met de
woorden „geheel onvoorbereid hier het woord voerende", zei de
minister dat iedereen wel zou willen gelooven dat hetgeen hij thans
ging zeggen inderdaad onvoorbereid was. Dit had echter het voordeel dat het hem uit het hart welde.
In zeer warme-bewoordingen bracht de minister vervolgens hulde
aan den heer VAN CITTERS en het comité, dat onder zijn leiding had
gewerkt. Niet minder lof werd toegezwaaid aan den kunstenaar, die
het beeld had gewrocht. Den studenten werd er op gewezen hoezeer
het beeld van de eeuwig zich verjongende natuur een aansporing
wasvoorlandbouwkundigen inwording omzichtot het uiterste in te
spannen.
En ten slotte aanvaardde de minister het beeld als een uiterst
welkomgeschenkvoorderegeering.

AANBIEDING VAN HET GESCHENK DER GEMEENTE
WAGENINGEN
OP DINSDAG, 14 SEPTEMBER 1926, TEN STADHUIZE

Rede van den heerJ. M.A. WIJNAENDTS
VAN RESANDT,burgemeestervanWageningen.
Koninklijke Hoogheid,
Toen te dezer stede op den 9en Maart 1918 de Landbouwhoogeschool geopend werd, viel het gemeentebestuur de eer te beurt
Uwe Koninklijke Hoogheid als vertegenwoordiger van Hare
Majesteit de Koningin bij deze plechtigheid, ten stadhuize te mogen
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ontvangen. Nu wij hier tezamen zijn gekomen omeenzoo belangrijk
feit als het 50-jarig bestaan der landbouwinstellingen te Wageningen
te herdenken geniet het gemeentebestuur wederom de eer Uwe
Koninklijke Hoogheid thans als Eere-Voorzitter van het Nationaal
Comité voor de plechtige herdenking van het halve-eeuwfeest van
het Rijkslandbouwonderwijs in Nederland te mogen ontvangen en
welkom heeten.
Het zij mijvergund namenshetgemeentebestuur Uwe Koninklijke
Hoogheid eerbiedigen dank voor Hare hooge tegenwoordigheid
alhier te betuigen.
Mijnheer de Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw.
Het gemeentebestuur is ten zeerste verheugd Uwe Excellentie
als hoogste landbouwautoriteit hartelijk welkom te mogen heeten.
Voor mij persoonlijk is het een bijzonder voorrecht Uwe Excellentie
hier thans als zoodanig te mogen begroeten. Wageningen is U niet
geheel onbekend, maar wij stellen het op hoogen prijs, dat Uwe Excellentie heden deze plechtigheid wel heeft willen bijwonen.
Mijnheer de Minister van Koloniën.
Wij danken Uwe Excellentie voor de welwillendheid waarmede
U aan onze uitnoodiging om hier heden tegenwoordig te willen zijn,
gevolg hebt willen geven en heeten U namens het gemeentebestuur
hartelijk welkom.
Nu de Hoogeschool in steeds toenemende mate zoowel voor het
Nederlandsch-Indische Gouvernement als voor landbouwkringen
in onze koloniën een factor van beteekenis wordt, voornamelijk
doordat de bloei van Insulinde in niet geringe mate bevorderd
wordt door de komst van zoovele energieke jonge mannen, uitstekend toegerust met de vereischte kennis, welke alleen door een
studie aan onze hoogste landbouwinstelling verkregen kan worden,
geeft de tegenwoordigheid van Uwe Excellentie aan deze plechtigheid een bijzonder cachet.
Mijnheer de Vertegenwoordiger van den Minister van Financiën,
Nu de Minister van Financiën verhinderd is hier heden tegenwoordig te zijn, waardeeren wij het ten zeerste, datZijne Excellentie
toch zijn vertegenwoordiger naar Wageningen afgevaardigd heeft en
heeten wij U als zoodanig, namens het gemeentebestuur hartelijk
welkom.
Het Ministerievan Financiën neemt,inverband met den verderen
groei der landbouwhoogeschool, een zeer voorname plaats in.
Wij stellen het op hoogen prijs, ook in het belang van deze gemeente,datdeMinisterinoverlegmetzijnenambtgenootvanBinnenlandsche Zaken en Landbouw bereid gevonden werd een extra
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bedragbeschikbaar te stellen, waardoor spoediger dan ooit verwacht
mocht worden, de stichting van een nieuw laboratorium is mogelijk
geworden.
Namens het gemeentebestuur mogen wij U verzoeken, den Minister voor de bewezen eer van zijne vertegenwoordiging bij deze
plechtigheid, onzen weigemeenden dank te willen overbrengen.
HoogEdelgestrenge Heer Commissaris der Koningin.
Het is voor het gemeentebestuur een groot voorrecht U als
Hoofd vanditGewest het welkom te mogen toeroepen in een van de
onder Uw toezicht gestelde gemeenten, die zoo nauw met den landbouw is verbonden.
Wij danken U zeer voor Uwe tegenwoordigheid.
Edelgrootachtbare Heer President-Curator der Landbouwhoogeschool.
Het is aan allen, die met de Landbouwhoogeschool inverbinding
staan, bekend met welk een groote toewijding de belangen dier
inrichting door U behartigd worden. Ik kan U deverzekering geven,
dat Uwe tegenwoordigheid hier op dezen voor de instituten en instellingen op het gebied van den landbouw zoo gedenkwaardigen
dag door het gemeentebestuur ten zeerste gewaardeerd wordt.
Mijnheer de Voorzitter van het Comité voor de plechtige herdenking van het halve-eeuwfeest van het Rijkslandbouwonderwijs in
Nederland. Ik moge U en de aanwezige leden van Uw Comité,
waarvan de meesten tevens oud-leerlingen, namens het gemeentebestuur een hartelijk welkom in de oude veste „Wageningen" toeroepen,die Uallenaandevroegereinrichtingen van landbouwonderwijs doet terug denken.
Daarenboven Mijnheer de Voorzitter is Uwe aanwezigheid hier
voor ons van bijzondere beteekenis omdat tijdens Uw ministerschap
dewetwerdafgekondigd ingevolgewaarvande landbouwhoogeschool
gesticht werd. Heeren Curatoren, Mijnheer de Inspecteur van het
Landbouwonderwijs, Rector Magnificus, Hoogleeraren, Directeuren
der Proefstations, Lectoren en alle verdere autoriteiten hier aanwezig.
Heeren genoodigden en belangstellenden, het zij mij vergund U
de verzekering te geven dat Uwe tegenwoordigheid ten zeerste op
prijs wordt gesteld.
Zooals bij U allen ongetwijfeld bekend, werd in 1874 aan de bestaande gemeentelijke H.B.S. een landbouwcursus verbonden. Het
bestaan van dezen cursus gaf den toenmaligen Inspecteur van het
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Middelbaar Onderwijs Dr. Salverda aanleiding zich dato 5 Februari
1875 als volgt tot het gemeentebestuur te richten:
„Ten gevolge van eene aanvrage om Rijkssubsidie door het bestuur van den Proeftuin te Deventer aan de Regeering gedaan is bij
mij ernstig sprake van een voorstel tot overbrenging van genoemde
inrichting naar Wageningen waar hare nabijheid eerst hoogst gunstig
zou kunnen werken voor de bestaande landbouwschool. In dat geval
zou intusschen gelijk in Deventer door de gemeente een terrein
— liefstongeveer2H.A. — dienentewordenbeschikbaar gesteld".
Hierop werd door den toenmaligen burgemeester den heer KNEL
onder meer het volgende geantwoord:
„De Gemeenteraad heeft heden overwogen dat de beschikbaarstelling van 2 H.A. grond niet bereikbaar is.De kosten voor de gemeenten ten behoeve van de landbouwschool zijn jaarlijks nog van
dien aard dat men van nieuwe offers, die van de ingezetenen zouden
moeten gevergd worden bij den reeds hoogopgevoerden hoofdelijken
omslag, zoude moeten terug deinzen. Men zal evenwel gaarne zien
dat het Rijk de school mocht overnemen met de H.B.S. en in dat
gevalzaldegemeentevan hare belangstelling doenblijken door aanbieding van een belangrijk gebouw en gronden."
Het zijn deze onderhandelingen geweest welke hiervan het gevolg
waren en in 1876 geleid hebben tot de stichting der Rijkslandbouwschool te Wageningen. Het voorstelvan Dr. SALVERDAen het tegenvoorstel van burgemeester KNEL zijn dus de aanleiding geworden
tot de vestiging der latere Landbouwhoogeschool en het is op grond
van dit feit, dat wij thans een gouden feest herdenken.
De gemeente Wageningen is daarom beiden genoemden heeren
groote dankbaarheid verschuldigd.
De opvolgende gemeentebesturen hebben trouwens steeds getoond een helder inzicht te bezitten in de groote belangen welke
voor dezegemeente met hetverblijf eener bloeiende landbouwschool
binnen hare grenzen gemoeid waren.
Bij de vestiging der Rijkslandbouwschool zoowel als ten tijde
der verschillende overgangsvormen heeft de gemeente ersteedsnaar
gestreefd de school, nu eens door financieelen steun, dan weer door
beschikbaarstelling van gronden en gebouwen, de gelegenheid te
verschaffen zich zoo krachtig mogelijk te kunnen ontwikkelen. Wij
willen de verschillende stadia welke de landbouwinstellingen sedert
1876 doormaakten — de reorganisaties van 1896 en 1904 — stilzwijgend voorbijgaan. Uit denaard derzaakzouhetmij tever voeren
om van deze plaats een overzicht van de ontwikkeling van het
landbouwonderwijs te geven. Op dit gebied ter zake bevoegder
personen hebben zulksreedsvóór mij gedaan.
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Wijwillenechter eenperiodevermelden welkevoordeze gemeente
van het grootste belang was.
In 1910 verscheen een wetsontwerp hetwelk blijkens de daarbij
behoorende memorie van toelichting beoogde de Rijkslandbouwschool te verplaatsen en te splitsen. Het bleek voorts dat deze voorgenomen splitsing ten doel had om zoo mogelijk deHoogere Land,Tuin- en Boschbouwschool met het oog op eene eventueele verheffing tot Landbouwhoogeschool naar elders over te brengen.
Deze plannen wekten te Wageningen groote bezorgdheid want
indien zij tot uitvoering werden gebracht zou de gemeente zich alle
opofferingen ten opzichte der landbouwschool om niet getroost
hebben.
Reeds in 1906 bestond er groote onzekerheid betreffende de
plaats van vestiging eener te stichten landbouwhoogeschool. In het
bekende werk „Hooger Landbouwonderwijs" van de hand van
wijlen Dr. P. VAN HOEK behandelt schrijver achtereenvolgens de
vragen „Universiteit of Landbouwhoogeschool" en „Waar moet
de Landbouwhoogeschool zijn gevestigd?"
Wat de eerste vraag betreft komt de schrijver tot de conclusie dat
een onafhankelijke landbouwhoogeschool devoorkeur moet genieten
boven de aansluiting bij een bestaande Universiteit. Ten opzichte
van de plaatsvan vestiging geeft Dr. VAN HOEK eene opsomming van
verschillende voordeden welke zouden voortvloeien uit een verblijf
te Utrecht: alleen vreest schrijver dat voor het Rijk de kosten aan
een overbrenging der school naar elders verbonden, te hoog zouden
blijken te zijn. Schrijver geeft in dit geval toe dat ookte Wageningen
een landbouwhoogeschool tot haar recht zou kunnen komen.
Het gemeentebestuur heeft indiejarenvanonzekerheidenverschil
van meening allesgedaan watbinnen hare krachten lag om de school
voor Wageningen te behouden. Op dit oogenblik past het ons zeker
te memoreeren, dat mijn ambtsvoorganger tijd noch moeite gespaard
heeft om de vestiging der school in deze gemeente te verzekeren.
Wageningen dankt haar hoogeschool voor een groot deel aan zijn
onvermoeid streven.
In verband met hetgeen door Dr. VAN HOEK werd opgemerkt is
het wel interessant te vernemen wat Dr. STARING, Inspecteur van
het Middelbaar Onderwijs in Januari 1872 aan Burgemeester en
Wethouders van Wageningen schreef toen zijn oordeel door dit
College gevraagd werd over de stichting eener landbouwschool in
deze gemeente.Dr. STARING schrijft o.a.:„over de geschiktheid van
Wageningen tot de vestiging der Geldersche landbouwschool zullen
de meeningen niet ver uiteenloopen. De stad is niet zoo groot, dat
delandlieden voor eenete sterke ontwikkeling van stadsbegeerten en
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steedsche neigingen bij hunne zonen behoeven beducht te zijn;
terwijl zeer velen zelfs de jongelieden van het 's Zondags thuis
komen kunnen doen genieten. Daarbij iser gelegenheid in overvloed
om bij kleine uitstapjes landbouw op allerhande wijze gedreven in
oogenschouw te nemen".
Men ziet hieruit dat wanneer er in 1872 sprake zou geweest zijn
om hetzij te Utrecht hetzij teWageningen een landbouwhoogeschool
te stichten er vele factoren voor deze gemeente zouden gepleit
hebben, niet in het minst de geruststellende verzekering van Dr.
STARING dat Wageningen te klein was om steedsche neigingen en
stadsbegeerten bij de leerlingen der school te kunnen opwekken!
„Mocht eenmaal de landbouwschool tot grooten bloei geraken,"
vervolgt Dr. STARING, „evenals de geheel op denzelfden voet ingerichte landbouwschool te Cleef, die reeds in het tweede jaar van haar
bestaan een vijftigtal leerlingen telde, dan is dit in de eerste plaats
aan de deugdelijkheid van het gegeven onderwijs toe te schrijven."
Het is wel jammer dat Dr. STARING toen hij deze meening neerschreef niet een tipje heeft kunnen oplichten van den sluier die de
toekomst derlandbouwschool nogvoor het oogverborgen hield.Had
men hem toen voorspeld dat de door hem eenvoudig gedachte inrichting van landbouwonderwijs in 1926 tot hoogeschool met een
aantalvan318studenten zouzijn uitgegroeid, hij hadzulks misschien
niet zoo dadelijk geloofd.
Menzalbij ditallesechter de tijden inaanmerking moeten nemen.
Wageningen telde in 1876 bij de oprichting der school ruim
6000 zielen. De gemeentelijke uitgaven voor den gewonendienstbedroegen destijds ruim f55000.—.
De bevolking leefde voornamelijk van den landbouw en de teelt
van tabak, welke cultuur in 1876 nog 138000 K.G. opleverde. De
handel bestond voor het grootste gedeelte in opkoop van tabak.
Millioenen ponden werden van uit Wageningen naar het buitenland
verzonden. Mogelijk was onze beroemde Delitabak toen nog niet in
het buitenland bekend en gold een sigaar van Wageningsche tabak
bereid als een bijzondere delicatesse!
Hoezeer zijn die toestanden thans gewijzigd. Wageningen telt nu
bijna 13000 zielen. De gemeentelijke uitgaven bedroegen in 1925
alleen reeds voor den gewonen dienst f968.403.13.
Welken invloed hebben delandbouwschool en de landbouwhoogeschool in den loop der tijden op de ontwikkeling der gemeente uitgeoefend vraagt men zich thans onwillekeurig af.
Ditisnatuurlijk niet zoogemakkelijk na te gaan>maar er zijn toch
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wel verschillende feiten te noemen welke hierop een licht werpen.
Een gemeente en een landbouwschool welke vijftig jaar lang lief en
leed deelden moetennatuurlijk op eikaars bestaansvoorwaarden een
grooten invloed gehad hebben. Hare belangen zijn thans alshet ware
ineengegroeid.Zoowelcultureelals materieel genieten wij vele voordeden boven een gemeente van gelijke grootte en gelijk karakter
waar geen hoogeschool gevestigd is.
Bijna wekelijks kunnen wij hier genieten van belangwekkende
wetenschappelijke voordrachten.
Heeft de naam onzer gemeente niet tot ver over onze landsgrenzen
eenen goeden klank gekregen?
Reeds meermalen genoot onze gemeente de eer het middelpunt
van nationale en internationale congressen op landbouw- en ander
wetenschappelijk gebied te zijn.
Wat zouden wij beginnen zonder ons uitnemend studentenorkest?
Er zijn natuurlijk personen, die op dit alles zullen antwoorden dat
Wageningen zonder hoogeschool zich niet zoovele offers had behoeven tegetroosten, alsthans het gevalisgeweest.Natuurlijk „noblesse
oblige"maar zijn deze offers dan niet dubbel en dwars de genoemde
voordeden waard?
Is ons stadsleven niet op een veel hooger peil gebracht door de
aanwezigheid der hoogeschool?
Aldezevragenkanmennietandersdanbevestigend beantwoorden.
Door verschillende oorzaken zoowel als het tot standbrengen van
voor de gemeente nuttige en onontbeerlijke werken welke door de
tijdsomstandigheden binnen een korten termijn moesten worden
uitgevoerd zijn onze belastingen hoog opgevoerd, maar hierin wordt
toch ook voor een niet gering gedeelte door hen die aan de hoogeschool verbonden zijn, gedeeld.
Overigens hebben wij zooeven gehoord dat de belastingen ten
tijde van het burgemeesterschap van den heer KNEL reeds tot het
hoogste peil waren opgevoerd. Dit moge de hedendaagsche Wageningers tot troost strekken.Wij zouden op nogvelevoordeden welke
ons door de aanwezigheid der hoogeschool ten deel vallen kunnen
wijzen, maar van Uw geduld mag niet te veel gevergd worden.
Alles samenvattende komt men tot de slotsom dat wij staan en
vallen met onze hoogeschool.
Nu en dan duikt nog wel eens het spook op dat de hoogeschool
ons ontnomen zal worden maar het isook niets meer dan een spook.
Wanneer de Regeering in vroeger tijden er tegen op zag om met het
oog op de groote kosten daaraan verbonden de school naar elders
over te brengen, hoeveel te meer zouden deze overwegingen dan niet
gelden nu er sindsdien zoovele laboratoria zijn bijgebouwd.
Wij zijn er integendeel juist van overtuigd dat de Regeering alles
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in het werk stelt om de Landbouwhoogeschool te Wageningen in
steeds meerdere mate aan haar doel te doen beantwoorden.
Immers ondanks de zeer moeilijke financieele omstandigheden
waarin het Rijk de laatste jaren verkeerde heeft de Regeering, rij
het ook in vertraagd tempo, steeds voortgearbeid aan de verdere
ontwikkeling der hoogeschool. Bijna jaarlijks kon een nieuw laboratorium of andere uitbreiding tot stand gebracht worden en het
past ons ook van deze plaats daarvoor aan de Regeering dank te
brengen. De belangen der hoogeschool zijn immers ook onze
belangen.
Het gouden feest van heden isvoor het gemeentebestuur opnieuw
een welkome aanleiding omvan zijne belangstelling in deontwikkeling van onze hoogste instelling voor landbouwonderwijs blijk te
geven.
Excellentie, wij bevestigen bij deze ons aanbod bereids schriftelijk
gedaan waarbij wij 2 hectaren grond en een som van f25000 ter
beschikking der Regeering stellen als bijdrage in de kosten voor de
stichting van eenlaboratorium voor erfelijkheidsleer. Reeds mochten
wij van U bericht ontvangen dat dit aanbod door de Regeering in
dank werd aanvaard in verband waarmede op de begrooting voor
1927 een som zou gebracht worden welke na goedkeuring door de
wetgevende macht de totstandkoming van genoemd laboratorium
zou verwezenlijken. Door de stichting van dit laboratorium zal de
hoogeschool te Wageningen toch een instituut rijker worden waarop
zij met recht trotsch zal mogen zijn.
Het stemt ons tot voldoening dat wij op deze wijze ons doel
hebben bereikt om door een geschenk van blijvenden aard voor
hetlandbouwonderwijs insamenwerkingmetdeRegeeringdeverdere
ontwikkeling der hoogeschool te kunnen bevorderen.
Een ieder die Nederlandsch-Indië kent zal voldoende beseffen
welke groote belangen ook in onze koloniën gediend zijn door een
goed geoutilleerde landbouwhoogeschool. Reeds thans isde aanvraag
uit Indiëomuitzendingvanafgestudeerden teWageningen zoogroot
dat hieraan niet voldaan kan worden.
Moge de geschiedschrijver ook in de toekomst weder kunnen
gewagen van eendrachtige samenwerking van Regeering, College
van Curatoren en Gemeente ter verdere volmaking der landbouwhoogeschool in het welbegrepen belang van den landbouw zoowel
in Moederland als Koloniën.
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Rede van den minister van Binnenlandsche Zaken
en Landbouw bij de aanvaarding van het geschenkDe overlevering wil,dat,toen Leiden zichzoomanhaftig had verzet tegen de Spaansche belegering, de Prins van Oranje aan de
gemeente een passende belooning wildeschenken.De Prins zou haar
de keuze hebben gelaten tusschen vrijdom van lasten gedurende een
vrij lange periode en de stichting van een hoogeschool. Hoewel deze
overlevering door niemand minder wordt vermeld dan onzen grooten
dichter-geschiedschrijver Hooft, is hare juistheid in twijfel getrokken. Maar juist of niet juist, de Leidsche vroedschap der 16e
eeuwwordt nogsteedsalseentoonbeeld vanwijsbeleid ten tooneele
gevoerd, omdat zij boven het onmiddellijk voordeel de academie
zou hebben verkozen.
Voor gelijksoortig dilemma zagWageningenzichnimmer geplaatst.
Het isbij mijn wetenooknimmer belegerdenheeft dusgeengelegenheid gehad zijn moed te toonen. Maar ware aan Uwe vroedschap
eenzelfde aanbod gedaan als aan uwe roemruchtige voorgangster
in Leiden, uwe keuze zou geen andere zijn geweest.
Immers, uit al het door u opgesomde blijkt, mijnheer de burgemeester, dat door de Wageningsche gemeentepolitiek dezer halve
eeuwsteedsalseenroodedraadheeft geloopenhetkrachtigverlangen
om aan Regeering en bevolking te doen blijken, hoe zeer u een instelling als de thans jubileerende, op prijs stelt.
Die politiek is een hoogst verstandige. Materieele voordeelen
daargelaten is de hoogeschool voor de stedelijke maatschappij, wat
dehersenenvoorden menschzijn:hetgeestelijk milieudatdeoverige
functiën leidt.
Ookopandergebieddanwatwijthansbetreden,hebikmij kunnen
overtuigen dat, behalve natuurlijk de hoogleeraren ook de alumni
uwer academie een lichtende fakkel zijn op de alledaagsche paden
die het gros uwer medeburgers moet bewandelen.
Hetgeen de gemeente Wageningen thans weder tot grooter glorie
harer hoogeschool aanbiedt, is een nieuw symptoom derzelfde verstandige politiek. Van ganscher harte aanvaard ik, namens de Regeering,uwegaveenikspreekdeverwachting uit,datalduswederom
eenstapwordt gezetopdenweg,aanwelksuiteinde eenwetenschappelijk centrum Wageningen ligt, niet minder beroemd dan het oude
Alexandrie.
Moge dit worden geconstateerd, wanneer het verre nageslacht
eens als kort geleden de befaamde zusteracademie, vierthetfeest,
zevenmaal langer dan het tijdvak waarop U thans met zooveel voldoening moogt terugzien.
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Toespraak van den heer J. C. E. Baron
te 's-Gravenhage, vertegenwoordiger van den minister van Financiën.
VAN LIJNDEN

Koninklijke Hoogheid, Excellenties, Dames en Heeren,
De Minister van Financien, tot zijn groote spijt verhinderd hier
persoonlijk aanwezig te zijn, droeg mij op hem bij deze feestelijke
herdenking te vertegenwoordigen.Hijverzochtmijhierookzijn dank
tezeggen aan Wageningen, ook zijn gelukwenschenovertebrengen.
Ik kwijt mijgaarnevandezetaakenzouhiermedekunnenvolstaan,
warehetnietdatiknogiets zeer bepaalds te zeggen heb. Het is dit:
Wanneer hier thans ook Curatoren, Professoren en allen die
direct aan de Landbouwhoogeschool verbonden zijn dankbaar
bijeen zijn gekomen, zullen ze een oogenblik hun ambtelijke zorgen
hebben vergeten.Doch na het dankbaar feestvieren van heden komt
het nogniet geheel voldaan zijn van morgen. Terecht en begrijpelijk.
Wel vol moed en vertrouwen, doch zeker niet zonder wenschen zal
men de nieuwe halve eeuw ingaan en spoedig zich met de nog
onvoldane èn nieuw opkomende verlangens wenden tot Harer
Majesteits Regeering, ziende naar den Minister van Landbouw,
denkende toch wel even aan diens Ambtgenoot aan den Kneuterdijk
Nu is er veel schoons in dien aandrang om steeds meer, steeds
beter outillage, schooner nog door de veelal zoo groote onbaatzuchtigheid van hen die niet voor zich, doch voor hun Onderwijs
en voor hun Wetenschap vragen!Hoe gaarne zou men hen, die zich
zoovolkomen begrijpelijk spiegelen aan 't beste wat zij in machtige,
groote landen zagen, willen geven al wat hun hart begeert! Hoe
oprecht wenscht men hen geluk met 't nieuw geschenk en dankt
men daarvoor nu de milde gevers!
Gelukkig beseft men ook hier steeds meer, dat 't eerstebelang
van een sterke, welvarende, landbouwende bevolking, dus van kundige, practisch opgeleide voorgangers en voorlichters, dus óók van
een goede vakopleiding welke haar wetenschappelijken arbeid stelt
ten dienste van 't economisch bedrijf, vóóral is:een gezonde, sterke,
financieele positie van 't Vaderland.
Wanneer men daarvoor straks een deel van de op zichzelf vaak
zoo juiste wenschen onuitgevoerd zou moeten laten, zoo wilt dan
daarin nietzien een tegenstellingmet Uwbelang,dochwilt Uwvolle
medewerking geven en helpen dat met wijsheid en beleid zal worden
bereikt wat 't groote Nationale belang nog onverbiddelijk eischt:
beperking!En zoo ge daardoor nochtans schade duchten zoudt, wüt
dan door Uwvolle toewijding en onverzettelijke wilskracht —Uwen
jongeren, welke in den strijd van 't leven menig bezwaar zullen
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hebben teoverwinnen, ten voorbeeld — met debescheiden middelen
doorwerken, harder, moediger dan ooit.
En onzeschooneVaderlandsche geschiedeniséndievan de wetenschap bewezen eerder reeds, dat 't doel te bereiken niet afhangt
alléén van de riemen die men heeft, doch meer nog van de kracht
en de durf en het karakter van wie geroepen werden met die riemen
te roeien!

PLECHTIGE HERDENKING VAN HET HALVE EEUWFEEST EN
AANBIEDING VAN EEN AULA,
OP WOENSDAG 15SEPTEMBER, IN DE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK

Welkomstwoord en herdenkingsrede, uitgesprokendoorDr.F.E. POSTHUMAte's-Gravenhage, voorzitter van het Nationaal Comité.
Koninklijke Hoogheid, Excellentie, Dames en Heeren,
De dag waarop het ons vergund wordt samen te komen voor de
plechtige herdenking van het vijftigjarig bestaan van het Rijkslandbouwonderwijs, zou zeker een zeer bijzondere beteekenis gekregen hebben, als Hare Majesteit gevolg had kunnen geven aan het
voornemen, om bij deze plechtigheid tegenwoordig te zijn.
Nu ons is medegedeeld, dat Hare Majesteit, met het oog op de
nog te vermoeiende tocht, heeft gemeend te moeten afzien van het
voorgenomen bezoek aan Wageningen op 15 September, past het
ons deze bijeenkomst aan te vangen, met het uitspreken van den
diepgevoelden wensch, dat het God moge behagen de krachten
van Hare Majesteit ten volle te herstellen, tot een zegenvoor Haar
persoon, Haar huis en Haar volk.
Zoo zij het.
Een afzonderlijke begroeting veroorloof ik mij te richten tot U,
Koninklijke Hoogheid, diewelheeft willengoedvinden alsVoorzitter
van het Eere-Comité, Uw naam aan ons pogen te verbinden, en
tot Zijne Excellentie, den Minister van Binnenlandsche Zaken en
Landbouw, die alsvertegenwoordiger van de Regeering onze plechtige herdenking bijwoont, en verder Gij allen, dames en heeren,
die in welke kwaliteit of uit welken hoofde ook,aandeuitnoodiging
van het Uitvoerend Comité, om hier in dit gebouw, op dezen stond
tegenwoordigtezijn,gevolghebtwillengeven,weesthartelijk welkom.
Mag ik thans Uw aller aandacht vragen voor hetgeen ik in den
vorm van een herdenkingsrede tot U meen te mogen zeggen.
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Het oudste en voor iederen boerenzoon altijd weer het eerste
vakonderwijs is wel: het voorbeeld van den vader. Het voorbeeld
van den man van ervaring, van den „man van de practijk", die aan
zijn nakomelingen overdraagt de aan voorgaande geslachtenreeksen
meest doeltreffend gebleken methode van landbouw. Een methode
in den loop der eeuwen door de practijk gevonden, door voorzichtig
tasten in iedere richting, daarbij geleid door een waarnemingsvermogen en intuïtie —scherp door het leven in nauw contact met de
natuur — in geleidelijke evolutie steeds verbeterd, tot zoodanige
volmaking in sommige onderdeden als de wetenschap zelfs heden
nog niet te verklaren vermag; in andere opzichten daarentegen gebrekkig, de verbetering begrensd door, voor den empirischen
zoeker niet te overkomen muren.
Geheel anders de werkwijze der landbouwwetenschap, die de
verschijnselen na waarneming ontleedt, ze — zoo noodig na aanvulling met een reeks steZseZmatige proeven — rangschikt in een
algemeen verklarend verband, komt tot algemeen geldende wetten,
en die weer toepassend op de bijzondere omstandigheden, nieuwe
methoden enverbeteringen kanaangeven,welkezelfsmethetgrootste
geduld, langs den weg der empirie niet vindbaar zouden zijn.
De aldus verkregen resultaten aan de practijk te doen toevloeien
is de taak van het Landbouwonderwijs;het organisme dat de roeping
heeft: deuitkomsten derwetenschap,tertoepassingofin toegepasten
vorm ter kennis van den landbouwer te brengen om aldus aan
hem en aan de gansche gemeenschap dienstbaar te worden gemaakt.
In dezen zin kanniettothetlandbouwonderwijswordengerekend:
het onderwijs in delandhuishoudkunde, dat in deeerste helft van de
19e eeuw aan de theologische faculteiten der Rijks-Universiteiten
werd gegeven en dat wèl tot gevolg had, dat de geestelijke herder
met de materieele nooden van zijn kudde [op de hoogte kwam,
doch geen voordeden door toepassing van de wetenschap in den
practischen landbouw, opleverde.
Eenigszins anders werd dit, toen in 1840 de verplichting tot het
volgen van dit onderwijs voor de aanstaande predikanten werd opgeheven en in de plaats daarvan aan alle drie hooge scholen een
cursus in de landhuishoudkunde voor mef-studeerenden werd geopend, welke door ieder kosteloos kon worden bijgewoond.
En hoewel ook de vruchten van dit onvoldoende gefundeerde,
hooger onderwijs, zooals te begrijpen is,gering zijn geweest, had het
toch dit belangrijke indirecte gevolg, dat het toenemende bezoek
aan de colleges van den Groninger hoogleeraar VAN HALL nieuw
leven schonk aan de van vroeger dateerende plannen van het Departement Groningen van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van Nijverheid, en tot oprichting deed besluiten van de Land-
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huishoudkundige school, een particuliere instelling, welke van
1842—1871onderleidingvan VAN HALL,haaronderwijsin de theorie
te Groningen, en in de practijk op een boerderij te Haren, heeft
gegeven.
Men dient groote waardeering te gevoelen voor de pioniers van
deze school, wier experimenteeren op het gebied van het landbouwonderwijs in een tijd, waarin men nog geen juist begrip had van den
invloedvandewetenschapopdelandbouw-praktijk, ookvoor lateren
tijd van groote waarde is geweest en die, toen uitvoering stond te
worden gegeven aan artikel 19 van de in 1863 aangenomen wet op
het Middelbaar Onderwijs, met, ook naar onze begrippen, gezonde
voorstellen kwamen tot hervorming der school om diealsRijkslandbouwschool in den zin der wet, erkend te zien.
De kwart eeuw arbeids der school gaf gelegenheid tot ontwikkeling der denkbeelden en tot beslechting van den strijd over de inrichting van het landbouwonderwijs, een strijd welke in zijn heftigheid iedere verdere ontwikkeling van het landbouwonderwijs remde
en eindigde met de overwinning van deopvatting,datniet,zooalsaan
de landhuishoudkundige school,het landbouwonderwijs zou moeten
omvatten: zoowel onderwijs in handenarbeid als onderwijs in de
theorie,dochdathetzichuitsluitend moetten doelstellen:dewetenschappelijke grondslagen van den landbouw voor de leerlingen te
ontwikkelen.
En al waren de leiders der landhuishoudkundige school in de
latere jaren van inzicht veranderd, blijkens hunne voorstellen aan de
Regeering om de school te splitsen en aan een drie-jarige cursus te
Groningen — welke dan zou voldoen aan de eischen der wet —
wetenschappelijk en géén practisch onderwijs te geven, men vereenzelvigde de landhuishoudkundige school en hare mannen, zoozeer
methetstelselvantheoretisch-practischonderwijs,datmenwenschte
te verlaten, dat de vruchten van hun moeizaam streven hùn werden
onthouden,omenkele jaren later, met weinig moeite door een veel
jongere instelling, de landbouwschool der Gemeente Wageningen
te worden geplukt.
De principieele strijd over den aard van het landbouwonderwijs
was hiermede beslecht, in denzelfden geest als wij ook thans nog
huldigen:het onderwijs in de practische handgrepen behoort niet
op een school te worden gegeven; het landbouwonderwijs behoort
zich te beperken tot de wetenschappelijke grondslagen, of zooals
STARING het uitdrukte, tot het doel: „den leerlingen aan te toonen
hoedemetoordeeltoegepastetheorie,rustendeopde onveranderlijke
wetten der Natuur, het welzijn van de landbouwers, en gevolgelijk
dat van den geheelen Staat kan bevorderen".
De wending, diehet onderwijs door dezekeuzevan beginsel nam,
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geeft aanleiding tot de vraag,tot welke ontwikkeling die theoretische
grondslagen, die wetenschap van den landbouw, in Nederland was
gekomen.Bijonderzoek blijkt, datvaneen Nederlandsche landbouwwetenschap in deze periode nog geheel geen sprake is. Weliswaar
was mèt de opleving van de natuurwetenschappen in de tweede helft
van de 18e eeuw het besef doorgedrongen, dat deze ookaan den
landbouw ten goede zouden kunnen komen; er werden enkele
vereenigingen opgericht: de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen in 1752 en de Maatschappij tot bevordering van den
landbouw in 1776, welke zich iets dergelijks ten doel stelden,doch
totontwikkeling van een Nederlandsche landbouwwetenschap kwam
het niet.
In Duitschland werden door ALBRECHT THAER in 1810 met het
werk „Grundsätze der rationeller Landwirtschaft" de grondslagen
gelegd voor een landbouwwetenschap en diens arbeid werd voortgezet door JULIUS KÜHN en anderen. Hier te lande kan wèlde activiteit van eenige landgenooten worden vermeld, wier onderzoekingen
voor de landbouwpractijk van het grootste belang konden worden:
het werken van een scheikundige als G. J. MULDER, van geologen
alsSTARING enJ.M. VANBEMMELEN,vaneen econoomals SLOET TOT
OLDHUIS, doch deze onderzoekingen misten nog eenheid en systeem
en misten ook te zeer het streven tot het openen van toepassingsmogelijkheden voor de practijk, om met den naam „landbouwwetenschap" te worden bestempeld.
Door het ontbreken van een dergelijke wetenschap, die behalve
uit eenanalyseerend deel:het blootleggen van de beginselen van den
landbouw, ook uit een synthetisch deel moet bestaan:het ontwerpen
van een stelselvolgenswelke de winst uit het bedrijf, voor den landbouwerzoowelalsvoordegemeenschapzoogrootmogelijkis,werden
ookderesultatenvandeDuitschelandbouwwetenschap,waarvan met
name de onderzoekingen van JUSTUS v. LUBIG veeleerdereengroote
toepassing hadden kunnen vinden, aan den Nederlandschen landbouw onthouden.
Want al is de landbouwwetenschap, als iedere wetenschap universeel in de waarheden, die zij vindt, bij het tweede gedeelte van
haar taak, de toepassing van deze, dient zij rekening te houden met
debijzondereomstandigheden,welkeiniedereomgevingverschillend
zijn.
De eerste steen van het gebouw van de Nederlandsche landbouwwetenschap kon eerst worden gelegd, toen met de stichting der
Rijkslandbouwschool een kern werd gevormd, waar beoefenaren
van alle aan den landbouw ten grondslag liggende wetenschappen
werden vereenigd. Toen kon een reeds dadelijk uit de school voortgekomen dochterinstelling: het landbouwproefstation, zich uit-
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sluitend met de beantwoording van uit de practijk voortkomende
vraagstukken gaan bezig houden. Toen werd, doordat het landbouwonderwijs in de juiste bedding werd geleid, ook in Nederland de
schakel geklonken, die de wetenschap met de practijk verbindt en
langs deze verbinding konden de reeds verworven uitkomsten der
wetenschap naar de practijk worden overgebracht en anderzijds
de nog talrijke openstaande vragen, waarvan om beantwoording door de practijk werd geroepen, naar het centrum worden
teruggezonden.
En eerst in deze wisselwerking met het landbouwonderwijs kon
de landbouwwetenschap ook verder tot ontwikkeling komen; eerst
toen de adviezen der wetenschap langs den weg van het landbouwonderwijs tot de practijk gebracht, vruchten gingen afwerpen,
kon de landbouwwetenschap grootere waardeering en de noodige
materieele steun vinden; eerst toen langs den wegvanhet landbouwonderwijs een mogelijkheid tot opleiding en studie werd gegeven,
konden de mannen worden gevormd, die later in staat waren de
wetenschap weer verder te brengen.
En in niet mindere "mate werd omgekeerd de ontwikkeling van
het landbouwonderwijs bevorderd, doordat de voortschrijdende
wetenschap voor nieuwe stof en rijker inhoud zorgdroeg.
Tezamen zijn landbouwwetenschap en landbouwonderwijs gegroeid. Het halve eeuwfeest van het Rijkslandbouwondenvi/s is
zekernietminderde50steverjaardagvandeNederlandschelandbouwwetenschap.
Werd aldus aan het landbouwonderwijs, door een gelijkopgaande
ontwikkeling der landbouwwetenschap een overvloed van materiaal
verzekerd en was,zooalsgezegd,in dezeventigerjaren destrijd over
den aard van het landbouwonderwijs beslecht, nadat het zeker een
kwart eeuw tot een kwijnend bestaan was teruggehouden, in zijn
verderen groei zou het nog eenige tegenwerkende omstandigheden
ontmoeten. Het was in de eerste plaats de houding der boeren zelf,
voor wie het onderwijs juist is bestemd, die aanvankelijk de ontwikkeling in den weg stond.
Toen in de jaren vóór 1877, dank zij de internationale positie van
onsland,indentijdvanvrijhandel enstijgende prijzen vanlandbouwproducten deNederlandscheboerenstandeengoudentijddoormaakte,
een tijdperk gekarakteriseerd als een tijd van materieelen bloei,
maar van intellectueele malaise, werd weinig aandacht gewijd aan
verbetering van den landbouw in technisch en in economisch opzicht.Deomstandigheid, datmenmetzeerweinig krachtsinspanning
zeer goede resultaten kon behalen, deed de landbouwers niet naar
nieuwe middelen grijpen omhun bedrijf tot ontwikkeling te brengen,
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integendeel, met minachting werd op de wetenschap neergezien.
Behoudens een enkele uitzondering waren de boeren niet van
voorlichting of onderwijs gediend. Zij beschouwden zich in dezen
tijd van bloeisterk genoeg om te doen zooals hun goed dacht zonder
zich veel aan te trekken van hetgeen er buiten hun gezichtskring
omging en zij gevoelden volstrekt geen behoefte om wijziging te
brengen in de inrichting van hun bedrijf, gegrondvest op de ondervindingvan eeuwen.
Eerst door een krachtigen schok werden zij uit dien dommel
gewekt.
Toen door de ongekend snelle en ingrijpende verandering, welke
het wereldverkeer sedert het midden der 19e eeuw ondergaan had,
de producten der uitgestrekte grond-complexen der dunbevolkte
Nieuwe Wereld, loonend op de Europeesche markt konden worden
gebracht en daardoor de prijzen met groote sprongen daalden, trad
in geheel West-Europa de in de geschiedenis van den landbouw
zoo bekende groote landbouwcrisis in, die in ons land nog verscherpt werd door de invoering van beschermende rechten in de
omliggende rijken en de achterlijkheid, waarin onze landbouw in
vergelijking met die van het buitenland verkeerde.
Binnen enkele jaren veranderde de bloei en rijkdom van onzen
boerenstand in diepe ellende en armoede. En eerst in het diepste
der malaise,toen ook debeide middelen bleken tefalen, die depractijk instinctief tot het ontgaan der crisis had aangewend, namelijk
het verbouwen van andere gewassen en een extensievere teelt, d.w.z.
het genoegen nemen met minder opbrengst door, naar verhouding
zéér veel minder cultuurzorgen, was men bereid de steunende hand
te grijpen, die de Staat op advies van de Landbouw-Commissie had
uitgestoken.En hetstrektonzen boerenstand tot eer, dat hij,eenmaal
overtuigd, dat het zonder verandering in het bedrijf enzondervoorlichting daarbij niet langer ging, ook in korten tijd vooroordeel en
wantrouwen heeft weten te overwinnen, zoodat van het landbouwonderwijs een snel-toenemend gebruik werd gemaakt.
Hoeveel leed en ellende de crisis ook heeft veroorzaakt, het mag
als een lichtzijde worden vermeld, dat zij onze landbouwers heeft
doen begrijpen, dat het niet uitsluitend de kennis-berustende-opervaring is, die aan het bedrijf richting kan geven, maar dat de hulp
der wetenschap dankbaar dient te worden aanvaard.
Alleen door de landbouwcrisis kon zoo spoedig en in zoo
ruime mate in vervulling gaan het woord door den eersten directeur, ter gelegenheid van de opening der Rijkslandbouwschool:
„Mogen zij niet te laat en tot schade voor hunne kinderen
inzien, dat de landbouw niet het eenige vak is, waarbij een degelijke grondslag door goed onderwijs mag ontbreken, niet het
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eenige vak, waarbij men kan en mag eindigen bij delagere school."
Valt dus, tengevolge van de landbouwcrisis in de mentaliteit van
den boerenstand tegenover het landbouwonderwijs en staatshulp
een groote verandering waar te nemen, ook in de algemeene opvattingen over de taak van den Staat ten aanzien van den landbouw en
het landbouwonderwijs voltrok zich een ingrijpende wijziging.
Terwijl toch in de tweede helft van de 18e eeuw onder invloed
van de Physiocratische School de ontwikkeling van den landbouw
de warme belangstelling der Regeeringen had en hier te lande onder
leidingvan den eminenten Commissaris van den Landbouw J. KOPS
nog in de jaren 1800—1814 een actieve politiek gevoerd werd in het
belang van den landbouw en ter bevordering en verbetering van de
productie, trok met het herstel der Nederlandsche onafhankelijkheid
de Staat zich van dit terrein terug en liet de bemoeiing met en de
zorg voor den landbouw over aan de Staten der Provinciën.
Onder invloed van de gewijzigde economische opvattingen, welke
onderdeleuze,datiedervrijmoetzijnomzijnbelangenopeigen wijze
het best te dienen en te behartigen, alle overheidsbemoeiing met het
bedrijfsleven uit den booze achtte, stierf dit overblijfsel van zorg
van de Overheid voor den landbouw weg en toen tenslotte de goede
jaren kwamen, waarin de feiten hèn gelijk schenen te geven, die beweerden, dat de landbouw sterk genoeg was om zich zonder staatshulp te ontwikkelen, maakte zelfs de Staatsbemoeiing met den landbouw geen punt van bespreking meer uit.
Tot een volledige ommekeer in deze opvatting heeft de groote
landbouwcrisis geleid, voor welker bestrijding op advies van de
Staatscommissie, die de oorzaken der crisis had ontleed, een geheel
organismevanstaatshulp isopgericht,waarbij o.a.ookhetlandbouwonderwijs zijn groote uitbreiding heeft verkregen.
Reeds eerder echter wijzigde zich het principiëele, afwijzende
standpunt ten aanzien van dit onderwijs.Aanvankelijk washet alleen
bij belangstellendenin den landbouw, dat zich de overtuiging baan
brak, dat toepassing van de landbouwwetenschap het productievermogen van den bodem en de rentabiliteit van den landbouw zou
kunnen verhoogen en dat landbouwonderwijs nuttig en wenschelijk
was.En hoewel Regeering en Provinciale Besturen, mede als gevolg
van onvoldoenden aandrang van de boeren zelf, oog en oor gesloten
hielden voor deze waarheid en aan particulieren overlieten haar o.a.
door oprichting van de reeds genoemde Landhuishoudkundige
school tot uitvoering te brengen, drongen toch mèt de gewijzigde
opvattingen inzakede Staatszorg voor het geheele Lagere Onderwijs,
zoowel als voor het vakonderwijs, ook andere stemmen door en het
wasonderinvloedvandengrootenstaatsmanenwetgever THOEBECKE,
dat in de wetten op het Lager Onderwijs van 1857 en op het
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Middelbaar Onderwijs van 1863 een plaats aan het Landbouwonderwijs werd ingeruimd.
Hoewel in deze wetten was vastgelegd, dat „ook de Landbouw is
regeeringszaak", konden zij, die uitvoerig aan hare bepalingen behoorden te geven, zich nog geruimen tijd verschuilen achter de bij
amendement ingevoerde beperking van art. 19: dat er een Rijkslandbouwschool is „indien in de behoefte aan Landbouwonderwijs
niet opanderewijze wordt voorzien", terwijl de regeering bovendien
in den strijd over de inrichting van het landbouwonderwijs een verontschuldiging kon vinden om haar helpende hand uit te steken.
Toen in 1871de Groningsche School werd opgeheven en de strijd
over den aard vanhet onderwijs wasbeslecht,koesterdeDr. STARING
de hoop het landbouwonderwijs tot nieuw leven te wekken door het
aan de drie-jarige cursus eener H.B.S. zoodanig te verbinden, dat
deze hierdoor met één jaar werd verlengd en het leerplan van het
3e leerjaar voor de leerlingen der landbouwschool eenigszins gewijzigd zou worden. In 1870 werd de eerste school naar dit systeem
te Warffum geopend en in verscheidene andere plaatsen werd de
oprichting voorbereid.
Onder medewerking van de afdeeling Neder-Veluwe van de
Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw werd in
1874ook teWageningen een dergelijke school aan de daar bestaande
gemeentelijke H.B.S.verbonden. Voor dezeschool wist de gemeente
voor het onderwijs in de landbouwvakken de hand te leggen op den
eenigen in Nederland aanwezigen leerkracht, Dr. O. Pitsch, een
buitenlander,dietot dusverre aan de school te Warffum verbonden
was en door zijn vertrek een einde maakte aan het bestaan dier
school. Ditzelfde gemis aan leerkrachten belette ook de uitvoering
der andere plannen.
Voor een dergelijk gebrek aan leerkrachten kon de Regeering niet
blindblijven. Zijzagin,datnietkonwordenverwacht,datvanandere
zijde in de behoefte aan landbouwonderwijs zou kunnen worden
voorzien, zoolang niet op eenigerlei wijze een mogelijkheid tot opleiding van leerkrachten werd opengesteld.
In 1874 en '75 werden door haar eenige jonge mannen naar Duitsche landbouwhoogescholen gezonden ter opleiding voor leeraar
in den landbouw en in 1875 verscheen op de begrooting voor het
volgendjaareenpostvanf25.000.— teroprichtingvandeRijkslandboawschool, waartoe de te Wageningen bestaande inrichting werd
overgenomen en omgezet.
Het is heden, 15September, juist vijftig jaar geleden, dat met het
houden van een toelatingsexamen de school hare werkzaamheden
begon.
Dit oogenblik, hoe onbelangrijk ook op zichzelf, verdient daarom

65
door ons in deze samenkomst op zoo grootsche wijze te worden
herdacht, omdat hetvertegenwoordigt het aanbreken van een nieuwe
periodevoor het landbouwonderwijs doorhetinslaanvanden juisten
koers,eenkeerpunt in deopvattingen overstaatsbemoeiingmet landbouw en landbouwonderwijs, de verwekking van een Nederlandsche
landbouwwetenschap en het ontluiken van de belangstellingvanden
boerenstand voor wetenschap en onderwijs.
Met de oprichting der Rijkslandbouwschool had de Regeering
niet de bedoeling —zooals uit de met de Volksvertegenwoordiging
gewisselde stukken bleek — over te gaantot het stichten van de door
de Wet op het Middelbaar Onderwijs gevorderde school van den
eersten trap, „du premier ordre", welke „tot studie en wetenschap
vandenlandbouw"zou moeten leiden, maar eene van den tweeden,
lageren trap, daar hieraan de dringendste behoefte bestond. Wel liet
het stelsel der wet de zorgvoor dezen trapvan onderwijs aan de provincies en gemeenten over, maar de Regeering meende te moeten
ingrijpen, daar deze taak aan hunne krachten bleek te boven te gaan.
Zooditlater wenschelijk mocht blijken, zou devoorgestelde school
gaandeweg in een van den hoogsten trap kunnen worden omgezet.
Van de aan de drie-jarige Hoogere Burgerscholen, volgens het voorstel van STARING verbonden scholen onderscheidde de nieuwe inrichting zich, doordat daar het landbouwonderwijs aan de H.B.S.
was toegevoegd en zich geheel als bijzaak had te schikken naar het
onderwijsaandeH.B.S.alshoofdzaak,terwijldeRijkslandbouwschool
het onderwijs in de landbouwkunde onbetwiste hoofdzaak was,
waarnaar alle overige vakken zich hadden te richten.
Gedurendemeerdan 17jaarbleef degeschiedenisvandeRijkslandbouwschool,degeschiedenisvanhetlandbouwonderwijsin Nederland
en nam het aantal inrichtingen van landbouwonderwijs niet toe. Dat
desondanks deze geschiedenis gedurende dien tijd niet heeft stil
gestaan, is te danken aan een bijzondere eigenschap der nieuwe
school: haar meervoudig karakter.
Haar ontwerpers toch, die zoo verstandig waren niet verder dan
naar het bereikbare te grijpen en overtuigd, dat niet de zeer verschillende behoeften aan landbouwonderwijs door één school zouden
kunnen worden bevredigd, deden de Rijkslandbouwschool bestaan
uit drie elementen:
een afdeeling A, met een drie-jarige cursus van landbouwkundig
onderwijs, aansluitende op de lagere school en bestemd om aan
leerlingen, die later den practischen landbouw zullen uitoefenen,
de kennis en ontwikkeling bij te brengen, die voor een verstandige
uitoefening van het landbouwbedrijf een noodzakelijk vereischte
Zijn;

66
een afdeeling B, eerst met een twee-, later met een drie-jarige
cursus, bestemd voor hen, die een meer wetenschappelijke opleiding
verlangden en
de drie-jarige H.B.S., welke van de gemeente Wageningen was
overgenomen en als voorbereiding diende voor de Afd.B.
Ditsamengesteldekarakterderschool,datinveleopzichten nadeelig
is geweest voor het onderwijs, o.a. doordat dezelfde leeraren onderwijs moesten geven aan inrichtingen van verschillenden rang,
heeft voor de verdere ontwikkeling der school en van het geheele
landbouwonderwijs groote beteekenis gehad. Hierdoor toch heeft
de Rijkslandbouwschool, uiterlijk één geheel blijvend, eerst geheel
onzichtbaar en slechts langzamerhand waarneembaar, binnen haar
omhulsel meer dan één school tot ontwikkeling kunnen brengen,
zóó ongemerkt, dat daarbij voor de Regeering geen andere taak
overbleef, dan steeds achter de feiten aan loopende, de ontstane,
nieuwe toestanden met nieuwe reglementen te bekrachtigen, terwijl
de Volksvertegenwoordiging zich had te vergenoegen met de weinig
actieverolvan destijgende begrootingspost goedtekeuren.Want zoo
spontaan en natuurlijk is de groeivan het geheel landbouwonderwijs
uit de Rijkslandbouwschool geweest, dat zelfs heden, met uitzonderingvanhet Hoogere,hetlandbouwonderwijs nogiedere wettelijke regeling ontbeert.
Zoo zien wij na twintig jaar de Rijkslandbouwschool door de ontwikkeling van hare samenstellende deelen, steeds gecompliceerder
gewordentoteeninrichting,waarhetmeestongelijksoortig onderwijs,
vanaf het voorbereidend lager tot en met het hoogste in de Nederlandsche zoowel als de Tropische Land-, Tuin- en Boschbouw werd
gedoceerd,eenschool,dieinhaartotaalgemisaansysteemeen krachtigen natuurlijken groei afspiegelde.
NaastdeNederlandschewasin1879indenvormvaneenbijzondere
cursus de tropische landbouw aan het onderwijs toegevoegd, terwijl
tevens sinds dat jaar uit de oudleerlingen der school de ambtenaren
voor den boschdienst in Indië werden gevormd; gevolgd in 1883
door het definitief toetreden van den boschbouw (de houtteelt)
tot de leervakken.
Eerst in 1896 kwam ook de tuinbouw zich in den vorm van een
twee-jarige tuinbouwschool als vierde afdeeling bij de Rijkslandbouwschool voegen, zoodat wij van dat oogenblik af kunnen spreken
van het onderwijs in den Landbouw met een groote L, welke dan
ook hare zusters Tuinbouw en Boschbouw omvat.
Het hoogste, wetenschappelijke onderwijs van de verschillende
richtingen, dat in de grondslag-leggende vakken veel gemeenschappelijks heeft, groepeerde zich geleidelijk om de afdeeling B. der
school en verbond zich steeds nauwer.
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Bij de reorganisatie van 1896 kreeg de afdeeling B. dan ook den
naam „Hoogere Land- en Boschbouwschool", die met een tweejarige cursus aansloot aan de vijf-jarige H.B.S. Hierin waren reeds
het hoogste onderwijs in Nederlandsche en Tropische Land- en
Boschbouw vereenigd.
Het wetenschappelijk onderwijs in den Tuinbouw, hoewel
ook in het complex, dat nog steeds de naam: Rijkslandbouwschool
voerde,opgenomen, bleef nogbuiten dit nauwereverband en bevond
zich nog op den dwaalweg, dat het wetenschappelijk onderwijs dient
te volgen op vakonderwijs van lageren rang, in plaats van op een
breedere algemeene ontwikkeling.
Het zou nog tot 1904 duren, voordat ook het hoogste wetenschappelijke onderwijs in den tuinbouw denjuistenweginsloegenzichinvoegde in de toen onafhankelijk wordende Rijks Hoogere Land,Tuin- en Boschbouwschool.
Groeide dus het wetenschappelijke onderwijs in Tropische en
Nederlandsche Land-, Tuin- en Boschbouw steeds meer tot elkaar,
hetweeksteedsverder uiteen indentrap,aanvankelijk vertegenwoordigd door de afdeeling A. Hoe meer toch het onderwijs zich bezig
houdt met de toepassing van de door de wetenschap blootgelegde
beginselen, hoe meer het zich dient te richten naar de bijzondere
cultuuromstandigheden en hoe minder gemeenschappelijks het heeft
in zijn stof.
Naast de Landbouwschool, zooals de afdeeling A der Rijkslandbouwschool in 1896 kwam te heeten, ontstond dan ook een Tuinbouwschool, terwijl voor de tropische richting aanvankelijk een afzonderlijk leerjaar werd toegevoegd, doch tenslotte ook hiervoor
een geheel afzonderlijke school werd afgesplitst. Nog verder voltrok
zichdezesplitsing,toenopverschillendeplaatsenvanhetland scholen
naarhetvoorbeeldderAfdeelingAwerdenopgericht,welkezich meer
speciaal konden toespitsen op het land- en tuinbouwbedrijf, zooals dat in de betreffende streek of centrum wordt uitgeoefend.
Zelfs de Afdeeling Hoogere Burgerschool bleef niet vrij van de
groeikracht, welke de andere deelen der Rijkslandbouwschool bleken
te bezitten en ontwikkelde zich eerst tot een vier- en vervolgens tot
een vijf-jarige.
Terwijl dus ieder der cellen, waaruit de school was opgebouwd,
een krachtigen groei vertoonde, werden de deelingen daartusschen
steeds volkomener. In 1896 werden de verschillende deelen, ieder
onder een eigen naam, met een eigen directeur aan het hoofd, wel
veelzelfstandiger, doch tezamen bleven zij bestuurd door het college
van directeuren, en administratief bleven zij één geheel. Eerst in
1904werden de laatste banden verbroken en viel de Rijkslandbouwschool uiteen in vier geheel afzonderlijke scholen:
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de 'Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool, die als
Rijkslandbouwschool in den zin der Wet van 1863,haar bestaan
vervolgde;
de voormalige Afdeeling A, op welke de naam van het oorspronkelijk geheel: Rijkslandbouwschool, werd overgedragen;
de Rijkstuinbouwschool en
de Rijks Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus.
Tenslotte werd in 1912 de scheiding nog volmaakter, doordat de
Rijkslandbouwschool uit Wageningen werd verwijderd en gesplitst
in twee middelbare scholen:
de Middelbare Landbouwschool, welke naar Groningen en
de Middelbare Koloniale Landbouwschool, welkenaar Deventer
werd overgebracht.
Zoo heeft de in 1876 gestichte Rijkslandbouwschool rechtstreeks
het aanzijn gegeven aan drie belangrijke inrichtingen van landbouwonderwijs, waarvan de verdere ontwikkeling der hoogste, de stof
voordesmartelijke, dochtoteengelukkigeindegekomen geschiedenis
van het hooger landbouwonderwijs levert, welke geschiedenis een
terugslag gaf op het geheele landbouwonderwijs.
Want het waren de voormalige Afdeeling B en de daaruit voortkomende inrichtingen, welke bestemd waren langs indirecten weg,
door de opleiding van de noodige leerkrachten, degroote uitbreiding
van het landbouwonderwijs in deze halve eeuw mogelijk te maken.
Men kan zelfs zeggen, dat vanuit deze inrichting het geheele stelsel
van ons landbouwonderwijs, in al zijn geledingen, is opgebouwd.
Eerst toen deze school voor dit onderwijs geschikte leerkrachten
afleverde, kon een aanvang worden gemaakt met het verwezenlijken
van de voorstellen van de Staats-landbouwcommissie, die ter bestrijding van de groote landbouwcrisis onder meer had geadviseerd
tot organisatie van het landbouwonderwijs op alle trappen en met
name, tot het oprichten van een aantal scholen in den geest van
de afdeeling A der Rijkslandbouwschool. In 1893 werden de
eerste twee landbouwwinterscholen geopend: die te Groningen en
te Goes.
Deze scholen zouden dienen — en dat isook het doel gebleven—
om aan aanstaande landbouwers opweinig kostbare wijze theoretisch
onderwijs in den landbouw, in overeenstemming met gewestelijke
behoeften, te verstrekken. In de volgende jaren werden snelachter
elkaar dergelijke scholen opgericht te Sittard, Schagen en Dordrecht,
vervolgens in 1907te Zutphen en in 1909te Meppel, terwijl in 1908
de in 1904 gestichte gemeentelijke winterschool te Veendam door
het Rijk werd overgenomen.
Met de oprichting der gelijksoortige Rijkstuinbouwwinterscholen
werd in denzelfden tijd een aanvang gemaakt; in 1896, 1897en 1898
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werdenrespectievelijk die te Naaldwijk, Aalsmeer, Tiel en Boskoop
geopend, sedert gevolgd door Lisse, Hoorn en Nijmegen.
Reeds in 1888was een soortgelijke school voor dezuivelbereiding,
op initiatief van de Friesche Maatschappij van Landbouw, te Bolsward gesticht, welke school na in 1900 te zijn opgeheven,in 1904
als Rijkszuivelschool herleefde.
OokaanhetlagerLand- enTuinbouwonderwijs kwamen devruchten der Rijkslandbouwschool ten goede.
Toen depogingomdoor middelvandepredikanten,dewetenschap
in dienst van de practijk te stellen, mislukt was, werden de onderwijzers der lagere school als de aangewezen personen beschouwd
om dit onderwijs te geven.
Reeds in de Wet tot Regeling van het Lager Onderwijs van 1857
werd het „onderwijs in de beginselen der landbouwkunde" onder de
leervakken van het meer uitgebreid lager onderwijs genoemd; in
de Wet van 1878 werd het onder de facultatieve vakken van het gewoon lager onderwijs opgenomen, waaraan in 1896 dat „in de
beginselen der tuinbouwkunde" werd toegevoegd, terwijl acten van
bekwaamheid voor onderwijs in deze vakken werden ingesteld.
Eerst nadat men te Wageningen gevormde krachten, sinds 1890
tot Rijksland- en tuinbouwleeraren ging aanstellen, konden onder
hunne leidingopleidingscursussen voor dezeactenworden opgericht,
zoodat in 1893 voor het eerst de examens er voor konden worden
afgenomen eninhetvolgende jaar de eerste wintercursus kon worden
georganiseerd.
Gedurende geruimen tijd heeft de Regeering de studie voor deze
acten aangemoedigd door aan de geslaagden een gratificatie toe te
kennen, in de juiste overtuiging, dat de door hen vergaarde kennis,
ook al is het niet direct door middel van onderwijs, toch aan de omgeving zal ten goede komen.
Voor het elementaire onderwijs, waarvoor de bezitters der lagere
acten de leerkrachten vormen, is uitgegaan van het beginsel, dat het
onderwijs de leerlingen moet opzoeken en niet omgekeerd, m.a.w.
dat het moet worden gebracht op alle dorpen, en, zoonoodig op alle
gehuchten.
Naar mate op het platteland de land- en tuinbouwkundig onderlegde onderwijzers beschikbaar kwamen, konden de land- en tuinbouwwintercursussen worden georganiseerd, bestemd om, in aansluiting op de lagere school, aan toekomstige kleine boeren en kweekersenlandarbeiders op den leeftijd van 15—21jaar eenvoudig landbouwonderwijs te verstrekken, gericht op de behoeften van de streek
waar zij zijn gevestigd.
Dergelijke cursussen werden in het afgeloopen winterhalfjaar in
nagenoeg 800 verschillende plaatsten gehouden.
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Om ook hen te bereiken, die te oud zijn om met de jeugd op de
schoolbanken plaatstenemen,worden sinds 1904land- en tuinbouwcursussen van korter duur voor volwassenen in het leven geroepen,
waarvan het aantal tot nagenoeg 200 is gestegen.
Behalve deze, werd nog op ongeveer 400 cursussen onderricht
gegeven in enkele onderdeden van land- of tuinbouw of daaraan
verwante"vakken: zooals in de kennis van het vee,in pluimveeteelt
eninbijenteelt,inhoefbeslag,inbloemschikken enbinden, cursussen
voor zaakvoerders, melkerscursussen en cursussen in het sorteeren
en verpakken van fruit.
Voor al deze cursussen is de vorm gekozen van bijzonder, gesubsidieerd onderwijs, dat door land- en tuinbouw-maatschappijen en
vereenigingen wordt georganiseerd en door Rijk, provincie of gemeente wordt gesubsidieerd.
Ook voor de andere vormen van landbouwonderwijs heeft men
naast het door het Rijk georganiseerde meer en meer een plaatsingeruimd aan het particulier initiatief, dat, zooals men terecht meende,
ook hier de fijnste tastzin voor bestaande behoeften zou bezitten,
en in zijn buigzaamheid den voor iedere behoefte meest geëigenden
vorm zou weten te kiezen.
Ook de geheele trap van landbouwonderwijs, vertegenwoordigd
door de lagere landbouwscholen, die te beschouwen zijn als in een
centrum vereenigde cursussen met stabieler en uitgebreider leerplan,
enwaarvan er thans 14bestaan, isgeheel alsbijzonder onderwijs opgevat, terwijl naast de Rijksland- en tuinbouw-winterscholen reeds
9 soortgelijke inrichtingen aan het particulier initiatief zijn ontsproten, waarmede bovendien de GERARD ADRIAAN VAN SWIETENTuinbouwschool ongeveer kan worden gelijkgesteld.
Het lagere Boschbouwonderwijs werd met behulp van een rijkssubsidie georganiseerd door de Nederlandsche Heidemaatschappij
en wel in twee vormen: het elementaire, dat bestemd is voor de
vorming van boschbazen en boschwachters en een cursus ter opleiding van opzichters, gebaseerd op een drie-jarige H.B.S.
Tenslotte moet worden vermeld het landbouwhuishoudonderwijs,
dat zich ten doel stelt de aanstaande echtgenooten van landbouwers
en landbouwarbeiders de kennis te verschaffen die haar in staat
zal stellen haar toekomstige taak als huisvrouw, moeder en boerin,
in overeenstemming met de eischen van het bedrijf en van haren
stand, op de meest doeltreffende wijze te vervullen. Overeenkomstig
de genoemde landbouwwintercursussen, namditonderwijsdenvorm
aan van plaatselijke één- of meer-jarige cursussen, die allengs in verschillende centra tot schooltjes worden vereenigd.
Voor de opleiding van de noodige leerkrachten bestaan een Rijksen een bijzondere opleidingsschool.
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Zoo heeft zich dus het landbouwonderwijs voor het organisme
van den Nederlandschen landbouw ontwikkeld tot een fijn vertakt
bloedvatenstelsel, waarvan de oorspronkelijke Rijkslandbouwschool
en daaruit voortgekomen inrichtingen hetstuwende hart mag worden
genoemd, dat steeds meer en steeds wijdere wegen met zijn versterkend vermogen vermag te voldoen.
En als men vraagt naar de vruchten, die het landbouwonderwijs
voor onzen landbouw heeft afgeworpen, verkeeren wij in de gelukkige omstandigheid althans één zeer aantoonbaar resultaat te
kunnen noemen: de overwinning van de reeds meermalen door mij
genoemde groote landbouwcrisis der tachtiger jaren.
Ten spijt toch van den krachtigen drang van hen, die evenals in
de ons omringende landen, beschermende rechten verlangden om
onze kwijnende landbouw weer te doen opleven, is op advies van
de Staatslandbouwcommissie een anderen weg ingeslagen, is door
voorlichting en onderwijs de Nederlandsche boer in staat gesteld om
door doelmatiger en daardoor goedkooper cultuur, door nauwere
samenwerking, door verbouw van loonender gewassen, zijn bedrijf
weer winstgevend te maken, is zijn energie geprikkeld om van deze
opengelegde mogelijkheden te profiteeren en is bij hem het besef
gewekt van de taak, die hij in de maatschappij heeft te vervullen.
Zonder andere hulp is tegen de verdrukking van de crisis in, de
Nederlandschelandbouwjuisttot grootenbloeienwelvaart gekomen.
Stelt dus de ontwikkeling van onzen landbouw onder deze crisis
ons in staat te demonstreeren, hoe belangrijk de invloed van het
doordringen van de landbouwwetenschap door middel van het landbouwonderwijs in een bepaalde periode kon wezen, ook afgezien
van de geschiedenis dezer buitengewone periode, liggen de voorbeelden van de inwerking van het landbouwonderwijs voor het
grijpen.
Men stelle zich slechts voor, in welken toestand onze land- en
tuinbouw zouden verkeeren zonder de kennis van het gebruik der
kunstmeststoffen, welke hen door het landbouwonderwijs werd bijgebracht, van onze fruitteelt zonder de bestrijdingsmiddelen van
plantenziekten, van graan- en bietenbouw zonder de veredelde veelopbrengende gewassen,vanonzeaardappelcultuur, zonder deselectie
op ziektevrij pootgoed, van onzen hooibouw zonder de arbeidsbesparende machines, van onze veeteelt zonder het wetenschappelijk
gerantsoeneerde krachtvoer, van onze fokkerij zonder stamboeken,
ónze zuivel zonder de coöperatieve verwerking, van ontginning en
boschbouw zonder voorafgaande groenbemesting, en heeft daarmede
evenveel beelden waaraan debeteekenis van het landbouwonderwijs
kan worden afgemeten.
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De groote toeneming in opbrengst, zoowel in hoeveelheid als in
waarde van het product, de belangrijke waardevermeerdering van
bepaalde grondsoorten, de stijging van de pacht, voorzoover deze
stijging gezond genoemd mag worden, zijn voor een groot deel het
gevolgvan deverbeteringen, welke land-, tuin- en boschbouw onder
invloed van het landbouwonderwijs hebben ondergaan.
Door deze verbeteringen werd het tevens mogelijk, dat zooveel
meer handen-paren op dezelfde oppervlakte gronds loonende arbeid
kunnen vinden en de groei van landbouwwetenschap en landbouwonderwijs zal dan ook het eenige denkbare middel zijn om te kunnen
voldoen aan den in ons land zoonijpenden honger naar méér land,
naar grooter aantal bedrijven.
Maarishetlandbouwonderwijsomaldezeredenenvoorden vaderlandschen landbouw van onschatbare waarde, het stelt zich daarbij
tevens in dienst eener grootere gemeenschap.
Desteedsvermeerderende behoeften van het in aantal toenemende
menschdom toch eischt steeds grooter oogsten.
Bij zwaardere bemesting en grooter zorg bij de bewerking, bij ontginning ook van in kwaliteit enliggingminder gunstigengrond,wordendekostenperproducten-eenheidsteedsgrooterenindetoekomst
zou dan ook ongetwijfeld met een steeds stijgende broodprijs rekening moeten worden gehouden, wanneer niet landbouwwetenschap
en-onderwijsvoorhetvindenentoepassenvannieuweendoelmatiger
cultuurmethoden zouden zorg dragen, waardoor de verhouding
tusschen opbrengst en kosten telkens weer in gunstigen zin kan
worden gewijzigd.
En wanneer dan ook de sombere verwachtingen van de Engelsche
economen uit het laatst van de 18eeeuw,ons niet verontrusten,ishet
in het volle vertrouwen, dat de landbouwwetenschap de mogelijkheden zal weten te openen en het landbouwonderwijs die zal doen
verwezenlijken, om de landbouwvoortbrenging met dezelfde inspanning, steeds overvloediger te doen zijn.
Ookvoor devolkshuishouding binnen onzelandsgrenzen heeft het
landbouwonderwijs een taak.
De bodemproductie levert de grondstoffen voor iederen anderen
vorm van voortbrenging. En al voelen wij het niet meer zoo nijpend
als in de nog zoo kort achter ons liggende vreeselijke jaren, toen het
Nederlandsche volk geheel op eigen voortbrenging van landbouwproducten was aangewezen, het laat zich aanzien, dat in de komende
tijden een grondstof-fondament evenredig aan de industriëele
bovenbouw, voor iedere natie begeerlijker dan ooit zal zijn. Het
feit, dat ons land, anders dan men veelal meent, geenszins een land
is, dat meer landbouwproducten voortbrengt dan het noodig heeft,
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maarintegendeeleengroottekortaanlandbouwproducten, aanplantaardige en dierlijke grondstoffen heeft, moge een aanleiding zijn tot
uitbouw en bevordering van onderwijs en landbouwwetenschap.
Het landbouwonderwijs staat niet alleen op verschillende wijzen
in dienst der materieele welvaart van grootere en kleinere groepen,
maar heeft ook groote geestelijke waarde, doordat de toeneming van
inzichtenkennishetpeilvanbeschavingverhoogt,de levenswijze opvoert en breederelagenderbevolkinginhetcultuurbezitdoetdeelen.
De meerdere waardeering der wetenschap, bij anders daar geheel
vijandigtegenover staanden, welke aan het landbouwonderwijs is te
danken, is van groote ideëele beteekenis.
De verspreiding van kennis op ruime schaal stelt voor den niet
met stoffelijke goederen gezegenden de mogelijkheid open om door
het verwerven van onvervreemdbare geestelijke eigendommen in
aanzien te winnen; biedt den anders door mechanischen arbeid tot
verstomping des geestes veroordeelden gelegenheid zich in het bezit
te stellen van nuttige kennis en zich te verheffen tot hooger niveau;
verzacht aldus de sociale tegenstellingen.•
Doordat hetdewetenschap dienstbaar maaktaande daadwerkelijke
voortbrenging is ook overigens het landbouwonderwijs van grooten
invloed op het maatschappelijk leven, daar het bepaalde productievormen mogelijk maakt, die op hun beurt weer de geledingen der
maatschappij bepalen. Toepassing der landbouwwetenschap onder
invloed van het landbouwonderwijs heeft in den loop der tijden geleid tot wijzigingen in aard zoowel als in omvang der productie, die
belangrijke verschuivingen in de sociale verhoudingen ten plattelande hebben teweeg gebracht.
Ik noemde reeds de door intensieveren bedrijfsvorm mogelijk geworden toename van het kleinbedrijf, waaruit weer ter herwinning
van het verlies aan individueele kracht, de samenwerking op coöperatieven grondslag en het grootsche vereenigingsleven voortsproot;
ikvoegdaaraanalsvoorbeeld toe,dealsgevolgvanlandbouwonderwijs
aangegrepen organisatie van het landbouwcrediet, waardoor de
boerenstand bij een juiste toepassing, eerst in waarheid vrij zal
kunnen worden.
Wanneer wij thans na aldus de beteekenis en ontwikkeling van het
Rijkslandbouwonderwijs in Nederland te hebben geschetst, alvorens
het oor te leenen aan den tweeden redenaar, die ons het belang van
dit onderwijs voor Tropisch Nederland zal schilderen, onzen blik
wenden naar de toekomst, dan zien wij voor het landbouwonderwijs
in dienst van landbouw en volk,van welvaart en van beschaving een
schoone taak weggelegd, die verdere uitbouw en ontplooiing ten
volle wettigt.
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Voor die verdere ontwikkeling zien wij echter de omstandigheden
niet onverdeeld gunstig.
Teveeltochisdebelangstelling gerichtopdenooden enden strijd
van andere klassen der bevolking, te weinig leeft het besef, dat ook
landbouwend Nederland, door geschiedenis en traditie, door mentaliteit en cultuur, vormt een eigen maatschappelijken stand, welke
de horizontale, sociale scheidingslijn, inwendig, veelminder scherp
vertoont, dan de grenzen tegenover de andere bevolkingsgroepen.
Ondankshoogenouderdomisdeboerenstand heteenigszinsnaïeve
kindonzersamenlevinggebleven,datinveleopzichtennogopvoeding
en bijzondere bescherming —dikwijls tegen zichzelven — behoeft.
Een wetgeving, die in waarheid „sociaal"wilzijn, die de harmonie
tusschen de maatschappelijke groepen wenscht te bevorderen, zal
hiermede rekening moeten houden en de wetgever, die blind is voor
de bijzondere nooden van het landbouwende deel onzer bevolking,
onthoudt de natie de veelsoortige voordeden van een bloeienden
landbouw.
Moge het Nederlandsche volk, bij het afsluiten eener halve eeuw,
waarin het zoowel de baten van verleenden steun als de nadeelen
van verwaarlöozing ruimschoots heeft kunnen ondervinden, steeds
deze waarheid voor oogen houden.
Ik heb gezegd.
Herdenkingsrede, uitgesproken door den
heer J. SIBINGA MULDER te Bussum,ondervoorzitter van het Nationaal Comité.
Wieineenkortbestekeenebeschrijving wilgevenvanden invloed,
dien de landbouw in tropisch Nederland heeft ondergaan door het
landbouwonderwijs, en dus naar het Westen en het Oosten zijn blik
moet richten, zal zich beklemd gevoelen door de felle tegenstelling
tusschen die twee deelen van tropisch Nederland. In het Westen,
in Suriname, een haast wanhopig pogen om het hoofd boven water
te houden, en van een krachtigen vooruitgang, laat staan opbloei,
nog geen sprake en helaas nog weinig vooruitzicht op een betere
toekomst daarbij, terwijl in het Oosten de landbouw zich belangrijk
heeft ontwikkeld, niet enkel in oppervlak maar ook in intensiteit,
er alshet ware gretig profiteerende van wat wetenschap en verkeersmiddelen hebben gebracht.
Zeker, ook in Nederlandsch West-Indië staat de landbouw niet
meer geheel op het standpunt van voor 50jaren, maar de omstandighedenzijnaanzijnontwikkelingnietgunstiggeweestengeen landbouwkundige kennis is tot nu toe bij machte geweest dien landbouw eene
flinke economische beteekenis te gevenwaarophetlandkansteunen.
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Voorwaar, een weinig opwekkend beeld!Laat ons hopen, dat eens
landhuishoudkunde, landbouwwetenschap en staatsmanswijsheid
ook hier de wonderen zullen doen geworden, die zij in het Oosten
hebben gebracht.
Het landbouwonderwijs treft in dezen geen blaam; het is universeel en vereischt de takt om de vruchten ervan naar de omstandigheden toe te passen. En waar die omstandigheden (ik zal ze hier
verderlatenrusten)weiniggunstigwarenenzekernietkonden dienen
om mannen te trekken, die van den landbouw meer weten dan wat
praktijk en ervaring kunnen geven, is het geen wonder dat zij die
zich laafden aan de bron, het landbouwonderwijs, hun weg, voor
zoover die den tropischen landbouwbetreft, naarhetOosten richtten.
En zoo is het dan ook geheel natuurlijk dat wij in Nederlandsch
Oost-Indiëvooral den invloed van het landbouwonderwijs op,ik zou
willen zeggen, grootsche wijze zien gedemonstreerd. Wellicht is er
geen tweede land op de wereld dat ons in een tijdsverloop van vijftig
jaren zulk een beeld van vooruitgang op het gebied van landbouw
toont.
Cijfers zijn weinig geschikt om te worden onthouden, wanneer
zij in een rede worden opgedischt. Maar toch moet ik er enkele
geven om U een beeld van dien vooruitgang te kunnen toonen.
Wanneer wij de gegevens beschouwen, die het koloniaal verslag
van vijftig jaren geleden ons geeft, dan treffen ons niet enkel de
verschillen met de cijfers van heden, maar haast nog meer het feit
dat vrijwel enkel van het eiland Java wordt gesproken en Sumatra,
dat nu op het gebied der cultures zoo'n belangrijke plaats inneemt,
nog van weinig beteekenis is. Hier heeft eene geweldige evolutie
plaats gehad die zich nog steeds in een snel tempo voortzet en dit
deel van onzen Archipel als cultuurgebied Java eens zal doen overtreffen.
In 1876werkten op Java 145suikerondernemingen met eene aanplant van 58.700 bouws en eene totaalproductie van 3.800.000 picol
of 58per bruto bouw. In 1924wasdat getal 179met 252.000 bouws
aanplant en totaal 32.300.000 picol of 133 picol per bouw. Bedroeg
de uitvoerwaarde in '76 ruim 66 millioen, in '24 (ik noem niet het
recordjaar '25) was dat ruim 355millioen.We zien dus eene verviervoudiging van het oppervlak en eene verachtvoudiging van de
productie, waaruit wel heel sterk de intensiveering blijkt.
En wanneer we nog eens verder gaan snuffelen in de koloniale
verslagenvanvijftig jarengeledendanvindenwenogmenige treffende
bijzonderheid.
Toen maaktePandji inBezoekie de hoogste productie,87picol per
bruto bouw, en werden er een zevental waaronder Watoetoelis genoemd met een productie van 75—80 picol per bouw. Al die onder-
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nemingen bestaan nog maar laten het cijfer 100 al verre achter zich
en Watoetoelis heeft het cijfer 200 al eens overschreden, zooals de
laatste jaren nog met enkele andere fabrieken is geschied. Eene
geruststelling voor degenen, die mochten meenen dat de suikerrietcultuur den bodem zoude uitputten. Neen, de rationeele landbouw,
gebruik makende van de aanwijzingen die landbouwwetenschap en
meerdere zijner hulpwetenschappen geven, streeft naar het behoud
van het productief vermogen van den grond en tracht dat duurzaam te verhoogen. Dat is de leidende gedachte thans bij alle door
Europeanen gedreven cultures in N.O.-Indië.
Landbouwonderwijs en proefstations bestonden in Indië nog niet,
maar we vinden toch vermeld dat in West- en Midden-Java de rietveldenwordenbemest enhetgebruikvankunstmest,speciaalzwavelzure ammonia, toeneemt. Het gebruik van kunstmest is nu al vele
jaren algemeen, maar uit deze mededeeling blijkt en voor velen met
mij waarschijnlijk als eene verrassing, dat onze Java-suikerindustrie,
hoe achterlijk in vele opzichten zij vijftig jaren geleden ook mocht
zijn, in het gebruik van kunstmest toch zeker tot de eerste takken
van tropischen landbouw heeft behoord, maar dat thans grootendeels
ten behoeve van de rietcultuur jaarlijks voor eene waarde van ruim
19millioen gulden aan zwavelzure ammonia wordt ingevoerd, zoude
zelfs den vooruitstrevenden rietplanter van toen verbazen.
Maar er zijn in die halve eeuw waarvan we spreken nog grootere
sprongen gemaakt dan door de suikerrietcultuur.
In 1876 produceerde Java en Madoera 15.800.000 K.G. tabak
ter waarde van f23.750.000 nu 24.000.000 K.G. ter waarde van
f30.000.000.
De particuliere koffiecultuur bracht 50jaren geleden 500.000 picol
koffie voort,nu694.000.Kinawordtin'76 nauwelijks genoemd, nuis
er26.500bouwmeebeplant,isdewaardevan het product f15.000.000
en voorziet Ned.O.-Indië voor 96 % in het jaarlijksche kinineverbruik van de wereld.
De theecultuur nam 50 jaren geleden eveneens een bescheiden
plaatsje in met eene productie van 853.400 K.G., en nu bedraagt de
productie totaal voor N.O.-Indië 36.000.000 K.G. rechtstreeks van
ondernemersaanplant en 12.500.000 K.G. door de bevolking geteeld
en door de ondernemers verwerkt, wat Java betreft, en Sumatra
produceert reeds 8.250.000 K.G., zoodat de totale productie van
Ned.O.-Indië thans ruim 56.500.000 K.G. bedraagt van 291 ondernemingen, ter waarde van f92.500.000.
De kunstmatige indigofabricatie deed de indigocultuur praktisch
verdwijnen, maar nieuwe grootcultures ontstonden en vaak van
grooter beteekenis dan de cultuur die verdween.
Vezelcultuur en tapioccacultuur in Europeesche handen waren
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50 jaren geleden nog onbekend en nu zien we reeds meer dan
16.000 bouws met agave beplant en 10.000 met cassave.
De oliepalmencultuur, 50 jaren geleden op de PamanoekanenTjassemlanden beproefd maar verlaten, werd weer aangepakt
en thans zijn reeds 34.000 bouws ermee beplant. De cocosplamcultuur neemt met 70.000 bouws langzamerhand eene belangrijke
plaats in. De citronella-(sereh-)cultuur met 11.500 bouws.
Maar alles overtreffende in snelle opkomst en beteekenis is de
rubbercultuur, 50jaren geleden nog onbekend, in ons Indiëeen cultuur feitelijk van de laatste 20 jaren en die nu op Java eene oppervlaktebeslaatvan241.300bouwsenopdebuitengewesten van313.700
bouws, dus totaal 555.000 bouws met eene productie in 1924 van
± 90.000.000 K.G. Zij heeft in oppervlakte de suikerrietcultuur
reeds verre achter zich gelaten en ook reeds in de uitvoerwaarde
van het product en dat in 20 jaren tijds. Die uitvoerwaarde bedroeg
in1925bijna200millioen gulden,eengetalnureedsverre overtroffen.
Ik deed een greep hier en daar, maar zezoude nog een zeer onvolledig beeld van den vooruitgang geven, wanneer ik niet nogeenige
cijfers betreffende Sumatra gaf.
Het koloniaal verslag over 1876 noemt op Sumatra's westkust
slechts enkele koffielanden en van de Oostkust wordt gezegd dat:
In Deli-Langkat en Serdang het aantal Europeesche ondernemingen
en daarmede de tabakscultuur is toegenomen. Het product blijft
op de Europeesche markten ruimen aftrek vinden. De fijnheid en
elasticiteit van het blad doet de Delitabak als dekblad verre boven
andere soorten verkiezen.
Nu is het aantal tabaksondernemingen ter Sumatra's oostkust
niet gestegen, n.l. 70, maar deze hebben een aanplant van 26.580
bouws, die 18.163.700 K.G. bladtabak produceeren ter waarde
van f63.500.000.
Terwijl 50 jaren geleden voor Sumatra slechts van de tabakscultuur ter Sumatra's Oostkust werd gesproken, vinden we er nu behalve voor de tabakscultuur 230.000 bouws voor de ondernemershevea-cultuur geoccupeerd, 11.400 voor koffiecultuur, 16.500 voor
theecultuur, 26.300 voor oliepalmencultuur, 12.800 voor kokoscultuur en 2800 voor gambircultuur in gebruik en voor het gansche
eiland is de totale uitgestrektheid voor hevea,koffie, thee,kina tabak,
oliepalm, cocospalm, gambir, thans niet minder dan 413.000 bouws
incultuur,buiten en behalve wat door de bevolking zelve met uitvoerproducten wordt beplant. En de buitengewesten totaal, waarvan
behalve de zoo straks genoemde gewesten Sumatra's Oostkust en
Westkust ongeveer niet wordt gerept, toonen ons thans een totaal
van 488.300 bouws door Europeesche landbouwondernemingen beplant.
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Hetzijninwerkelijkheid verbluffende cijfers inweinigejarenvoortgebracht.
En we mogen daarbij dankbaar nog gedenken het Indisch Staatsboschbeheer dat zorgt niet enkel voor de productiviteit van ons
kostbaar boschbezit als economische factor, maar ook voor het
behoud van eene goede hydrologische toestand die voor den landbouw ontontbeerlijk is. Het corps houtvesters is geheel door het
hooger landbouwonderwijs gevormd en het hulppersoneel voor een
zeer belangrijk deel door het landbouwonderwijs te Buitenzorg en
te Soekaboemie en Malang opgeleid. Het Indisch Staatsboschbeheer,
en we mogen dat met trots hier zeggen, staat mede aan de spits van
dat in alle tropenlanden.
Het directe finantieele belang van dien land- en boschbouw voor
de bevolking zal ik hier nu buiten beschouwing laten. Het is een
reusachtig cijfer.
Terwijl de uitvoer gerekend zonder de gouvernementsgoederen,
voornamelijk koffie, in 1876 een waarde van ruim f 154.000.000 bedroeg, spreekt het laatste koloniaal verslag, dat over 1924,van eene
totale waarde van f 1.530.020.286, waarvan f900.585.000 van Java
en Madoera en f630.020.286 van de buitengewesten. Wanneer we
daarvan aftrekken een bedrag van ruim 153 millioen aan aardolieproducten, dan blijft een bedrag van totaal ruim f 1.377,000.000
wat bijna geheel betreft landbouwproducten, dat is eene bijna vernegenvoudigingin50jaren tijds! En het is een gunstig verschijnsel,
datdaarineenzeerbelangrijk bedragisvanproductenvanden bodem
door de bevolking zelve voortgebracht en die ik nog nader straks in
het kort zal belichten.
Ik deed een greep uit vergelijkbare gegevens van voor 50 jaren en
nu om den vooruitgang in dezen landbouw aan te geven. Maar de
vraag rijst direct: waaraan is die vooruitgang te danken? Zeker,
klimaat en bodem,arbeidsvoorwaarden, verkeersmiddelen, veiligheid
van bezit zijn onontbeerlijke voorwaarden voor al deze takken van
tropenlandbouw en eveneens het noodige kapitaal en ondernemingsgeest. Toch zijn het dezevoorwaarden niet alleen die dien reusachtigenvooruitgang hebben mogelijk gemaakt. In N.O.-Indië beschikte
men over de geschikte leidende krachten om dat alles tot uitvoering
te brengen. Daar was langzaam eerst, maar in snel tempo groeiende,
een staf van Europeesche landbouwers, van ondernemingspersoneel
ontstaan, zichvormende om een steeds grooter en hechter wordende
kern van landbouwkundig geschoold personeel. Die kern was gevormd door het landbouwonderwijs en zij neemt nog geregeld in
beteekenis toe. Het hoe en waarom in den landbouw werd van
intensieven invloed, ook om de risico van het bedrijf te beperken,
deopbrengst economisch teverhoogen. Het washet landbouwonder-
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wijs dat hierin sedert een halve eeuw voorziet. De ondernemingsgeest,het kapitaalkonmet gerustheid dieexpansieentameeren omdat
het de zekerheid had over goed geschoold personeel voor lagere
en hoogere rangen te beschikken. Lang niet dat geheele personeel,
thans duizenden personen sterk, is door het landbouwonderwijs gevormd.Zooverrereiktdekrachtvandatonderwijs nognieten behoeft
het ook niet te reiken. Maar om de kern groepeert zich het theoretisch niet geschoolde deel,wordt er mee en door geleid en het geheel
wint in beteekenis en kennis en vormt thans een hechte basis voor
dezen tak van tropenlandbouw.
Het landbouwonderwijs kwam voor Indië niet alleen geen dag te
vroeg,maar ookin een tijd dievoor zijn waardeering en ontwikkeling
bijzonder gunstig was. Ik zou willen zeggen dat, vooral wat Java
betreft, het landbouwonderwijs ook van de omstandigheden heeft
geprofiteerd, want wanneer weeens,alishet ookgeen volle50 jaren,
in het verleden zien, dan zag het er voor onze cultures, met uitzondering van detabakscultuur ter Sumatra's Oostkust, weinig rooskleurig uit. Maar ook daar werd steun gegeven aan wat te Wageningen
was gesticht. De zich krachtig ontwikkelende tabakscultuur daar
schonk al dadelijk volle aandacht aan ons landbouwonderwijs en de
eerst-afgestudeerden van de toenmalige Rijks Landbouwschool te
Wageningen vonden er een goed emplooi en menigeen hielp er
krachtig mee dat thans grootsche cultuurgebied tot ontwikkeling
tebrengen.Mannen als NIENHUIS, CREMER, THIELEenenkeleanderen
met hen, gaven daardoor steun en aanmoediging aan het landbouwonderwijs waarvan zij het nut, neen de onmisbaarheid voor den
Indischen landbouw beseften. Maar ook Java bleef niet achter en
alspoedigzienwij bij dethee- endekinacultuur enkele Wageningers
verschijnen enook,hoeweleerstnogspaarzaambij desuikerindustrie.
Het was een Wageninger van geboorte, mijn eerste chef, de heer
J. S. BOWLES, die een der geslaagden van het eerste eindexamen
afdeeling A plaatste op zijn suikeronderneming Kadhipaten en daardoor de aandacht op ons landbouwonderwijs vestigde.
Maar wij hebben het groote voorrecht den veteraan BOWLES in
ons midden te zien, hoog van jaren, hoog van geest en nog met
dezelfde liefde en belangstelling voor het landbouwonderwijs bezield
als toen hij vijftig jaren geleden het met D E VOOGT durfde te beproeven. De wapenspreuk van zijn geboorteplaats Vires acquirit
eundo Vadae, al gaande win ik in kracht, was zijn gansche plantersloopbaan zijn devies.Hij maakte een verre reis om deze plechtigheid
bij te wonen, die ook door zijn tegenwoordigheid hoogere beteekenis
krijgt.
Maar laten wij eens even terugkeeren tot de Java-cultures ruim
veertig jaren geleden. De suikercrisis in 1884 begonnen, bedreigde

80
de Java-suikerindustrie met algeheelen ondergang. Slechts wetenschappelijke voorlichting, betere bedrijfsvoering kon redding brengen; de koffiebladziekte bedreigde de eens zoo bloeiende cultuur
der Javakoffie; de overproductie van kinabast en wellicht gebrek aan
organisatie daarbij, deed velen wanhopen aan die cultuur en onze
theecultuur streed een zwaren strijd tegen de toenmaals op hooger
peil staande cultuur in Britsch-Indië en Ceylon.
Daar was een groot veld voor wetenschappelijke voorlichting en
onderzoek aan den eenen kant, wel- en doelbewuste uitvoering aan
de andere zijde, en nauw contact tusschen die twee, en daaraan kon
slechts eene goede landbouwkundige opleiding voldoen en de eenige
gelegenheid daartoe was de toenmalige Rijks Landbouwschool te
Wageningen.
Daar wasnu vijftig jaren geleden besloten tot de stichting van het
eerste landbouwproefstation en naar dat voorbeeld stichtte de Javasuikerindustrie eenige jaren later haar eerste proefstation. Het waren
geen gestudeerde landbouwers die daartoe het initiatief namen,
maarmannen diebegrepen datslechtswetenschappelijke voorlichting
redding kon brengen, dat botanie, chemie, zoölogie, enz. te hulp
moesten worden geroepen. De landbouwwetenschap zooals we die
tegenwoordig verstaan was in dien tijd nog betrekkelijk weinig tot
ontwikkeling gekomen. Maar toch zien weaan één dier proefstations
reeds een landbouwkundige, in Wageningen gevormd, optreden,
J. D. KOBUS, die later vele jaren directeur van het suikerproefstation
te Pasoeroean is geweest. Thans bezit elk der cultures van eenige
beteekenis in N.O.-Indië haar eigenproefstation, datleidingenvoorlichting geeft en overal zien we daar nu landbouwkundigen met
botanici, chemici, geologen, phytopathologen samenwerken. De
landbouwkundige iseen integreerend deel van het proefstation geworden. Ned. Indië staat van alle tropenlanden wat de wetenschappelijke voorlichting voor den landbouw betreft thansverre bovenaan.
Er is wel eens beweerd dat de groote bloei en uitbreiding der cultures in de eerste plaats aan de proefstations is te danken, vooralaan
de biologie. Maar die zoo redeneeren toonen toch eenzijdig inzicht
in leiding en voorlichting der cultuurbedrijven zooals die zich de
laatste veertigjaren hebben ontwikkeld. Ikerken degroote verdienste
van de biologie voor onzen ganschen landbouw, waar ook gedreven.
Ik waardeer en erken de onmisbaarheid van botanie, chemie voor
onze bodemcultuur en we mogen niet vergeten dat de landbouwwetenschap waardig plaats heeft genomen in die rij.
Maar dat proefstationswezen zoude in Indië nimmer tot die bloei
zijn gekomen, nimmer op zulke schitterende resultaten kunnen
bogen, wanneer zijn taak niet was opgevangen en gesteund, zijn adviezen op practische wijze waren uitgevoerd op de ondernemingen
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door de landbouwkundig onderlegde mannen van de praktijk. Daar
ontstond langzamerhand eenewisselwerking en innige samenwerking
tusschen de proefstations en de door het landbouwonderwijs gevormde planters en het waren die factoren die den arbeid van de
proefstations tot zulke groote, ja grootsche resultaten voerden.
Ik heb den tijd meegemaakt dat het wetenschappelijk personeel
der toen weinige proefstations zich beklaagde, dat er zoo weinig
goede, betrouwbare hulp voor hun werk op de ondernemingen was
en waardoor hun taak zoozeer bemoeilijkt werd. Die enkelen toen,
landbouwkundig onderlegd, waren hun steun en werden door die
mannen der wetenschap hoog gewaardeerd. Wat uitzondering was
toen, is regel geworden thans. Het veld der proefstations is voor de
meeste cultures niet meer zoo maagdelijk als vijftig jaren geleden,
maar een steeds grooter wordende landbouwkundig onderlegde staf
op de ondernemingen maakt feitelijk een deel uit ook van de proefstations, door uitvoering en observatie en brengt die voorlichting
waaraan ze thans zelf ook deelneemt tot wat ikzoude willen noemen
een maximum van efficiency. Het landbouwonderwijs heeft zich
in die halve eeuw geleidelijk vervormd, het is met het hooger landbouwonderwijs ten slotte gekroond en de Indische landbouw bezit
in zijn bedrijven nu niet enkel meer of minder landbouwkundig
gevormden, maar ook een staf van landbouwingenieurs door het
hooger onderwijs tot zelfstandige beoefenaren der wetenschap gevormd.
Deoud-student vandeLandbouw Hoogeschool,ofdeoud-leerling
van de Koloniale Landbouwschool te Deventer is geen rara avis
meer op de landbouwondernemingen : hij is een onmisbaar deel geworden, de kern van onzen tropenlandbouw.
Thans vindt men al vele jaren, overal in Indië's cultuurgebied,
wat we noemen Wageningers of Deventers en Buitenzorgers en
Soekaboemiërs en Malangers er bij en wat Wageningen betreft nu
enkel door het hooger onderwijs gevormd en diep in de rimboe, ik
zou geneigd zijn het woord te omschrijven door „eenzaamheid en
ontberingen",kunt gezevindenookdezetotzelfstandige beoefenaren
der landbouwwetenschap gevormden, de zoo moeilijke eerste jaren
doorworstelende met opgewektheid en optimisme, steunende op en
kracht vindende indegrondslagen teWageningen gelegd,hun kennis
aanpassende en toepassende aan en op de omstandigheden en het
„Luctor et emergo" tot hun devies, de wapenspreuk die het landbouwonderwijs gedurende nu eene halve eeuw trouw in praktijk
heeft gebracht.
Een directeur van een onzer groote cultuurmaatschappijen zeide
mij, toen ik hem kwam spreken over deze herdenking: „Wat zouden
onze cultures thans beteekenen zonder de stuwende kracht van het
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landbouwonderwijs!" In die weinige woorden ligt het schitterende
resultaat vanvijftig jaren arbeid.
Ik heb voor landbouwkundig onderzoek gereisd in zeer vele
landen waartropencultures gedreven worden enoveralvondikwaardeering, vaak bewondering voor onze Oost-Indische cultures waarvan men in opzet en uitvoering de meerderheid erkende. Maar de
wijze waarop Nederland zorgt voor de opleiding van deskundige
planters, van een deskundige, vakkundige ondernemingsstaf werd
toch overal als een der eerste oorzaken beschouwd van de hoogte
waarop onze cultures staan. Indatonderwijs staan wij vrijwel alleen.
Het isweer eenvandiedaden waarin eenklein land groot kan zijn.
En hetisgeen toeval datookdelandbouwondernemingenin Indië
gedreven met vreemd kapitaal slechts bij uitzondering leden van
niet-Nederlandsche nationaliteit tellen onder hunstaf.Het vreemde
kapitaal vormt een beduidend element in onzen tropenlandbouw
van thans, het vreemde planterselement echter een in getal onbeduidend percentage.
Maar naast die z.g.n. cultures en die in oppervlakte meerdere
malen overtreffende, mogen we den landbouw der bevolking niet
vergeten en dienen we na te gaan wat het landbouwonderwijs ook
daarvoorindiehalveeeuwheeft gebracht.Enhiermeekomikaanhet
moeilijkste deel vanzijn taak.
Het duurde meerdere jaren nadat te Wageningen de Rijks Landbouwschool geopend was, dat ook'in Oost-Indië aandacht aan de
noodzakelijke voorlichting voor den landbouwer werd geschonken.
Het was Prof. MELCHIOR TREUB die de eerste schreden zette aan
's lands plantentuin te Buitenzorg.
Allereerst werd een cursus gesticht voor horticultuur, tuinbouwonderwijs ten doel hebbende om den in Indië geboren armen
Europeaan in den tuinbouw een goed bestaan te verzekeren. Iets
laterwerdmethetzelfde doeleen cursusgeopendvoor den landbouw,
maar naenkele jaren reeds moest Prof. TREUB verklaren datde uitkomst bedroevend was.
Nog eene andere poging was onder de leiding van Prof. TREUB
doordeIndischeregeering gedaan, n.l.de oprichting in 1903vande
landbouwschool te Buitenzorg en hierin werd in zekeren zin het
voorbeeld gevolgd eens door de landhuishoudkundige cursussen
aan de Hoogescholen gegeven. Daar werd, het wasal vóór1848,
aan toekomstige predikanten landbouwonderricht gegeven in de
meening, dat zij later door hun invloed op hun gemeenteleden ten
platten lande eenstuwende kracht voor den landbouw zouden zijn.
In Indië bedoelde mendiekennis bij te brengen aande aanstaande
bestuursambtenaren die daartoe de in 1903 geopende landbouwschool te Buitenzorg zouden volgen. Men ging vande gedachte uit
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dat die ambtenaar van het Binnenlandsch Bestuur, die toentertijd
behalve besturend ambtenaar in den eigenlijken zin, was, ook raadgever voor de bevolking, ja veelal leider moest zijn voor haar landbouw, handel, nijverheid, irrigatie, wegen, bruggen, die dokter en
veearts was,ja wat al niet, moest worden voorzien ook van wat speciale landbouwkundige kennis als raadgever voor den voornaamsten
tak van bedrijf en daarin van groote practische beteekenis zoude zijn.
Ook hier was het resultaat onbevredigend. Maar een beter perspectief ontstond toen in 1905het Departement van Landbouw, later
Landbouw,Nijverheid en Handel, werd opgericht en werd ingezien
dat de bestuursambtenaar bij zijn waarlijk veelomvattende taak niet
voldoendeleidingaan debodemcultuur kon geven endaarvoor aparte
ambtenaren, landbouwleeraren, nu consulenten, moesten worden
opgeleid en aangesteld. De landbouwschool te Buitenzorg werkte
daaraan, maar vele jaren lang vrijwel uitsluitend voor de opleiding
van inlandsch personeel, mee.
De tweede Directeur van Landbouw ging met kracht op dezen
wegvoort en hetwashet Nederlandsche landbouwonderwijs dat hem
de benoodigde krachten bracht, oud-leerlingenvan de Rijks Hoogere
Land-, Tuin- en Boschbouwschool, enkelen van den cursus van de
Heidemaatschappij die zich bekwaamden voor hun taak en ten
slotte het examen voor Indisch Landbouwleeraar aflegden. Het was
door dit corps dat meer en meer de noodzakelijkheid en ook de
mogelijkheid naar voren kwam om behalve leiding en raad naast be-,
studeering van dien landbouw, ook aan dejonge en aanstaande landbouwers direct onderricht te geven. Zoo kwam men tot de stichting
van de eerste dessa-landbouwscholen.
Het instituut der landbouwconsulenten kreeg meer en meer vasten
voet en de dessa-landbouwschooltjes pasten zich meer en meer aan
de juiste behoeften en methoden aan en moesten nog al eens in aard
enwezengewijzigd worden,maarzoowelmet den voorlichtingsdienst
als met het directe landbouwonderwijs en nu wat het laatste betreft
ookvoordendoorEuropeanen gedrevenlandbouwwaarindeMiddelbare Landbouwschool te Buitenzorg en de cultuurscholen te Soekaboemie en Buitenzorg voorzien, is de juiste weg ten slotte gevonden.
Ook in Indië heeft het landbouwonderwijs tal van vervormingen
ondergaan alvorens den besten weg te hebben gevonden. Geen
wonder,want detaakdieoponsrust omdeninlandschen landbouwer
tot grooter economische kracht en zelfstandigheid te brengen door
hem inzijn hoofdtak van bestaan, den landbouw, vooruit te brengen,
is eene opgave die niet enkel kennis van den landbouw, maar ook
vankarakter,godsdienst encultuurhoogtevanhetvolkvereischt naast
takt en vooral geduld.
Zeker, de eeuwen van praktijk hebben ook den inlandschen land-
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bouwer menige nuttige wenk gegeven, maar er is nog te veel in hem
omvan zijn grond en zijn arbeid niet het meestevoordeelte trekken;
vooral de Javaansche landbouwer is in economisch opzicht nog lang
niet op het peil wat zelfs bij zeer matig aangelegden maatstaf noodig
isomhem tot een in zijn omgeving onafhankelijk man tevormen, tot
een behoorlijken landbouwer te maken. Zijn opvatting, zijn denken,
zijn karakter zijn anders dan van ons Westerlingen en ook daarop
hebben de eeuwen,vrijwel zonder eenigepraktische leidingin andere
richting, hun stempel gedrukt.
Die hem wil vormen tot een goeden landbouwer en bedrijfsleider
naar onzen geest, zalzichhebben aantepassenaandie cultuurhoogte
en vandaar uit moeten beginnen, er eerst harmonisch aanpassende,
hem langzamerhand vatbaar maken, ten slotte te overtuigen van wat
noodig is om zijn landbouw op hooger peil te brengen, zijn welvaart
te verhoogen, zijn levensgeluk te vergrooten.
Voorwaar een moeilijk probleem, maar gelukkig, onoplosbaar is
het niet! Nu de landbouw-voorlichtingsdienst daarvan overtuigd is
dat zij als 't ware een zendelingsarbeid heeft te volvoeren, dat
slechts stapje voor stapje mag worden voortgeschreden om eindelijk
succes te hebben; dat allereerst noodig is het vertrouwen van den
tanie te winnen en die niet door gewaagde proeven noch door een
krachtig ingaan tegen zijn adat en geloof in de waagschaal te stellen,
nu komen de resultaten reeds hier en daar voor den dag.
Almagdanookinzijnvoornaamstenenmeestgeliefden landbouw,
den rijstbouw, door ons nog betrekkelijk weinig zijn bereikt, we
mogen niet vergeten dat geen tak van bodemcultuur meer door
adat, door bijgeloof en godsdienstige mythen wordt beheerscht dan
juist deze en het zal meer dan een menschenleeftijd kosten om hem
zelf te doen inzien dat veel van dat alles zijn welvaart in den weg
staat, ook al zal het dan iets van de poëzie in dien landbouw moeten
verliezen. Wanneer hij van zijn sawah rijstaanplant, die jaarlijks op
Java en Madoera ruim 4.500.000 bouw beslaat, per bouw slechts
2 picol paddie meer kan oogsten dan de 24.500.000 picol die zijn
sawah paddie thans opbrengt, enkel door wat meer zorg en tijdig
planten, grondbewerking en aan wieden, dus door wat beteren
landbouw, dan reeds zoude het rijst-tekort dat Java jaarlijks toont
opgeheven zijn, een tekort dat nog + 250.000 ton bedraagt, en dat
hij van het buitenland voor f27.000.000 gulden moet koopen. Maar
ook hiermede zijn wij op den goeden weg.
Dan zal eenmaal de tijd komen dat Dewi Sri in den vorm van het
rijstvogeltje korrel voor korrel afzonderlijk pellende hem niet meer
zal dwingen zijn padie ook aar voor aar te oogsten.Wanneer hij dan
in de luchten ziet zweven het kleed dat nooit verslijt, wanneer hij
den gamelang hoort die klinkt zonder geslagen te worden, dan zal
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ook despijzedienooitverveelt,de rijst, die goddelijke gave,hem eens
uit het lichaam van Dewi Sri geschonken, voor hem van groote
economische beteekeniszijn geworden,zijn welvaart engeluk hebben
verhoogd. Aan het landbouwonderwijs, belichaamd in eenvoudige
dessa-landbouwschooltjes en landbouwkundige voorlichting in
samenwerkingmetpraktischelementairalgemeenvormend onderwijs,
is die taak thans met vertrouwen opgedragen. Maar hoeveel geduld
en beleid dit eischt blijkt ons het beste,wanneer wein onze herinneringterugroepen wat vijftig jaren geleden te dien opzichte door de
Indischeregeering werd geschreven:In dePreanger Regentschappen
volgtmen meer enmeerwat HOLLEaangaf — eenwaardig monument
staat voor hem te Garoet ter nagedachtenis van Mitra noe tanie, de
vriend van den landman.
In andere gewesten vaak vooroordeelen, die helaas steun vinden
in de minder gunstige uitkomsten van proeven welke zonder het
noodigebeleidgenomenwerdenofwaaroptoevallige omstandigheden
eennadeeligeninvloed uitoefenen. Uit de rapporten van den hoofdinspecteur voor de rijstcultuur blijkt evenwel dat er over het algemeen vooruitgang in den inlandschen landbouw is waar te nemen
en dat, waar de ambtenaren met takt engeduldwerken, de bevolking
op den duur niet ongenegen is de gegeven aanwijzigingen te volgen.
Wat daar eene halve eeuw geleden is gezegd geldt nog heden woord
voor woord. Het is eene waarheid die ik niet alleen eiken Indischen
land- en tuinbouwconsulent, maar ook eiken Indischen staatsman
op het hart zou willen drukken.
Waar de landbouw niet zoosterk door adat en door mythen wordt
beheerscht, treden de resultaten van het landbouwonderwijs duidelijker en sneller aan den dag. De bevolkings-suikerrietcultuur op de
Malangsche hoogvlakte is er een schitterend voorbeeld van en de
resultaten in zake de vruchtencultuur bereikt en ook reeds in de
cultuurvanz.g.n.Europeeschegroentenzijn verrassend. Hier komen,
en grooter zelfs dan we hadden kunnen verwachten, de resultaten
vangeduldenbeleid, festine lente, schitterend voor den dag. Ik deed
ookhiereengreep.Indecultuur van meerderez.g.n.tweede gewassen
doet zich de invloed van het landbouwonderwijs eveneens reeds gelden. Mitra noe tanie kan tevreden zijn.
Maar er zijn andere bevolkingsculturen, meest buiten Java, opgekomen en daaraan dient nog een enkel woord gewijd.
Ik zeg buiten Java. Het zijn cultures die grooteuitgestrektheden
grond vereischen, waaraan op Java met zijn dichtebevolking minder
goed kan worden voldaan, maar de Javaan is niet alsde Maleier
die Borneo en Sumatra bevolkt een geboren handelaar en tevens
landbouwer voor producten voor de groote markt.
De vroegere gouvernements-koffiecultuur, later uitsluitend door
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particulieren gedreven, was hem geen voorbeeld om na te volgen.
Waar hij suikerriet verbouwde zelfs naast zijn Europeesche collega
nam hij er uit zich zelve geen voorbeeld aan. Totdat het landbouwonderwijs hem eindelijk zoover bracht en we hem in Oost-Java
als een goeden rietplanter, in West-Java als een behoorlijken theeplanter zien. Maar wat op Java nog op betrekkelijk kleine schaal
zichdemonstreert zien weopBorneoenvooralop Sumatraop groote
schaal gebeuren.
De Maleier neemt eerder een voorbeeld aan zijn Europeeschen
collega-planter. Reeds vele jaren teelt hij in het Palembangsche
een bijzondere katoensoort en de door hem gedreven Robusta koffiecultuur in Zuid-Sumatra en Sumatra's Westkust brengt reeds eenen
uitvoervan27.000tonterwaardevanf20.500.000voort,enzoozoude
ik ook nog belangrijke cijfers kunnen geven betreffende den coprauitvoer van Sumatra afkomstig van inlandsche cultuur. De leiding
die hier door de landbouwkundige voorlichting met medewerking
van de bestuursambtenaren is gegeven, bracht prachtige resultaten.
Maar alles overtreffende is het resultaat van de Hevea als bevolkingscultuur. Hierbij gaf delandbouw-voorlichtingsdienst al spoedig
leiding, toen vooral door het Binnenlandsch Bestuur op die cultuur
wasgewezen.En hoeveel er ook nog aan bereiding, tap en soms aanplant mag ontbreken (en hierin treedt gestadig verbetering op dank
zij de voorlichting die de landbouwkundige voorlichtingsdienst
geeft doorhaar Europeesche en inlandsche ambtenaren, allen zonder
onderscheid door het landbouwonderwijs gevormd), het resultaat
overtreft elke verwachting.
De totale inlandsche rubberproductie, hoofdzakelijk van ZuidSumatra, Djambie en Borneo verkregen, bedraagt thans reeds meer
dan 80.000 ton droog terwaarde van ± f250.000.000,waarvan enkel
het gewest Djambie met eene bevolking van rond 60.000zielenvoor
eene waarde van f60.000.000 produceert, enkel door inlandschen
landbouw, en de tegenwoordige Directeur van Landbouw verwacht
eene verdubbeling binnen weinige jaren tijds.
Ten slotte nog een enkel voorbeeld om de evolutie in den inlandschen landbouw op de buitengewesten te demonstreeren: De residentie Sumatra's Westkust produceerde in 1925voor een bedrag van
f84.000.000 aan landbouwprodukten, waarvan f27.000.000 aan
exportprodukten. En al mag dat dan ook niet uitsluitend worden geschrevenoprekeningvanlandbouw-voorlichting enlandbouw-onderwijs, de stuwende kracht ervan, de aanwijzingen en aanmoediging
zijn in dezen van groote waarde geweest en voor de regeering eene
aansporing om met kracht in die richting werkzaam te blijven. Hier
is met duizenden tonnen en millioenen guldens de waarde van het
landbouwonderwijs, de voedster van de landbouwkundigevoorlich-
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tingsdienst,dedeskundigevoorlichterookvanden bestuursambtenaar
gedemonstreerd. En toch, wij zijn met de resultaten van het landbouwonderwijs voor den landbouw der bevolking feitelijk nog maar
aan het begin. De volgende vijftig jaren mogen van grootere triumphen ook op Java getuigen.
Zeker ookin Nederlandsch West-Indiëissedert de oprichting van
een landbouw-departement met cultuurtuin en laboratoria en landen tuinbouw-adviseurs wel resultaat bereikt voor den landbouw in
algemeenen zin genomen, en met voldoening mogen wij b.v. wijzen
op den toenemenden rijstbouw daar, maar bij de resultaten in N.O.Indië behaald kunnen zij in geen enkel opzicht worden vergeleken.
Maar ook daar zalmen geduld moeten hebben en vertrouwen dat de
toestanden er zoodanig veranderen, dat de landbouwkundige voorlichting, het landbouwonderwijs, ook daar hoogere productie en
meerdere welvaart schept.
Wie is het die de zwarte voren
In golvend goud verand'ren doet,
Wie mesten en wie maaien 't koren,
Wie is het die de wereld voedt?
Dat zijn de paarden en de ploegers,
Dat zijn de zweeters en de zwoegers,
Dat zijn de zaaiers van het zaad,
Dat is de daad!
Het is de landbouwer van elk deel der wereld die hier aan het
woord is om ons niet zonder trots duidelijk te maken dat wij allen
voor onze voeding, ons bestaan dus,van zijn arbeid afhankelijk zijn;
maar we zien er ook nog eens in aangegeven dat het de bodem is,
de aarde die ons voedt, de aarde van wier opbrengst we geheel
afhankelijk zijn.Enwemoeten dat „voeden" dan nogheelwatverder
uitstrekken en er tal van genotsmiddelen bij inbegrijpen die bij die
voeding feitelijk onontbeerlijk zijn, zooals wij bij eiken volksstam
in wat deel van de wereld ook zien en nog tal van nijverheidsgrondstoffen erbij.
Die band tusschen den mensch en den bodem die hem voedt is
zoo nauw, het bewerken van dien bodem om hem tot productiviteit
te brengen van zoo overwegend belang, dat het van zelf sprekend is
dat dietakvanbedrijf als de allergewichtigste in bijna elk deelvan de
wereld mag worden beschouwd waar de natuur den bodem niet tot
steriliteit dwingt. Maar inveledeelenvan dewereldvangtdie „daad"
niet aan bij het trekken van de „zwarte voren", daar dient de ontginningsarbeid aan vooraf te gaan, daarisdezwaarstearbeidverricht
wanneer devoorzalworden getrokkenof gegraven enhierbij denk ik
weer aan den landbouw in tropisch Nederland.
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Wat er ook veranderd moge zijn in de halve eeuw waarvan we
spreken, deze arbeid bleef vrijwel ongewijzigd, het vellen van het
oerbosch, het donkere woud dat eeuwen lang den bodem bedekte en
dien bodem eeuwen lang met kostbaren humus heeft verrijkt. Wanneer de landbouwer in weinige maanden velt wat de natuur in wie
weet hoevele eeuwen heeft opgebouwd om voor den mensch productief te maken wat daar voor hem werd opgégaard.
En de landbouwwetenschap met al haar hulpwetenschappen wijst
ons via het landbouwonderwijs den weg om wat de natuur voor ons
heeft opgégaard economisch te beheeren, rijke vruchten te doen
dragen niet enkelvoor ons,maar voor alle geslachten die na ons dien
bodem zullen bewerken. Dat is de daad in juiste richting geleid, die
de welvaart en het geluk van het menschdom verhoogt.
Die grootsche taak ten bate van bruin en blank voor vijftig jaren
door Nederland met krachtbegonnen herdenken wijin dankbaarheid
enookteBuitenzorgwordt onder leidigvanden.Directeurvan Landbouw, Dr. RUTGERS, thans dat feit herdacht.
En in deze plechtige stonde staan wij een oogenblik stil bij den
mijlpaal gezet na een afstand van vijftig jaren en we hebben eens
achter ons gekeken langsden langen wegdieisgegaan met dankbaarheid voor de zegeningen langs dien weg genoten voor volkswelvaart
en geluk.
En als wij den weg vervolgen, dan weten wij uit dien terugblik
dat wij vastberaden in zelfde lijn en richting moeten doorgaan, strevende naar volmaking. Wij hebben het licht gezien. Het daghet in
het Oosten, het lichter overal!
En in dit plechtige oogenblik bij den mijlpaal staande gedenken
wij dat oorspronkelijke vreemde woord, dat burgerrecht kreeg in
onze taal en vastgeworteld is in onze harten: Je Maintiendrai. Dat
moet ook thans ons richtsnoer zijn.

Rede van Dr. F. E. POSTHUMA bij de
aanbieding van de aula aan de regeering.

Koninklijke Hoogheid, Dames en Heeren,
Wanneer ik mij thans meer in het bijzonder richt tot den Minister
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, hier op het oogenblik
de Regeering vertegenwoordigende, dan is het om namens het
Nationaal Comité tot herdenking van het Halve Eeuwfeest van het
Rijkslandbouwonderwijs in Nederland over te gaan tot de aanbieding aan de Regeering van een Aula.
Het daarvoor thans reeds samengebrachte bedrag is samengesteld
uit groote en kleine giften en de verschillende deelen van Groot-

89
Nederland droegen daartoe in verschillende mate bij. Maar ik meen
den dank van het Nationaal Comité voor de bijdragen, aan de verschillende gevers gezamenlijk te mogen uitspreken, zonder daarbij
enkele hunner in het bijzonder te noemen.
Wanneer wij aan de Regeering een Aula aanbieden, doen wij dat
in het vertrouwen er op te mogen rekenen, dat de Regeering bereid
zal worden gevonden middelen en wegen te zoeken, die zullen
leiden tot het verstrekken van een geschikt terrein waarop door ons
de Aula voor de Landbouwhoogeschool te Wageningen kan worden
gebouwd.
Wij zien in de Aula het centrale punt der Landbouwhoogeschool,
waarin de landbouw van Groot-Nederland éénis.
Met den wensch, dat onze schenking een steun mogezijn voor het
Rijkslandbouwonderwijs in het algemeen en voor het Hooger Landbouwonderwijs in het bijzonder, en met de opmerking, dat al moge
een te stichten Aula niet rechtstreeks bijdragen tot de bevordering
vanhet Landbouwonderwijs,zijtochzekereenblijvend gedenkteeken
zal vormen van de dankbaarheid, die zoovelen hebben gevoeld voor
de vruchten van dat onderwijs, nadat het vijftig jaar heeft bestaan
en dat dit uiterlijk vertoon voor het nageslacht ongetwijfeld een aansporing zal zijn om de belangen van het Rijkslandbouwonderwijs
te blijven helpen bevorderen, bied ik thans de Regeering ons geschenk aan.

Rede van den minister van Binnenlandsche Zaken
en Landbouw bij de aanvaarding van het geschenk.

Was 't gisteren mij een aangename taak een tweetal waardevolle
geschenken ten bate van deze Hoogeschool te aanvaarden, de dag
van heden verdient niet minder met een witten steen te worden gemerkt. Velen, zoo hier te lande als in onze overzeesche gewesten,
hebben zich opgemaakt om den vaderlandschen landbouw te
eeren. Zij hebben niet geschroomd in de beurs te tasten en, naar wij
allen hopen, zal binnen korten tijd een schitterend gebouw blijvende
getuigenis afleggen van hun liefde voor een instelling, diemenzou
kunnen zeggen te staan in het zenithvan onslandbouwkundig heelal.
Reeds de oude Romeinen hechtten bijzondere waarde aan de zaken
die voor een landbouwend volk van het grootste belang waren. De
resmancipi had een eigen recht, dat niet goldvoor alleoverige zaken
die dan ook alsvan geringer orde werden beschouwd. Zoover heeft
de landbouw het in de algemeene schatting der tegenwoordige maatschappij nog niet weten te brengen. Wel is waar heeft de school der
physiocrateneenkortstondigeoplevingkunnenbewerken,maar andere
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economische inzichten verjoegen den landbouw weer van de eereplaats, tijdelijk door hem ingenomen.
Des te verheugender is het voor den minister, aan wien de
behartiging van de landbouwaangelegenheden is toevertrouwd, te
mogen constateeren, dat velen ondanks de moeilijke tijden niet
hebben geaarzeld den Staat tegemoet te komen in zijn ver van gemakkelijke taak om den vaderlandschen landbouw ook financieel
te geven wat hem toekomt. Hun van uitnemend patriotisme getuigende daad wordt, ikbehoef het zeker niet tezeggen, door de Regeering op den hoogsten prijs gesteld. Aan het comité, dat onder de
voortreffelijke leiding van U, mijnheer de voorzitter, heeft gearbeid,
breng ik dan ook dewelverdiende hulde envolgaarne aanvaard ik uw
kostbaar geschenk ten behoeve van den Staat der Nederlanden, ten
bate van den Nederlandschen Landbouw.

4. AMBTSAANVAARDINGEN.

I.
Dr.J.JESWIETaanvaarddeop 16Augustus 1925hetambtvanhoogleeraar in de plantensystematiek, dendrologie en plantengeografie
en nam tevens de leiding op zich van het aan de landbouwhoogeschool verbonden Arboretum. In verband met zijne ambtsaanvaarding hield hij op 22 Maart 1926 eene openbare voordracht over:
„Moeilijkheden, verbonden aan plantengeografisch werk op Java".
JACOB JESWIETwerd28December 1879teAmsterdam geboren,bezochtteHaarlemdescholenvoor lager en middelbaar onderwijs, was
in debloembollen-cultures werkzaam van 1896-1901,alsconservator
aan het koloniaal museum verbonden van 1901—1907, was in dien
tijd ingeschreven aan de universiteit te Amsterdam en slaagde in
1909 voor het middelbaar examen K IV. Daarna bezocht hij in
1910 en 1911 de universiteit te Zürich en promoveerde in 1913
aldaar op een proefschrift :„Die Entwicklungsgeschichte der Flora
der holländischen Dünen". Van 1Mei 1912—16Augustus 1925was
hij werkzaam aan het proefstation voor de Java-suikerindustrie te
Pasoeroean, waar hij zich als afdeelingschef wijdde aan kruising en
beschrijving van het suikerriet.
Van zijn hand verscheen:
Eine Einteilung der Pflanzen der niederländische Küstendünen
in ökologischen Gruppen, Beih. Bot. Centr. bl. XXXI, 2e Abt.
pag. 322-372.
Verder werd door hem uitsluitend gepubliceerd in het „Archief
voor de Java-suikerindustrie" van 1912—1926, waarin eene serie
bijdragen verscheen onder den titel: Beschrijving der soorten van
suikerriet. Bijdrage I : Morphologie van het suikerriet; Bijdrage
II—VIII en X: Beschrijving der soorten van het suikerriet; X I :
Bijdrage tot de systematiek van het geslacht Saccharum; X I I : De
bloei bij het geslacht Saccharum.
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II.
J. E. VANDER STOK aanvaardde het hoogleeraarsambt in den
tropischen landbouw op den 6den December 1925, en sprak op
den 6den Mei 1926 een rede uit, getiteld: „ D e Inlandsche en Europeesche landbouw in Ned.-Indië en enkele hunner problemen".
JOHAN EWALD VAN DER STOK werd in 1880 te Buitenzorg (Java)
geboren, bezocht de vijfjarige H.B.S. te Amsterdam, die hij in
1898 verliet. Hij doorliep van 1900—1902 de hoogere landbouwschool te Wageningen. In October 1903 vertrok hij naar Indië als
assistent bij het proefstation voor de suikerindustrie te Pasoeroean
(Java). In 1906 werd hij geplaatst bij het proefstation voor rijst en
tweede gewassen van het departement van landbouw te Buitenzorg, van welk station hij in 1909 adjunct-chef werd. In 1910 verliet
hij 's lands dienst om de betrekking van directeur van het proefstation voor de suikerrietcultuur te Pasoeroean te aanvaarden.
Einde 1912 trad hij weer in dienst van het landbouwdepartement,
werd eerst belast met de leiding van het instituut voor de veredeling van éénjarige landbouwgewassen en werd daarna (1917)
benoemd tot inspecteur van den Inlandschen landbouw.
In 1920 volgde zijn benoeming tot hoofd der afdeeling landbouw bij het landbouwdepartement, als hoedanig hem de leiding
werd opgedragen van den Indischen land- en tuinbouwvoorlichtingsdienst, den dienst der binnenvisscherij en het landbouwonderwijs.
Van zijn hand verschenen verschillende verhandelingen omtrent
onderzoekingen met betrekking tot de cultuur, bloembiologie, veredeling, bastaardvariabiliteit enz. van een aantal tropische landbouwgewassen. De publicaties zijn voor het meerendeel te vinden in
het Archief voor de suikerindustrie en de proefstationsmededeelingen, verder in de „Korte Berichten" en de „Mededeelingen"
van het departement van landbouw, nijverheid en handel te
Buitenzorg.
Voorts bewerkte hij in het vijfde deel van het „Handbuch der
landwirtschaftlichen Pflanzenzüchtung" de hoofdstukken over de
veredeling van suikerriet, rijst, cassave en aardnoten.
In 1920 viel hem de onderscheiding te beurt eener benoeming
tot officier in de orde van Oranje Nassau.

III.
Dr. E. VAN SLOGTEREN aanvaardde op 1 October 1925 het ambt
van buitengewoon hoogleeraar in bijzondere deelen der plantenziektenkunde en hield op 15 Maart 1926 eene openbare voordracht,
getiteld: „Vrije en toegepaste wetenschap aan de landbouwhoogeschool".
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EGBERTUS VAN SLOGTEREN werd 9 April 1888 te Groningen
geboren, bezocht aldaar het gymnasium, studeerde vervolgens aan
de rijksuniversiteit te Groningen en promoveerde in 1917 op het
proefschrift: „De gasbeweging door het blad in verband metstomata
en intercellulaire ruimten", tot doctor in de plant- en dierkunde.
Van 1911 tot 1915 was hij assistent bij de botanie te Groningen.
Door de mobilisatie verbleef hij van 1 Augustus 1914—1 April
1917alsreserve-officier onder dewapenen,waarnahij werd benoemd
tot wetenschappelijk ambtenaar aan het instituut voor Phytopathologie te Wageningen (gedetacheerd als phytopatholoog voor de
bloembollenstreek te Lisse). Daar werd voor hem en onder zijne
leiding het laboratorium voor bloembollenonderzoek gebouwd. Van
zijn hand verschenen een aantal publicaties in het weekblad voor
bloembollencultuur, het tijdschrift voor plantenziekten, Floralia,
the horticultural advertiser, enz., hoofdzakelijk betrekking hebbende opbloembollenziekten endebestrijding daarvan.

5. LIJST VAN RECTOREN EN SECRETARISSEN VAN
DEN SENAAT SEDERT DE OPRICHTING DER
LANDBOUWHOOGESCHOOL

STUDIEJAAR

RECTOR-MAGNIFICUS

SECRETARIS VAN DEN
SENAAT

1918- -1919
1919- -1920
1920--1921
1921- -1922
1922--1923
1923--1924
1924- -1925
1925- -1926

J.H.Aberson.
Dr.D .van Gulik.
Dr.A.van Bijlert.
Dr. M.J.van Uven.
Dr.J.C.Kielstra.
Dr. S.C.J. Olivier.
J.van Baren.
Ir.B.vanderBurg.

Dr.D.van Gulik.
T. J.Bezemer.
J.van Baren.
A.teWechel.
Ir.B.van derBurg.
S.P. Ham.
Ir.J.W.Dieperink.
Ir.A.M.Sprenger.

LIJST VAN OUD-HOOGLEERAREN DER
LANDBOUWHOOGESCHOOL
Benoemdte
Wageningen

Mr. Dr.H.W.C.Bordewijk (Groningen)
*Dr. J. O. F.Pitsch (Wageningen)
Ir. J. Haringhuizen (Delft)
Dr. J. Ritzema Bos (Wageningen)
Dr. A.H.Berkhout (Bennekom)
Mr. Dr.A.Heringa
Dr. L. Broekema (Wageningen)
Dr. G. Stahel (Paramaribo)

17Juli
1 Sept.
1 Sept.
1 Sept.
14Sept.
16 Oct.
1 Sept.
1 Juli

Afgetredenof
overleden

1913
10Juni 1918
1876
1 Aug. 1918
1916
15 Febr. 1919
1876
21 Sept. 1920
1892
1 Jan. 1921
1918 130 Jan. 1921
1877 20 Sept. 1921
1921
2 Dec. 1921

H. C.Reimers

1Maart1880

Dr. E. Giltay (Leiden)
Ir. S. Koenen.
*Dr. H. Blink fs-Gravenhage)
Dr. J. Valckenier Suringar (Wageningen)
Dr. A.vanBijlert
* Buitengewoon hoogleeraar.

1 April 1885
1 Sept. 1905
1 Jan. 1906
1 April1899
8 Oct. 1902

19 Sept.
•t 7 Apr.
1 Oct.
f 26Dec.
lOct.
1 Jan.
f 9Febr.

1922
1924
1922
1922
1923
1925
1925

7. LIJST VAN DE VOOR HET STUDIEJAAR 1925/1926
VOORVOLLEDIG ONDERWIJS INGESCHREVEN STUDENTEN
r*

a> W)

Naam

•o

8

•e

3 J3
+-»
t/3 o

Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

2 Juli '04
12Sept. '04
30 Mrt. '06
14 Mrt. '04
7 Apr. '07
8 Dec. '06
22 Mei '06
8 Juli '07
17 Oct. '06
6 Nov. '06
9 Oct. '06
24Apr. '06
28Juni '08
22Mrt. '04
12Dec. '06
25Mrt. '02
9 Mrt. '06
24 Febr. '07
20 Mei '06
17Mrt. '01
29Apr. '08
30 Nov. '05
24Aug. '04
8 Aug. '04
26Mrt. '03
27 Febr. '03

Amsterdam.
Koeta Radja.
's-Gravenhage.
Stabot S.O.K.
Arnhem.
Leerdam.
Den Haag.
Amsterdam.
Halfweg.
Koeningan.
Tïentsiën (China).
Amsterdam.
Herwijnen.
Wageningen.
Wageningen.
Djokjakarta.
Oudwoude.
Soerabaja.
Cheribon.
Renkum.
Ede.
Fort de Kock.
Rotterdam.
Dubbeldam.
Gorinchem.
Utrecht.

6 Febr. '06
11Oct. '07
22 Juli '06
28 Apr. '07
29 Dec. '01
17Aug. '05

Brakel.
Malang.
Wageningen.
Tandjoeng Pinang.
Oldeberkoop.
Klaten.

Wf

16

17

18

1.Dirk Raadsveld
2.Eugène Edmond van Meurs . . . . .
3. Arthur Bigot Jr
4.Willem Diederik Gerrit Toorenman
5.Antonius Cornelis van Beers
6. Nicolaas Boonstoppel
7.Wilhelm André Eschauzier . . . . . . .
8.Arthur Marius Söhngen . . .
9.Albertus de Voogd.
10. Willy Louis Don Griot
11.Jan Herman August Ferguson . . . .
12.Hendrik van Nifterik.
13.Berend Krieno Bartelds.
14.Johannes Arnoldus van Beukering
15. Gerard Boothamer Wolda . . . . . . . .
16. Theodoor Hendrik Kraag
17.Gooitzen Veenstra
18.Theodorus Daniël Hahn
19.Lucie Josephine Maartje Oelmeijer
20.Hugo Adrianus Polderman
21.Willem Dhont
22.Max Ahn
23. Murk Leverland
24. Cornelis van der Giessen
25. Boudewijn Karel B o o m . . . . . . . . . .
26. Catharinus Gerlings
27.Adrianus Hendrikus Cornelis van
der Veer
28. Johan Hendrik Christoffel Schell . .
29.Wouter van Aggelen
30.Arie Offerman.
31. Pieter Leonard Willinge Prins
32.Willem Frederik Ridder v. Rappard

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

*) L. beteekent: Nederlandsche landbouw, K.L. Koloniale landbouw, T . tuinbouw.
B. Nederlandsche boschbouw, K.B. Koloniale boschbouw, N.G. Nederlandsche geodesie.
an K.G. Koloniale geodesie.
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Naam

OD

3 -S

*3 U

Datum en
jaar van
gebooite

8
Geboorteplaats
S

«3

Q.S

Sept.
18 33.Jacques Ridder van Rappard . . . . .
34.Herman van Leusen
35.Cornelius Catharinus Krom . . . . . .
36.Frederik Willem Looijen . . . . . . . .
37.Petrus Nicolaas Hackenberg
19 38.Jacob Willem Hootsen . . . . . .
39.Jan Sevenster
40.Karel Adolf Barkey
21 41.Jan Adelbert Maas
42.Adriaan Michielsen
43.George PieterJacobusde Vries . . .
44.Oemar Said . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45.Abraham Bregman
46.Johannes Willem Zaaijer
47.Hendrik Jan Gerrit Florijn
48.Richard Adolf Ehrencron
49.Adolf Kamp
50.Frederik James. . . . . . . . . . . . . . . . .
51.Philippine Henriette ten Sijthoff .
52.Derk Adolph van Schreven
53.Frederik Geert Hassels
54.Emile Louis Levie ..
22 55.Hendrik Hoogenberk
56.FransAdolfLörsing
57.Albert Jan Zuur . . . . . . . . . . . . . . . .
58.Hendrik Jan Hennink . . . . . . . . . . .
59.Frederik Daniël Hartman . . . . . . . .
60.Jhr. Jacob Alexander Roèll . . . . . .
61.Dr.Herman Vos. . . . . . . . . . . . . . . .
62.JacobusCornelisAntoniusvan
Alphen
63.Adrianus Petrus CorneliusvanEist
23 64.George Wiebe van der Laan
.
65. Willem Feekes
66.Dries Kers
67.Gurbe Veenstra
68.Jacob de Ruiter
24 69.Geertruida van IJzeren
70.Jhr. Willem Gerard Roëll . . . . . . .
71.Cornelis Pameijer
72.Pieter Matheus Dirk de Haer . . . .
73.David Andreas Boon

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

1Juli '04
31Juli '04
7Juli '07
28Aug. '04
3Febr.'05
23Mei '04
23Dec. '06
2aJuli '02
9Sept '07
24Aug. '06
7Mrt. '08
7 Sept '03
22Febr.'03
29Juni '07
21Dec. '04
6 Sept. '05
2Nov. '02
13Dec. '03
12Jan. '05
22 Nov. '05
16Apr. '08
30Apr. '07
10Oct. '07
22Mrt. '07
22Jan. '02
10Juli '06
13Aug. '07
7Apr. '02
23Aug. '90

L.
28Dec. '01
L.
5Jan. '00
K.L. 19 Oct. '07
K.L. 27Dec. '07
22Dec. '02
L.
31 Mei '92
L.
N.G. 23Mrt. '05
1Juli '08
5Juni '05
L.
K.L. 8 Mrt. '06
5 Juli '02
K.L.
K.B. 24Juni '04

Klaten.
Deventer.
Gouda.
Djocjacarta.
Middelburg.
Hoevelaken.
St.AnnaParochie.
Soerabaja.
Vlissingen.
Den Haag.
Arnhem.
Lamongan.
Voorburg.
Rotterdam.
Oldenzaal.
Weltevreden.
Klaten.
Soerabaja.
Amsterdam.
Weltevreden
Ter Apel.
Amsterdam.
Assen.
Poentjel.
Elburg.
Deventer.
's-Gravenhage
's-Gravenhage.
Noordbroek.
Teteringen.
Wouw.
Groningen.
Mr.Cornelis.
Heerde.
Drachten.
Wedde.
Dordrecht.
Amsterdam.
Alkmaar.
Rotterdam.
Leiden.
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Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

L.
K.B.
K.B.

17Febr.'01
30Jan. '05
22Sept. '00

Tjamsweer (Gr.).
Purmerend.
Arnhem.

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

26Juli '05
11 Aug. '04
15Sept. '06
21 Jan. '06
23Jan. '05
20Aug. '99
29Aug. '03
12Aug. '04
27Aug. '03
10Febr.'04
8 Sept. '04
2Febr.'97
9Mrt. '06
11 Mei '06

Ratakan (Cel.).
Oostburg.
Dedemsvaart.
Sneek.
Hoogeveen.
Madioen.
Leeuwarden.
Oegstgeest.
Utrecht.
Rotterdam.
Tilburg.
Horst (L.).
Emmen.
Oosterhesselen.

17Juli '07

Padang.

.si a

Naam

74.Roelf Hindrik Visser . . . . . . . . . . . .
75.GerhardLubertusWilhelmWiebols
76.Willem Rolvink.
77.Alexius Alexis Galius Palengkahn
Makaliwy
78.Jannis van Houte
79.Evert Biewenga
80.Gerrit Klaas Dijkstra . . . . . . . . . . .
81.Jan Middelveldt
82.Mas Teko . .
83.Cornells Krijgsman
84.Bernard Schuitemaker . . . . . . . . . .
85.Simon Petrus Plat..
........
86.Wiebren Gerben Pieter Hortsing..
87.Conrad Gerhard van Huls
88.Jan Jozef Janssen
89.Albert Daanje
90.Johannes Strik
91.Margaretha Marina Bar.esse van
Höevell......................
92.Johannus Wilhelmus Gerardus
Koenraadt
93.Christiaan Petrus Gerardus Josephus Smit
94.AukeRoelof Bottema
95.Alexander Karel Zweede
96.JohannusHubertusLeonardusJoosten
97.Everwijn Egbertus Harmsen . . . . .
98.Pieter Risseeuw.
99.Herman Johan van Houten . . . . . .
100.Albert Jan Markvoort
101.Johan de Fouw
102.Marten Willem Panman . . . . . . . .
103.Willem Adriaan Johan Oosting ..
104.Jan Klaas Groenewolt..........
105.Frederik Willem Wessels . . . . . .
106.Johannes Sibrand Keijser . . . . . . .
107.Pieter van der Burg . . . . . . . . . . .
108.Jan Jacob Stol
109.Gerrit Nicolaas Danhof . . . . . . . .

lOMrt. '03
L.
9Mrt. '08
L.
T.
20Oct. '03
T.
17Aug. '04
T.
30Juli '06
K.L.
9Juli '05
K.L. 13Juni '06
L.
17Mrt. '05
K.L.
7Dec. '03
N.G. 13Mei '05
L.
9Juli '98
L.
12Juli '01
B.
22Aug. '04
L.
3Nov. '01
K.L.
2Mei '05
L.
11 Dec. '03
K.L. 19Mrt. '06

Gouda.
Luxwoude.
Goes.
Venlo.
Hengelo (O.).
Schoondijke.
Ittervoort (L.).
Hummelo.
Hellendoorn.
Musselkanaal.
Dordrecht.
Holwierde.
Amsterdam.
DenBurgh(Texel)
Grijpskerk.
Groningen.
Stadskanaal.

110.Marinus van der Lely . . . . . . . . .

K.L.

Maasland.

8 Febr.'03

7Juni '03

Steenbergen.
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Datum en
jaar van
geboorte

11.Hendrik Massier
12.Johan Cornells van Meeuwen . . .
13.Paul Hendrik Romswinckel . . . . .
14. Geert Kornelius Veldman
15.Jacob Jelle van Weering
16.Willem Karel Willers
17.Meindert Carel Marius van Doorn
18.Joseph Martinus Steegmans
19.Marius Catharinus Gezinus Middelburg
20.Wilhelmus Jozephus'Maria Dekker
21. Anna Haremaker
22.Aloisius Hermanus Smale

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

28 Dec. '03
30 Mei '05
26Jan. '02
29 Juli '03
23 Aug. '06
15 Juli '06
22 Juli '06
20 Mrt. '01

Wageningen.
Amsterdam.
Pajacombo.
Wildervank.
Groningen.
Amsterdam.
Batavia.
Nederweert.

K.L.
L.
T.
L.

7 Aug.
25 Mrt.
18 Mei
20 Oct.

'06
'03
'04
'01

23. Benjamin Teensma.
24.Hendrikus Johannes te Riele . . . .
25.Jacob den Baars
26.Berend Prummel
27.Daniël Dingeman Jumelet
28. Christiaan Leonardus van Steen .
29.Herman Willem van der Marel .
30.Jan Hoogendoorn
31. Gerharda Oostingh
32.Maria Elizabeth Nottelman
33. Quirinus Johannes Hendrikus
Mudde
34.Jannis François Kools
35. Martinus Pelinck
36. Pieter Henri Isac Barentz
37.Pieter Maria Nieuwenhuizen . . . .
38. Cornelius Spithost
39.Nanning Pieter Johannes van Bredenhoff de Vicq
,40.Johannes Frederik Willem Essenburg
41. Bernardus Adrianus van den Bosch
42. Frederik der Kinderen
43.Johan Albert Alexander Zeller . .
44.Jan Hendrik Brinkgreve
45. Jacques Hubert Jean vande Laar
46.Erwin Waldemar Bótho van den
Muyzenberg

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

20 Oct.
23 Oct.
29 Febr.
23 April
18 Dec.
4 April
24 Oct.
7 Febr.
3 Mrt.
21 Mrt.

'05
'04
'04
'99
'06
'98
'04
'03
'02
'00

Putten (G.).
Obdam.
Batavia.
de Zande, Gem.
Kamperveen.
Tjimahi.
Breda.
Melissant.
2e Exloërmond.
Bruinisse.
Roozendaal(N.-B.).
Tjibjoeroeg.
Rotterdam.
Zijpe.
Winschoten.

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

2 Oct.
26 Juli
18 Mei
15 Febr.
24 Mei
29 Sept.

'01
'04
'04
'06
'05
'03

Goes.
Aardenburg.
Maastricht.
Kaweden.
Breda.
Appingedam.

L.

27 Juli

'04

Purmerend.

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

13Jan.
17Juli
15 Oct.
18Dec.
12Dec.
29 Aug.

'02
'01
'03
'02
'05
'03

Amsterdam.
Utrecht.
Soebang.
Makassar.
Arnhem.
Roermond.

J. bo

'S 'ö

•Ç o

05

Q.S
Oct.
1

T.

12Dec. '01

Geboorteplaats

Warschau.

99
Ü bo
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Naam

ni m

Q.S

•15

147. Gerrit Jan Berendsen
148. Ottho Jacobus van der Lely . . . .
149.Jan Ferdinand Johan
150.Aalbert Evers
151. Hendrik Willem Goslings
152.Adriaan Jacobs
153.Nicolaas Alphonsius tenDoeschate
154.Harm Jan Huisman
155.Hendrik Gijsbert Wilhelm Meys
156.Theodorus JohannesAntonius Arts
157. Godefridus Vincentius Sanders ..
158.Jan Egbert Kornelis van Wijnen..
159.Hendricus Franciscus Waterschoot
160.Cornelis Staf
161.Paul Mansvelt Beek
162.Anton Perk
163.Derk Roelf Mansholt
164.Willem Reyn Sturms
165. Charles Glaude Behrens
166.Pieter Adriaan van Schermbeek...
167.Jhr. Hendrik Joan van Kretschmar
168.Roelof Roelofs
169.Hendrik Juriaan Schophuijs
170.Reinier Wels
171.Willem Hendrikus Geursen
172.Garge Wilhelm Harmsen
173.Hendrik August Bernard Bünnemeyer
174.Henri Albert Richard
175. Sten Holch Justesen
176.Matthys van Ede
177.Hero Willem Herman Kolk . . . .
178.Laurentius Franciscus Josephus
Maria van der Ven
179.Herman Arnold Anton Marie Wirtz
180.JacobusJohannesMariav. Groenewoud
181. Cornelis Schiere
182.Jan George Martel
183. Theodoor Hemmes
184.Pierre Jean Marie de Sévaux . . .

w -e

Datum en
jaar van
geboorte

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

11Juli '03
9 Sept. '07
27 Nov. '03
12Nov. '06
25 Mei '06
17 Juni '03
6 Oct. '01
27 Dec. '00
29 Juni '02
17April '03
19Juli '02
26Mrt. '03

4
Doesburg.
1
Fort de Koek.
Boedoeran (Java). 2
2
Ermelo.
2
Djambi.
5
Ooltgensplaat.
5
Goor.
Schoonebeek (Dr). 5
5
Breda.
's-Hertogenbosch 5
5
Geldrop.
4
Amsterdam.

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

l O c t . '99
23 April '05
31Aug. '01
18 Aug. '05
3 April '06
28 April '08
11Juli '07
30 Mei '02
31 Mei '03
13Juli '05
4 M r t . '04
14 Sept. '05
19 Aug. '06
20Juni '03

Stratum.
Ede.
Soerabaja.
Semarang.
's-Gravenhage.
Rotterdam.
Zutphen.
Boitsfort (België).
Hilversum.
Oosthuizen.
Bandoeng.
Amersfoort.
Utrecht.
Petrograd.

4
4
5
3
2
1
1
6
4
1
4
1
1
4

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

22Aug. '90
24Juli '03
2 Oct. '06
22Mrt. '02
17Febr. '06

Amsterdam.
Naarden.
Kotta Radja.
Bodegraven.
Nieuw Buinen.

3
4
1
1
1

L.
K.L.

2 Jan. '04
26Juni '03

Tilburg.
Breda.

4
4

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

8 Juni '01
7 Oct. '07
16Mei '06
15Nov. '04
24Dec. '02

Roosendaal (N.B.)
Akmarijp.
Tegal.
Ploembon.
Venlo.

5
1
2
2
5

73 c
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Naam
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t3
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Q.S
Oct.
15 185.JanWillemvandenBijllaardt . . . .
186.Eduard Jan Uhlenbeck . . . . . . . . .
16 187.Bonne Kerst Hylkema . . . . . . . . .
19 188.Nicolaas J u n g e r i u s . . . . . . . . . . . . .
189.Frederik Willem Burger .
...
20 190.Hugo Elias Willem Schut
191.Marinus Blok
192.Jan Rudolph Swart..
21 193.George Jan Lienesch . . . . . . . . . . .
194.Zeno S a l v e r d a . . . . . . . . . . . . . . . . .
195.Willy Johan T i m m e r . . . . . . . . . . .
196.Cornelis Krombeen
197.Jan van Nes
22 198.Jan Dingenus Dorst
199.Jan Everhardus Muntinga
23 200.Härmen Tulner . . . . . . . . . . . . . . .
201.Marinus Johannes van den Brand
202.Jan Marinus Cornelis Witvliet . .
203.Hendrik Cornelis Hoekstra . . . . . .
27 204.Renze Vis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 205.Albertus Vedder
206.Theodorus CornelisJoannesMaria
van Ryssenbeek . . . . . . . . . . . . .
207. Marinus Hend-ik Warners . . . . .
208.Ali Pieter Cornelis Bijhouwer . . .
29 209.Harm Willem Daniël Oldeman ..
30 210.Jozef Roos
Nov.
3 211.Christiaan Carel Klijnhout......
212.Hendrik Cornelis AndriesKlasing
213.Johannes Christianus Bles
214.Aris Schrooder
215.Matthieu Jean Leonard Dols....
5 216.PieterWilteBakker Arkema . . . . .
9 217.Hendrikus Jacobus Antonius Slits
9 218.Gustav Adolf Heubel
219.Lambertus Korver
220.JacobKortleven..>
221.Simon Hans de Jong . . . . . . . . . .
10 222.Gerard Constant Willem Christiaan T e r g a s t . . . . . . . . . . . . . . . . .
223.Goenoeng Iskandar . . . . . . . . . . . .

Tl

3
W

t»

.9
•Ö
4->
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Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

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

23Mei '05
6Mrt. *05
9Aug. '01
6Juli '05
14Aug. '97
19Jan. '07
16Febr '99
30Dec. '04
lOMrt. '05
8Mei '03
21Oct. '05
7Dec. '02
14Juni '03
29Febr. '04
9Mrt. '04
3Aug. '03
24Mei '06
9 Oct. '08
28April '08
4Juli ' 04
9 Oct. '97

IJsselmonde.
Manggar.
Irnsum.
Rotterdam.
Amsterdam.
's-Gravenhage.
Rilland Bath.
Salatiga.
Alkmaar.
Hengelo (O.).
Amsterdam.
Hansweert.
Heerjansdam.
St.Annaland.
Beerta.
Zandvoort.
Arnhem.
Amsterdam.
Amsterdam.
Magelang.
Ruinerwolt.

3
2
5
4
9
1
6
1
3
3
2
4
4
3
2
5
1
1
1
3
7

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

4Dec.
12Juli
22April
11 Aug.
29Dec.

'05
'03
'02
'05
'00

Nijmegen.
Amsterdam.
Amsterdam.
's-Gravenhage.
Arnhem.

4
4
3
3
7

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

25Jan.
4Mei
20Juli
18Juli
12Jan.
19 Oct.
18Febr.
12Juli
4April
29Mei
22Nov.

'06
'01
'99
'01
'02
'02
'02
'04
'06
'05
'04

Arnhem.
Porrong.
Angerlo.
Hensbroek.
Tiel.
Westeremden.
Venraai.
Amsterdam.
Woerden.
Hellevoetsluis.
Harlingen.

3
7
5

K.L.
K.L.

7 Febr '01 Kotta Radja.
10Nov. '99 Djombang.

s

t
t
1

'.
£

•
I

i
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Naam

224.Johannes van Zijll de Jong . . . . .
225.Minne Kerst Hylkema . . . . . . . . .
226.Hans van Lookeren Campagne ..
227.August Johannes Kop . . . . . . . . . .
228.ErnestusAugustinus Maria Meyknecht......................
229.FrederikusWilhelmusvanderVring
230.Johannes Theodorus Westhoff...
231.Hendrik Johannesvan den Bovenkamp
232.HendrikRobbertusAdrianusMuller
233.Herman Hilarides
234.Johannes Marius TacovanBlommestein.....................
235.Johannes Christiaan Gabriel
Kampfraath . . . . . .
.......
236.Thomas Gregory Potter . . . . . . . .
237.Johan Gerhard Janssen
238.Pieter Schoorl
239.Willem Maurits Louis Vogelsang
240.Jacobus Willem de Bruyn . . . . . .
241.Wobbe van der Vegt
.......
242.Jan Willem Gerhardus Meerstadt
243.Johannes Frederik Dekker . . . . . .
244.Cornells Christiaan Johannes Hol
245.WillemJohann A i s b a c h . . . . . . . . .
246.Jan van Ballegooyen . . . . . . . . . . .
247.Peter van Doorn. . . . . . . . . . . . . . .
248.Frederik Henkel
249.Johan Leendert Hoestra
250.Arie Kortleve . . . . . . . . . . . . . . . . .
251.Mevr.Prof.vanUven—Duijvis . .
252.Berend Jan Osinga
253.Willem Nicolaas Mijers
254.CornelisGerard JacobMeijerink .
255.Johan Coenraad Friederich......
256.Leonardus Cornelis Geerling . . .
257.Garbrand Gerhard Bolhuis . . . . .
258.Nicolaas Pieter Hoogenboom . . . .
259.Arie Hendrik van Bodegom . . . . .

öo

m *-<

Datum en
jaar van
geboorte

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

21 Aug. '05
30Jan. '03
10Nov. '99
5Mei '04

Weltevreden.
Irnsum.
Zaltbommel.
Purmerend.

L.
L.
L.

2Juli '99
8 Dec. '03
12Juli '00

Enkhuizen.
Woerden.
Hardenberg.

K.L.
T.
L.

26Mei '05
2Juli '03
12Mrt. '04

Hengelo.
Arnhem.
Zürich.

K.L.

19Nov. '01

Massaran.

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

11 Juli '90
21Juni '04
23Mei '06
1Dec. '03
27Juni '03
21 April '04
29Nov. '01
18Juli '01
30Aug. '05
30Mei '04
15Febr.'04
16Aug. '02
15Dec. '01
5Juli '02
4Aug. '00

Kaapstad.
Semarang.
Hengelo (O.).
Haarlem.
Bedilan (O.-L).
Enkhuizen.
Beetsterzwaag.
Zutphen.
Hengelo (O.).
Nijmegen.
Rotterdam.
Veen(bijHeusden),
Maarsseveen.
Ruinerwold.
Biervliet.

K.L.

22Febr.'03

Nieuwersluis.

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

16Dec. '03
7 Febr.'06
20Mei '05
30Aug; '06
13Mei '03
30Sept. '03
2Nov. '99
14Nov. '02

de Wijk.
Melaboeh.
Zierikzee.
Weltevreden.
Oudewater.
Veendam.
Haastrecht.
Middelharnis.

1

*3« •3a
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Q.S
Jan.
15 260. Cornells Johannes van Meel . . . .
23
26
27

261.Hendrik Adams
262.Bouwe Jacob Berend Groeneveld .
263. Antonie Frederik Christiaan van
Rijn

Febr.
2 264.Hendrikus Albertus Jan Jonker . . .
265.Johannes Hendrikus van Tuil . . .
3 266.Mas Soebiarto
4 267.Lammert de Rijke
10 268.Willem Frederik Hendrik van
Amerom
16 269. Catharinus Johannes van Bijlert.
17 270.Eltjo Helenius Muntinga
'.
19 271.Wouterus Ham
Mrt.
3 272. Frans August Resink
4 273.Willem Blaauw
10 274.Louis Henri Denis Mulder
11 275.Abraham GerritAdrianus Idenburg
13 276.John Bruno Scheltema
19 277.Adriaan Heuff
278.Johannes Henricus Maria Luken .
279.Jan van der Ploeg
22 280. Ir. Arnoldus Grijns
23 281.Augustinus Henricus Luken
24 282.Adriaan Thorenaar.
283. Sipke Johannes Snieder
284.Huybert Nicolaas Kluyver
285.Harry Johan Struiken
25 286.Waldemar Coenraad Axil Linn ..
287.Hendrik Willem Daniels
288. Cornelis Jan Mol
289. Teunis Versteeg
26 290.Herman Pieter Uittenbogaard . . .
291. Willem Adriaan Nieuwdorp . . . . .
30 292. Ir. Caspar Johannes Hubertus
Franssen
Apr.
1 293.Florizel Kapp .
13 294.Johanna Allegonda Maria Pauwen

Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

24 Juli '00
20 Mrt. '02

Oud- en Nw.
Gastel.
Gasselternijveen.
Sneek.

24 Jan. '94

Wageningen.

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

28 Oct. '02
26Mei '01
12April '02
21 Sept. '01

Barneveld.
Arnhem.
Soerakarta.
Dordrecht.

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

7 Mei '99
30Nov. '03
17Dec. '02
30Juni '02

Soerabaja.
Nijmegen.
Eexta Scheemda.
Mr. Cornelis.

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

6 Aug. '03
8 Dec. '00
9 April '02
11 Oct. '04
21 Oct. '02
9 Aug. '00
30 Aug. '01
28 Aug. '01
30 Mei '99
10 Mrt. '00
5 Juni '94
6 Juni '05
20Aug. '02
18Mrt. '00
2 Oct. '95
13 Aug. '01
17Mei '01
14Nov. '01
28 Sept. '01
3 Sept. '02

Djocjacarta.
's-Gravenhage.
Mr. Cornelis.
Utrecht.
's-Gravenhage.
Zoelen.
Zwolle.
Vrouwen-Parochie
Utrecht.
Zwolle.
Waarde (Z.).
Zevenaar.
Zaandam.
Breda.
Bandoeng.
Rotterdam.
Duivendijke.
Giessendam.
Dordrecht.
Kraksaän.

13Febr. '03
L.
L.

K.L.
L.

6 Aug. '00

Roermond.

11Jan. '03
18Dec. '02

Djember.
Pannerden.

4
5
5
3
5
7
6
6
6
6
6
2
5
6
11
6
6
5
5
4
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Naam

5°
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Datum en
jaar van
geboorte

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

25Juli *03
29Juni '99
24Febr.'03
4Aug. '01
13Febr.'00
12Jan. '03
17 Oct. '01

T3 «

Geboorteplaats

3

W

( 3 EA
P.S

Apr.
15 295.Willem van der Lee
296.JanJacobMijassen
16 297.Otto Banga
19 298.Assuerus Dijkstra . . . . . . . . . . . . . .
21 299.Gerhardus Albertus Thijn
22 300.FrederikGerardJacobusvanLeent
23 301.Cornelis Simon Hekma Wierda .
26 302.Ir. Johannes Gerardus Josephus
van der Meulen
303.Ir.JosephAugustAnthoniusMaria
Goossens
304.Philip Levert
Mei
7 305.Jean Marie Joseph Hanraets....
10 306.Willem Hendrik Tenkink
20 307.Ir. Cornelis Kalisvaart
27 308.Peter Verhoeven
Juni
3 309.Cornelis Henricus Johan Maliepaard....
8 310.LouisJohannesNicolaasJongmans
21 311.Wessel Jan Nijveld
24 312.Frederik Wollring.
29 313.Johannes Kluytenaar
Aug.
18 314.Louise Catharina Petronella
Kerling
...
23 315.Johannes JacobusPlaat . . . .
316.Victor Tchernoff ..
317.Alexander H e r m a n n . . . . . . . . . . . .

•ft

5Juni '00

Singhel (O.-L).
Utrecht.
Betterwird.
Workum.
Ruinerwold.
Amsterdam.
Winsum (Gr.).
Gorssel.

T.
K.L.

11 Juni '96
18Mei '06

Venlo.
Soerabaja.

L.
L.
L.
L.

24Aug. '01
22Mei '99
14April '01
13April '99

Weert.
Hummelo.
Zoetermeer.
SprangN.B.

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

10Nov. '01
19Sept. '05
19 Oct. '03
7Jan. '00
2Juni '04

Goudswaard.
Rijswijk (Z.H.).
Apeldoorn.
Amsterdam.
Amsterdam.

19Juli '00
2Mrt. '02
K.L.
25Juli '02
L.
5Oct. '94
L.

's-Gravenhage.
Bandoeng.
Hoursk (Rusl.).
Minsk (Rusl.).

TOTAAL AANTAL INGESCHREVENEN VOOR HET
STUDIEJAAR 1925-1926
STUDIE-INRICHTINGEN

AANTAL

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

98
117
17
4
21
25
26
9
7
Totaal.

324

9. ALPHABETISCHE INDEX OP DE LIJST DER
INGESCHREVENEN
Adams, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Aggelen,W. van..
29
Ahn, M
22
Alphen, J. C.A.van
62
Alsbach, W. J
245
Amerom,W. F . H . van . . . . . . . . . . 268
Arts, Th. H. A
156

Dijkstra, A. . . . . . . . . . . . .
Dijkstra, G. K.
Doeschate, N . A. ten
Dols, M . J. L
Doorn, M . C . M . van
Doorn, P. van
Dorst, J. D .

Baars, J. den . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakker Arkema,P. W
Ballegooijen, J. van
Banga, O.
Barentz, P . H. I
Barkey, K. A.
Bartelds,B.K
Beers, A. C. van
Behrens, C G
Berendsen, G. J.
Beukering,J. A.van
Biewenga, E..
Bigot,A.
Bijhouwer, A.P. C. . . . . . . . . . . . .
Bijlert, C. J. van
Bijllaardt, J. W. van d e n . . . . . . . . .
Blaauw, W

Ede, M . v a n . . . . . . . . . . . . . .
Ehrencron, R. A . . . . . . . . . . . . . . . .
Eist, A.P. C
Eschauzier, W. A
Essenburg, J. F . W
Evers, A.

176
48
63
7
140
150

Feekes, W.
Ferguson, J. H . A
Florijn, H. J. G. . . . . . . . . .
..
Fouw, J. de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Franssen, C. J. H
Friederich, J. C

65
11
47
101
292
255

. D l c S / J * \*/+ • • • • * + * + * + • + + •» + + + • + + •

125
216
246
297
136
40
13
5
165
147
14
79
3
208
269
185
273

£XJ

Blok, M
191
Blommestein, J. M. T. van . . . . . . . 234
Bodegom, A. H. van
259
Bolhuis, G. G..
257
Boom, B.K.
25
Boon, D .A
73
Boonstoppel, N
6
Bosch, B.A.van den
141
Bottema, A.R.
94
Bovenkamp, H. J. van den
231
Brand, M. J. van den.
201
Bredenhoff de Vicq, N . P. J. v. . . 139
Bregman,A
45
Brinkgreve, T. H . .
144
Bruyn, J . W. de
240
Btinnemeijer, H. A.B
173
Burg, P.van der
107
Burger, F . W
189
Daanje, A.
Danhof, G. N
Daniels,H . W
Dekker, J. F
Dekker, W. J. M
Dhont, W

;

89
109
287
243
120
21

. 298
80
•• 153
215
117
247
198

Geerling, L. C.
256
Gerlings, C.
26
Geursen, W. H
171
Giessen, C.van der
24
Goossens, J. A. A.M . H . . . . . . . . . 303
Goslings, H. W
151
Griot, W. L. Don
10
Groeneveld, B.J. B
.....
262
Groenewolt, J. K
104
Groenewoud, J. J. M . van . . . . . . 180
Grijns, A. Ir.
280
Hackenberg, P. N . . . . . . . . . . . . . . 37
Haer, P. M. D . de . . . . . . . . . . . . . 72
Hahn, Th. D .
18
Ham, W
271
Hanraets, J. M. J. . . . . . . . . . . . . . . 305
Haremaker, Mej.A. . . . . . . . . . . . . 121
Harmsen, E. E . . .
97
Harmsen, G. W . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Hartman, F. D . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Hassels, F. G . . . . . . . . . . .
. . . 53
Hekma Wierda, C S
301
Hemmes, T h . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Henkel, F
248
Hennink, H. J
58
Hermann, A.
— 317
Heubel, G. A
218
Heuff,A
277

106
Hilarides, H. . . . . . .
Hoekstra, H. C.
Hoestra, J. L
Höevell, M . M. Bar.esse, van
Hol, C. C. J
Hoogenberk,H .
Hoogenboom, N . P
Hoogendoorn, J.
Hootsen, J. W.
Hortsing, W. G. P
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10. LIJST VAN DE IN HET STUDIEJAAR 1925-1926 MET
GOED GEVOLG GEËXAMINEERDEN
PROPÄDEUTISCH EXAMEN
Ie GEDEELTE

E.J.Uhlenbeck, Manggar.
W.K.Wülers, Amsterdam.

26 September 1925.
H.Adams, Gasselternijveen.
J. W. van den Bijllaardt, IJsselmonde.
G.N.Danhof, Wildervank.
G.K.Dijkstra, Sneek.
A.C.P.Eist,Wouw.
A.Evers, Ermelo.
W.Feekes, Mr. Cornells.
H.W.Goslings, Djambi.
P.N.Hackenberg, Middelburg.
H.Hilarides, Zurich (Fr.).
A.G.A.Idenburg,Utrecht.
D.R.Mansholt, 's-Gravenhage.
H.W.vanderMarel, Tjitboeroeg.
J.E.Muntinga, Beersterhoogen.
M.Pelinck, Maastricht.
S.P.Plat, Utrecht.
Th. G.Potter, Semarang.
P.Risseeuw, Schoondijke.
Z. Salverda, Hengelo (O.).
W.J.Timmer, Watergraafsmeer.
J.J.van Weering, Groningen.
F.W.Wessels, Amsterdam.
J.van Zijll de Jong, Weltevreden.
23 Januari 1926.
N.P.J.van Bredenhoff de Vicq, Purmerend.
J.H.Brinkgreve, Arnhem.
J.C.Friederich, Batavia.
Mej. A.Haremaker, Batavia.
E.E.Harmsen, Hengelo (O.).
J.F.Johan, Boedoeran.
F.derKinderen,Wanggoenradja,(Java).
M.van der Lely, Maasland.
W.N.Mijers,Melaboeh.
S.J.Snieder, Zevenaar.

PROPAEDEUTISCH EXAMEN
le en 2e GEDEELTE.
26 September 1925.
C.J.van Bijlert, Nijmegen.
J.F.Dekker, Leiden.
Ph.Levert, Soerabaja.
B. Teensma, Tjimahi.
C. P.J.van Weezenbeek, Rotterdam.
3 Mei 1926.
E.Biewenga, Avereest.

PROPAEDEUTISCH EXAMEN
2e GEDEELTE.
26 September 1925.
H.A.B.Bünnemeijer, Amsterdam.
J.Middelveldt, Hoogeveen.
E.W.B.vandenMuijzenberg,Warschau.
P. Schoorl, Haarlem.
15 Dec. 1926.
J. W. van den Bijllaardt, IJsselmonde.
23 Januari 1926.
H.Adams, Gasselternijveen.
H.Hilarides, Zurich (Fr.).
A.G.A.Idenburg, Utrecht.
F. G.J.v.Leent, Amsterdam.
S.P.Plat, Utrecht.
Z.Salverda, Hengelo (O.).
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26 Maart 1926.
G. N. Danhof, Wildervank.
G. K. Dijkstra, Sneek.
A. Evers, Ermelo.
W. Feekes, Mr. Cornells.
H. W. Goslings, Djambi.
M. van der Lely, Maasland.
H. W. van der Marel, Tjibjoeroeg.
D. R. Mansholt, 's-Gravenhage.
J. E. Muntinga, Beersterhoogen.
Th. G. Potter, Semarang.
J. J. van Weering, Groningen.
F. W. Wessels, Amsterdam.
F. der Kinderen, Soebang.
3 Mei 1926.
J. M.Brinkgreve, Arnhem.
Mej. A.Maremaker, Batavia.
P.Risseeuw, Schoondijke.
S.J.Snieder, Zevenaar.
W.K.Willers, Amsterdam.
J.van Zijll de Jong, Weltevreden.
10 Juli 1926.
J. C. Friederich, Batavia.
P. N. Hackenberg, Middelburg.
W. Ham, Mr. Cornelis.
E. E. Harmsen, Hengelo.
W. N. Mijers, Meulaböh.
W. J. Timmer, Watergraafsmeer.
N. P. J. van Bredenhoff de Vicq,
Purmerend.
CANDIDAATSEXAMENS.
Nederlandsche Landbouw
9October 1925.
J.C.A.van Alphen, Teteringen.
J.M.J.Hanraets, Weert.
H. J.Huisman, Schoonebeek.
P.Verhoeven, Sprang (N.B.).
30 Januari 1926.
F.J.A.Dechering, Wageninger.
G.W.Harmsen, Petrograd.

B.K.Hylkema, Irnsum.
M.K.Hylkema, Irnsum.
D.Kers, Heerde.
E.A.M.Meyknecht, Enkhuizen.
B.Prummel, 2e Exloërmond.
H.J.teRiele, Breda.
Jhr.W. G.Roëll, Amsterdam.
P.A.van Schermbeek, Boitsfort.
7 Mei 1926.
J.den Baars, Melissant.
N.A.ten Doeschate, Goor.
W.F. Gerhardt, Rotterdam.
J.J.Janssen, Horst (L.).
12 Juli 1926.
G. G. Bolhuis, Veendam.
J. W. G. Koenraadt, Steenbergen.
Th. C. J. M. Rijssenbeek, Nijmegen.
L. J. M. van der Ven, Tilburg.
Koloniale Landbouw.
8 October 1925.
J.M.T.van Blommestein, Masaran.
H.A.Polderman, Renkum.
J.B.Scheltema, 's-Gravenhage.
28 Januari 1926.
A. Bregman, Voorburg.
J.A.van Beukering, Wageningen.
P. van Doorn, Oud Maarsseveen.
H.J.G.Florijn, Oldenzaal.
J.deFouw, Hellendoorn.
C.Gerlings, Utrecht.
C.van der Giessen, Dubbeldam.
G. Iskandar, Djombang.
N.Jungerius, Rotterdam.
W. van der Lee, Singhel (O.-L).
E.E.van Meurs, Kota Radja.
B.J.Osinga, de Wijk.
H.J.Schophuys, Bandoeng.
B.Schuitemaker, Oegstgeest.
M. Soebiarto, Soerakarta.
M. Teko, Madioen.
H.A.A.M. Wirtz, Breda.
L.H.D.Mulder, Mr. Cornelis.
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14 Mei 1926.
P.M.D.de Haer, Rotterdam.
12 Juli 1926.
W. Blaauw, 's-Gravenhage.
H. C. A. Klasing, Porrong.
H. J. Struiken, Breda.
Tuinbouw.

11 December 1925.
F.E.Nijdam, Groningen (met lof).
5 Februari 1926.
G.J.Heijmeijer, Amsterdam.
J.G.J. van de Meulen, Gorssel.
W A.J.Oosting, Dordrecht.
W. Pasma, Rauwerd.

25 Januari 1926.

12 Juli 1926.

B.K.Boom, Gorinchem.
H.F.Waterschoot, Stratum.
A.K.Zweede, Goes.

B. J. B. Groeneveld, Sneek.
A. Heuff, Zoelen.
Koloniale Landbouw.

Nederlandsche Boschbouw.
21 Januari 1926.

30 September 1925.

F.W.Burger, Amsterdam.

J.Jongsma, Oldeboorn.

Koloniale Boschbouw.
13 October 1925.
J.F.W.Essenburg, Amsterdam.

29 Januari 1926.
G.H. Morhaus, Winschoten.
G. C.Dijkgraaf, Schoonhoven.

21 Januari 1926.
W.F.H.van Amerom, Soerabaja.
J.J.M.van Groenewoud, Roozendaal.
J.F.Kools, Aardenburg (metlof).
H.A.Richard, Naarden.
29 April 1926.
W.J.Alsbach, Rotterdam.
INGENIEURSEXAMENS.
Nederlandsche Landbouw.
24 September 1926.
A. Dijkstra, Workum.
C.J.H. Franssen, Roermond.
H.J.Frankena, Oosterlittens.
L.Gebuis, Middelharnis.
S.Hartmans, Bergum.
J.F.L.Krugers, Tilburg.
G.J.A.Mettrop, 's-Hertogenbosch.
F.W.Ostendorf, Amsterdam.
P.Ubbels, Beets (met lof).
W.A.Verheijen, Arnhem.

Tuinbouw.
21 September 1925.
J.A.A.M.M.Goossens, Venlo.
G.J.A.Terra, Blerick.
Nederlandsche Boschbouw.
3 Februari 1926.
H.W.Schenkenberg van Mierop,
Rotterdam.
Koloniale Boschbouw.
23 September 1925.
H.J.A.Hendrikx, 's-Hertogenbosch.
W. Wepf, Batavia.
29 September 1925.
W.C.Jesse, Malang.
27 Mei 1926.
W.Rolvink, Arnhem.

11. PROMOTIËN GEDURENDE HET STUDIEJAAR
1925-1926.
Het doctoraat in de landbouwkunde werd verleend aan:
RUTGERT WIND, geb.te Genemuiden, op proefschrift met stellingen, getiteld: „Onderzoek naar de vooruitzichten van de houtverkolingsindustrie in Nederlandsen-Indië" op22September1925.
Promotor: Prof. A. te Wechel.
WILLEM HENDRIK DE JONG, geb. te Wijhe, op proefschrift met
stellingen, getiteld: „Een studie over emelten en hare bestrijding"
op 27 November 1925.Promotor: Prof. Dr.W. K. J. Roepke.
JOZEF REINVILLE BEVERSLUIS, geb. te Utrecht, op proefschrift
met stellingen, getiteld: „De micrografische identificatie van hout"
op 30 November 1925. Promotor: Prof. A. te Wechel.
FRANS KRAMER, geb. te Leeuwarden, op proefschrift met stellingen, getiteld: „Onderzoek naar de natuurlijke verjonging in den
uitkap in Preanger gebergtebosch" op 25 Maart 1926.
Promotor: Prof. S.P.Ham.
ARNOLDÜS GRIJNS, geb.te Utrecht, opproefschrift metstellingen,
getiteld:„Waarnemingen omtrent denbacteriophaag bij bac. danicus
en b. radicicola" op 9 Juli 1926. Promotor: Prof. Dr. Ir. N. L.
Söhngen.Dedoctorale graad werd „met lof" toegekend.

EERE-PROMOTIE.

Het doctoraat in de landbouwkunde, honoris causa, werd op
Maandag, 20 September 1926, verleend aan Prof. Dr. ADOLF
EDUARD MAYER, geboren 9Augustus 1843te Oldenburg. Promotor:
de Rector-Magnificus Prof. Ir. B.VANDER BURG.

12. LANDMETERSCURSUS
In het afgeloopen studiejaar waren 50 studeerenden aan de
landbouwhoogeschool ingeschreven, om de colleges en oefeningen
van den landmeterscursus te kunnen volgen, waarvan 17 voor de
eerste maal.
Onder hen zijn er 25, die in opdracht en met subsidie van het
departement van koloniën studeeren, om na volbrachte studie te
worden benoemd tot landmeter bij het kadaster in NederlandschIndië.
Elf studeerden in opdracht van het departement van financiën
als toekomstige landmeters van het kadaster hier telande. Van deze
groep is het grootste gedeelte in den loop van den cursus afgestudeerd. Opdrachten en subsidie als hier bedoeld zullen voorloopig
van wege het Nederlandsche kadaster niet meer worden gegeven;
het voor aanvulling noodige personeel zal worden gekozen uit hen,
die voor eigen rekening en riciso de studie voor landmeter tot een
goed einde zullen hebben gebracht.
Veertien ingeschrevenen studeerden voor eigen rekening en risico
met de bedoeling na afloop van de studie een plaats te vinden bij het
Nederlandsche kadaster of in onze koloniën of in het buitenland.
Verwacht mag worden, dat, wanneer de toeloop ongeveer gelijk
blijft met die der vorigejaren,van overproductie voor de uitoefening
van hetvakvanlandmeter geensprakebehoeft tezijn. Men magaannemen, dat ook in de komende jaren het Nederlandsche kadaster
jaarlijks eenige jonge krachten zal noodig hebben. Evenmin als het
vorige jaar kon aan de aanvraag van de Bataafsche Petroleummaatschappij om Nederlandsche landmeters worden voldaan, omdat alle
afgestudeerden zich reeds bij het kadaster in Nederland of Nederlandsen-Indië hadden verbonden.
Aan het examen voor landmeter werd deelgenomen door 19 candidaten, waarvan er 12 in den loop van het jaar slaagden.
Nederlandsche richting.
Op 17 October 1925 slaagde C.L. G. Heijmel.
Op 1 Februari 1926:
J. van Ballegooijen,
J.W. G. Meerstadt,
G. J. Berendsen,
Mej.M.E. Nottelman,
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J.W. deBruyn,
Mej.G. Oostingh,
J. L. Hoestra,
M. H. Warners.
C. Krombeen.
Op 12 Juni 1926 slaagde nog C. C. J. Hoi.
Indische richting.
Op 1 Februari 1926 slaagde H. Massier.
Het examen na de eerste studieperiode werd afgelegd door 13
candidaten, waarvan 12 slaagden, en wel:
op 18 Januari 1925:
A.Daanje,
L. Korver,
W. G. P.Hortsing,
H.van Leusen,
J.van Houte,
J. de Ruiter,
C. C.van Huls,
J. Strick.
J. G. Janssen,
Op 7 Februari 1926slaagde F. James.
Op 25 Maart 1926 Th. Hemmes.
Op 3 Juli 1926 J. C. Martel.
De samenstelling van het college van bestuur bleef onveranderd.
In den loop van het jaar werd de vaste assistent J. Rookmaaker benoemd tot landmeter bij den landmeterscursus. De bibliotheek en
de verzamelingen werden aangevuld met nieuwe uitgaven en moderne instrumenten. Met groote dankbaarheid mogen wij vermelden een voor het onderwijs zeer belangrijke schenking door den
minister van financiën. Een belangrijk aantal voor den kadastralen
dienst verouderde instrumenten zijn aan onze instelling geschonken,
waardoor het mogelijk wordt beter dan voorheen, de ontwikkeling
van de geodetische wetenschap te demonstreeren.

13. BIJZONDERE CURSUSSEN EN VOORDRACHTEN
Gedurende het studiejaar 1925—1926 werden de volgende bijzondere cursussen gegeven:
Prof. J. H. Aberson . .
. . . . . . . . . . . . . . Colloïdchemie.
Prof.Ir.A.M.Sprenger .
. . . . . . . . . . . . Fruitteelt.
Prof.Dr.M.J.VAN UVEN . .
Bijzondere onderwerpenuitdewiskunde.
Lector H. RAMAER
Natuurteekenen.
Ir. C.K. VAN DAALEN, rijkslandbouwconsulent te Bilthoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Landhuishoudkunde.
L. VAN GIERSBERGEN, rijksbijenteeltconsulent te Wageningen
Bijenteelt.
Ir. J. G. HAZELOOP, rijkstuinbouwconsulent te Alkmaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groententeelt.
Ir. H. G. A. LEIGNES BAKHOVEN, rijksveeteeltconsulent te L e e u w a r d e n . . . . . . . . . . . Voedingsleer.
Ir. C. P H . MOERLANDS, rijkstuinbouwconsulent te Boskoop
Boomteelt.
J.H. SEBUS te U t r e c h t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economische geografie van Nederland.
Ir. K. VOLKERSZ, rijkstuinbouwconsulent te
L i s s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloembollenteelt.
A.Voskuil te 's-Gravenhage . . . . . . . . . . . . . Suikerrietcultuur.
L. VAN VUUREN te B l a r i c u m . . . . . . . . . . . . . . Economische geografie van Ned. Indië.
De heer E. HESSELINK, directeur van het rijksboschbouwproefstation te Wageningen, hield voordrachten over het onderwerp:
Een en ander over de wortelontwikkeling en het wortelonderzoek
van den grovenden.
14. INDISCHE LEZINGEN
Evenals vorige jaren maakte het departement van koloniën door
de beschikbaarstelling van een subsidie het mogelijk aan de landbouwhoogeschool enkele Indische lezingen tedoen houden.Bedoelde
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voordrachten werden ook thans weer georganiseerd door een regelingscommissie, bestaande uitdehoogleeraren T.J. BEZEMER,J. VAN
BAREN, A. TE WECHEL, Dr. A. H. BLAAUW, S. P. HAM,Dr. J. C.
KIELSTRA enDr.W. ROEPKE,vanwie deeerstgenoemde drie heeren

met dedefinitieve regeling belast waren.
De volgende voordrachten werden gehouden:
10 December 1925,Dr. R. BROERSMA: „Het vraagstuk van denbevolkingsrubber".
22 Februari 1926,Dr. M. MEERKERK: „De mystiek van het oude
China".
15. INTENDANCE-CURSUS
Aan de landbouwhoogeschool wordt jaarlijks gegeven een
cursus voor officieren, gedetacheerd aan de hoogere krijgsschool te
's-Gravenhage om opgeleid te worden voor den intendance-dienst.
De cursusbegint 1 Maart eneindigt 1 Novembervan hetloopende
jaar.
Aan dezen cursus wordt onderwijs gegeven door de volgende
heeren:
Prof.J.H.ABERSON: scheikundig onderzoek van levensmiddelen;
Prof.Dr. D . L. BAKKER: kennis van vee en verpleging;
Prof.Ir. B. VAN DER BURG: zuivelbereiding;
Prof. Ir. J. ELEMA: akkerbouw en kennis van landbouwproducten;
Prof. Ir. H. K. H. A. MAYER GMELIN: plantkunde;
Prof.Dr.W. K. J. ROEPKE: dierkunde en hooglandcultures;
Prof.J.E.VAN DER STOK: laaglandcultures.
De in het studiejaar 1925—1926 begonnen cursus wordt gevolgd
door denIeluitenant derinfanterie vanhetleger hier te-lande,B.W.
BERENSCHOT,den Ie luitenant dervesting artillerie vanhetleger hier
telande,J.A.VAN BOVEN,de Ieluitenantsdermilitaire administratie
van het Nederlandsch-Indische leger, Z. DEHAANenF.W.J. VAN
VOLLENHOVENendenIeluitenantderinfanterievanhetNederlandschIndische leger, A. VOIGT.
16. OVERZICHT VAN DE GEDURENDE HET STUDIEJAAR
1925-1926 TOEGEKENDE STUDIEBEURZEN EN
STUDIETOELAGEN
Studiebeurzen ingevolge artikel 12 van de wet tot regeling
van het hooger landbouwonderwijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Studietoelagen aanstudenten, diezich verbinden later alsadspirant-houtvester in staatsdienst naar Nederlandsch-Indië te
gdcill » « • • • • • • » * * * * • • * • • » • • » » • • » • * • • • • • • • • • • • • « * • • • • • • •
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Idem aan studenten, die zich beschikbaar stellen voor eene benoeming na afstudeering bij den landbouwvoorlichtingsdienst
in Nederlandsen-Indië . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. 5
Idem aan hen, die in opleiding zijn voor de betrekking van
landmeter van het kadaster in Nederland . . . . . . . .
. . . . 10
Idem aan hen, die in opleiding zijn voor de betrekking van
landmeter bij het kadaster in Nederlandsch-Indië . . . . . . . . . 25

II
STAAT VAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL
BIJ DEN AANVANG VAN HET STUDIEJAAR
1926-1927

COLLEGE VAN CURATOREN
Jaar van
aanvaarding
JHR. S. VAN CITTERS, Brummen, voorzitter . . . . . . . . . . . . . .
F. B. LÖHNIS, Scheveningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D R . H. J. LOVINK, 's-Gravenhage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J.M.A. WIJNAENDTS VAN RESANDT, Wageningen
J. T H . VERHEGGEN, Buggenum.

1918
1918
1918
1923
1923

SECRETARIS VAN CURATOREN
M R . F. FLORSCHÜTZ, Velp

(G.)

1918

RECTOR-MAGNIFICUS
A. TE WECHEL.

SECRETARIS VAN DEN SENAAT
Dr. Ir. N. L. SÖHNGEN.

COLLEGE VAN RECTOR-MAGNIFICUS EN ASSESSOREN
A. TE WECHEL, voorzitter.
Ir.J.W. DIEPERINK, secretaris.
Ir. A. M. SPRENGER.
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HOOGLEERAREN

J. H. ABERSON ; . . . . . . . .
De scheikunde en de bemestingsleer.

Benoemingte
Wageningen
1886

Dr. D. L. BAKKER

1921

De veeteeltwetenschap.
J. VANBAREN

1903

De delfstof- en aardkunde
Dr. H.A.J.M. BEEKMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921
De houtmeetkunde, boschrenterekening en bosehbedrijfsregeling.
T. J. BEZEMER

1898

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

1917

Bijzondere onderwerpen uit de plantenphysiologie.
Ir. C. BROEKEMA

..

1923

De veredeling van landbouwgewassen.
Ir. B.VANDER BURG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 1913
De zuivelbereiding en de melkkunde.
Ir.J.W. DIEPERINK
. . . . . . . . . . . . . . 1917
Het landmeten, het waterpassen en de geodesie.
Dr. G. Grijns
1921
De physiologie der dieren.
Dr. D. VAN GULIK
. . . . . . . . . . 1902
De natuurkunde, meteorologie en klimatologie.
S.P. HAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1915
De houtteelt, boschbescherming, beheersleer en geschiedenis van het Indische boschbeheer.
Dr. J.A. HONING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920
De algemeene erfelijkheidsleer van plant en dier.
Dr. J. JESWIET

1925

De plantensystematiek, dendrologie en plantengcografie.
Dr. J. C. KIELSTRA

1918

Het koloniaal staatsrecht en strafrecht, de Indische landhuishoudkunde en het Indisch agrarisch recht.
De landhuishoudkunde.
Ir. H. K. H. A. MAYER GMELIN

De landbouwplantenteelt.
Dr. W. C. MEES, R.Azn
De staathuishoudkunde, de statistiek en het Nederlandsch agrarisch recht.

1920

1922
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Dr. Ir. S. C. J. OLIVIER

De scheikunde.
Dr. H. M. QUANJER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De plantenziektenkunde.
Dr. E. REINDERS

1909

1909
1923

De plantkunde.
Dr. W. ROEPKE

1919

Het dierkundige deel der plantenziektenkunde.
Dr. Ir. N. L. SÖHNGEN

1917

De microbiologie.
Ir. A. M. SPRENGER

1917

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

1925

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

1919

Demechanica, cultuurtechniek,tropischeland- enboschbouwarchitectuur.
Dr. M.J.VAN UVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1913
De wiskunde.
Ir. M. F. VISSER

De landbouwwerktuigen, de afwatering vanden bodem
en de polderbemaling.
A. TE WECHEL . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De boschexploitatie en de boschhuishoudkunde.

1918

1914

BUITENGEWONE HOOGLEERAREN
Ir. J.ELEMA, (Assen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1913

De grondverbetering.
Dr.J. J.VAN LOCHEM (Mauritskade 57a, Amsterdam) . . . . . 1919
De tropische hygiëne.
Dr. E. VAN SLOGTEREN ( L i s s e ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925
Bijzondere deelen der plantenziektenkunde.
OUD-HOOGLEERAREN LEDEN VANDEN SENAAT
Jaar van
aftreding

Dr.J.RiTZEMA Bos,Wageningen
Dr. Ir.L.BROEKEMA, Wageningen . . . . . . . .

1920
1921
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LECTOREN
Benoemingte
Wageningen
H. F. HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN

1900

De tuinarchitectuur en de tuinkunst.
Dr. K. A. HOEKSTRA.

1916

Eerste hulp bij ongevallen.
H. J. VAN HOUTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De landbouwarchitectuur.
Ir. M. W. POLAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De werktuigkunde en het werktuigkundig teekenen.
H . XvAMAER • . * . * . . . * . . . . . . . . . . » * . . . . « . . « . * * * . . . . . . . . .

Het handteekenen.

1919
1914
19U-3

;

Ir. R. VERSCHUUR

1909

Hoofdstukken uit de technologie.
H. F. VAN RIEL

1919

De kadastrale techniek, de techniek der ruilverkaveling
en de toegepaste rekenkunde (landmeterscursus).
Mr.A.VAN DER DEURE . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1919
Het burgerlijk-, administratief- en fiscaal recht (landmeterscursus).
DOCENTEN
L. VAN GIERSBERGEN. De bijenteelt.
Ir. J. G. HAZELOOP. De groententeelt.
Ir. H. G. A. LEIGNES BAKHOVEN. De voedingsleer.
Ir. C. P H . MOERLANDS. De boomteelt.
R. H. D. SAX. Dipl. Ing.. De technologie der rietsuikerbereiding.
J. H. SEBUS. De economische geografie van Nederland.
L. VAN VUUREN.De economische geografie van Nederlandsen-Indië.

WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL TER ASSISTENTIE
Dr. J.R. BEVERSLUIS, landbouwkundige bij boschexploitatie.
W. BEYERINCK, plantkundige bij plantenphysiologie.
Ir. C. COOLHAAS, landbouwkundige bij microbiologie.
Mej. Ir. G. A. A. EVERSMANN, scheikundige bij landbouwscheikunde.
J. HESSING, plantkundige bij landbouwplantenteelt.
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Ir. C.A. KOPPEJAN, scheikundige bij zuivelbereiding.
Dr. H. A. A. VAN DER LEK, plantkundige bij tuinbouwplantenteelt.
Mej. I. LUYTEN, plantkundige bij plantenphysiologie.
Ir. K. T. WIERINGA, landbouwkundige bij microbiologie.
Dr. C. H. OOSTINGH, conservator bij mineralogie en geologie (met
verlof).
J. ROOKMAAKER,landmeter bij landmeten en waterpassen (in hoofdzaak voor den landmeterscursus).
Dr. G. BERGER, Dipl. Ing., vast-assistent bij scheikunde.
P. J. VAN DER HAM, vast-assistent bij boschbouwarchitectuur, bevloeiing en weg- en waterbouwkunde.
Ir. W. A. J. OUSTING, vast-assistent bij mineralogie en geologie.
Ir.W. S. SMITH, vast-assistent bij landbouwscheikunde.
Ir.J. T. P. BIJHOUWER, assistent bij systematiek.
Ir.B.BOSMA, assistent bij erfelijkheidsleer.
Ir. K. BOSMA, assistent bij veeteelt.
. . . . , ' assistent bij plantkunde.
Ir. K. DEHAAN, assistent bij physiologie der dieren.
A. IDENBURG, assistent bij mineralogie en geologie.
A. K. ZWEEDE, assistent bij tuinbouwplantenteelt.
TECHNISCHE AMBTENAREN ENZ.
A. H. L. BÄHLER, technisch ambtenaar bij houtmeetkunde.
K. BOSMAN, technisch ambtenaar bij houtmeetkunde.
Mej.A. M. H. DE LANGE, technisch ambtenaar bij plantkunde.
Mej. M. J. MULDER, technisch ambtenaar bij tuinbouwplantenteelt.
H.W. RENKEMA, technisch ambtenaar bij systematiek.
K. G. STAAL, technisch ambtenaar bij zuivelbereiding.
W. ZANDER, technisch ambtenaar bij veeteelt.
B. J. VAN TONGEREN, teekenaar-lithograaf bij plantenphysiologie.
PERSONEEL BIJ DE ADMINISTRATIE
Jhr. Ir. W. LAMAN T R I P , administrateur.
J. H. GOEDHEER, hoofdambtenaar van administratie.
F. WIERINGA, ambtenaar van administratie.
PERSONEEL BIJ HET SECRETARIAAT VAN DEN SENAAT
D. BOSMAN, ambtenaar van administratie.
P. H. STRAATMAN, ambtenaar van administratie, tevens pedel.
C. T H . VAN WIJK, klerk.
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BEAMBTEN
P. G. BLANKSMA, tuinbaas bij tuinbouwplantenteelt.
P. GOEDT, tuinbaas bij plantenphysiologie.
H . DRIEVER, tuinman le kl. bij landbouwplantenteelt.
J. HOUTLOSSER, tuinman le kl., tevens concierge,bij microbiologie.
J. WEGENAAR, tuinman Ie kl., tevens concierge, bij de afdeeling
boschbouw.
A. F . VAN D A M , tuinman 2e kl. bij plantenziektenkunde.
B. W . VAN DE P E P P E L , timmerman.
G. P . F . BOUWMAN, analist Ie kl. bij landbouwscheikunde.
K. BOUWMAN, analist Ie kl. bij scheikunde.
J. VAN DE P E P P E L Azn., analist Ie kl. bij zuivelbereiding.
H . ABCOUWER, amanuensis bij microbiologie.
C. VAN AGGELEN, amanuensis bij mineralogie en geologie.
C H R . BEUMER, amanuensis bij houtteelt.
A. W. BOUMAN, amanuensis bij physiologie der dieren.
A. G. EYMERS, amanuensis bij landbouwplantenteelt.
W . Geurtsen, amanuensis bij veeteelt, anatomie, ziekten- en geneesleer der huisdieren.
W. GEURTSEN, amanuensis bij landbouwscheikunde.
G. E. GREEVE, amanuensis bij houtmeetkunde.
J.W . GREVERS, amanuensis, tevens concierge, bij tuinbouwplantenteelt.
M . VAN HARN, amanuensis bij plantenphysiologie.
P. DEN HARTOG, amanuensis bij tropischen landbouw.
W. G. VAN DEN HOEK, amanuensis bij geodesie.
C. A. HOLEWIJN, amanuensis bij weg- en waterbouwkunde.
E. J. JANSEN, amanuensis bij landbouwscheikunde.
M . LooiJEN, amanuensis bij natuurkunde.
C. T . VAN DER MEER, amanuensis bij microbiologie.
C. J. VAN DE P E P P E L , amanuensis bij erfelijkheidsleer.
H . A. RIGHOLT, amanuensis bij boschexploitatie.
J. ROZEBOOM, amanuensis, tevens concierge, (Duivendaal en hulpgebouw.
J. J. SCHIK, amanuensis bij plantenphysiologie.
J. J. SCHWARTZ, amanuensis, tevens concierge (hoofdgebouw).
B. W. SMIT, amanuensis bij plantkunde.
J. M . J. SMIT, amanuensis bij plantkunde.
E. STACHHOUWER, amanuensis bij boschexploitatie.
J. ULTEE, amanuensis, tevens concierge, bij landmeten.
D . VOET, amanuensis bij technologie.
A. J. F . ZANDERS, amanuensis bij technologie.
D . J. VAN ZANTWIJK, amanuensis bij natuurkunde.
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BIBLIOTHEEK, INSTITUTEN EN ARBORETUM
A. BIBLIOTHEEK
J.D.C. VAN DOKKUM, bibliothecaris.
Dr.H.N.KOOIMAN, vast-assistent.
J. SÖTEBEER, ambtenaar van administratie.
J. RUSSCHER, bibliotheekbeambte.
Mej.B.G. SCHROVEN, bibliotheekbeambte.
C. STOORVOGEL, bibliotheekbeambte.
B. INSTITUUT VOOR LANDBOUWWERKTUIGEN EN
-GEBOUWEN
Prof. Ir.M.F.VISSER, directeur.
Ir.Y. BROUWERS, rijkslandbouwingenieur.
Ir.M. W. POLAK, rijkslandbouwingenieur.
H.J.VAN HOUTEN, rijkslandbouwarchitect.
A.F .FRESEN, bouwkundig teekenaar.
W.L.F.L.HEIDEMA, bouwkundig teekenaar.
V.J. FRIES, werkmeester-monteur, tevens concierge.
F. KAMPEN, amanuensis.
C. INSTITUUT VOOR PHYTOPATHOLOGIE
LABORATORIUM VOOR MYCOLOGIE ENAARDAPPELONDERZOEK

Prof.Dr.H.M. QUANJER, beheerder.
Mej.H.L.G.DE BRUIJN, plantkundige.
Mej.Dr. J . H . H . V A N DER MEER, plantkundige.
Dr. Ir.S.J.WELLENSIEK, phytopatholoog.
Ir.T.H. THUNG, assistent.
M.H.POSTMA, technisch ambtenaar.
Mej. M. VANSLOOTEN, klerk.
J. VAN DE PEPPEL B.Wzn., amanuensis, tevens concierge.
J. BOEKHORST, amanuensis.
LABORATORIUM VOOR ZOÖLOGISCHE PHYTOPATHOLOGIE

Prof.Dr.W.K.J. ROEPKE, beheerder.
J. G. BETREM, assistent.
C. B.BRUSSEN, amanuensis.
A.F.VAN DAM, tuinman 2eklasse.
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LABORATORIUM VOOR BLOEMBOLLENONDERZOEK TE LISSE

Prof.Dr. E. VAN SLOGTEREN, beheerder.
J. D. BAKKER, technisch ambtenaar.
D. INSTITUUT VOOR VEREDELING VAN LANDBOUWGEWASSEN
Prof. Ir.C.BROEKEMA, directeur.
Dr. M.J. SIRKS, plantkundige.
G. AZINGS VENEMA, plantkundige.
P. FOLMER, bedrijfsboer.
J.W. HAKSTEGE, amanuensis, tevens concierge.
Sj. BEKIUS, tuinman le kl.
E. ARBORETUM
Prof. Dr. J. JESWIET, directeur.
E . M . KREUZEN, tuinman Ie kl.
J. FRERIKS, tuinman Ie kl.

GEBOUWEN EN TERREINEN
In het hoofdgebouw, Heerenstraat no. 18, bevinden zich: de
kamer van den rector-magnificus, de senaatskamer, het secretariaat
van den senaat, het bureau van administratie, de laboratoria en de
collegezalen voor plantkunde en voor landbouwplantenteelt, de
verzameling ethnografica en de collegezaal voor Indische volkenkunde en Indische talen. In den Noordelijken zijvleugel, Heerenstraatno.20,isgevestigdhetlaboratoriumvoor landbouwscheikunde,
in den Zuidelijken zijvleugel, Heerenstraat no. 16, dat voor scheikunde.
Achter het hoofdgebouw ligt de botanische tuin, terwijl de afdeeling landbouwplantenteelt de beschikking heeft over proefvelden op „het Spijk".
In het hulpgebouw, de zoogenaamde „Hulp-Aula",Duivendaalsche laan no. 9a, worden de colleges gegeven in: wiskunde, staathuishoudkunde, landhuishoudkunde, Indisch staatsrecht, agrarisch
recht, hydraulica en werktuigkunde.
In het gebouw Duivendaalsche laan no. 2, zijn gevestigd de
collegezalen, resp. met laboratoria en verzamelingen voor: natuurkunde en meteorologie, mineralogie, geologie en agrogeologie (met
bijbehoorend museum), weg- en waterbouwkunde en natuurteekenen; in het gebouw Duivendaalsche laan no. 1,bevinden zich
op de bovenverdieping de collegezaal, verzamelingen en werkruimten voor tropischen landbouw, terwijl in de benedenverdieping
het laboratorium voor physiologie der dieren is gehuisvest.
Op de terreinen achter dit gebouw bevinden zich kassen voor
tropische cultures.
Voor de afdeeling: veeteelt, anatomie en hygiëne der huisdieren
is op de terreinen aan de Duivendaalsche laan aanwezig:eennieuw
gebouw, waarin collegezaal, museum, demonstratie- en werkruimten
en veestallen, terwijl deze afdeeling tevens de beschikking heeft
over enkele bijgebouwen, vroeger behoorende tot de boerderij
„Duivendaal". De weiden voor de afdeeling veeteelt in totaal
± 31 H.A. zijn gedeeltelijk gelegen in de onmiddellijke nabijheid
van de veestallen aan de Duivendaalsche laan.
In de oude boerderij „Duivendaal" zijn enkele lokaliteiten ingericht voor de bereiding van zuivelproducten, terwijl hierin tevens
het zuivelmuseum is ondergebracht.
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Het gebouw Duivendaalsche laan no. 7 bevat de collegezaal voor
landbouwwerktuigen en cultuurtechniek en onderzoekings- en
demonstratie-ruimten voor landbouwwerktuigen; achter dit gebouw
staat eentijdelijke machineloods,waarin tevensdekantoren gevestigd
zijn van het „Instituut voor landbouwwerktuigen en -gebouwen".
Het gebouw „Hinkeloord", Rijksstraatweg no. 56, met tuin, is
in gebruik bij de drie hoogleeraren in de boschbouwwetenschappen.
In het gebouw „De Valk", Rijksstraatweg no. 53,bevinden zich
de collegezalen met verzamelingen voor den landmeterscursus.
Het laboratorium voor plantenphysiologie is gevestigd in het
gebouw Rijksstraatweg no. 64, in welk gebouw tevens de afdeeling
erfelijkheidsleer tijdelijk huisvesting vindt.
Rond dit gebouwvindt men de proeftuinen met kassen voor plantenphysiologie, aan welke terreinen zich aansluit het laboratorium
voor microbiologie, Rijksstraatweg no 646 met zijne proefvelden en
kassen.
Tegenover de afdeelingen voor plantenphysiologie en microbiologie is aan den Rijksstraatweg gelegen: het arboretum en een
pomologische tuin. Te midden van deze terreinen bevindt:zich het
gebouw, waarin gevestigd zijn de afdeeling: plantensystematiek,
dendrologie en plantengeografie (benedenverdieping) en de afdeeling
voor het dierkundig deel der plantenziektenkuhde (bovenverdieping). In een afzonderlijk gebouwtje in het arboretum worden de
colleges gegeven in groententeelt, boomteelt, bloementeelt en
bloembollenteelt.
De tuinbouwplantenteelt beschikt o\er een laboratorium, Haagsteegno.3,metproeftuin groot ± 7 H.A..
Hiertegenover (Binnenhaven no. 4) vindt men het laboratorium
voor plantenziektenkunde (aardappelonderzoek en mycologie) met
proefterreinen en kassen.
Het „Instituut voor veredeling van landbouwgewassen" is gevestigd in het gebouw Nude no. 34a, bestaande uit laboratorium
en graanschuur. Dit instituut beschikt voorts over de boerderij „Het
Groenewoud" groot ruim 46 H A . in de Nude.
Hetlaboratoriumvoorzuwelbereidingisgevestigd in de gebouwen
Heerenstraat no. 23 en 25, dat voor technologie in het gebouw
Heerenstraat no. 21.

BEURZEN EN TOELAGEN
A. STUDIEBEURZEN EN -SUBSIDIES

Aangaande rijksstudiebeurzen en -subsidies voor buitenlandsche
studiereizen aan studenten der landbouwhoogeschool wordt in
artikel 12 der wet tot regeling van het hooger landbouwonderwijs
bepaald, dat er telken jare voor de landbouwhoogeschool een
bedrag van ten hoogste f3000.— van rijkswege kan worden beschikbaar gesteld, ten einde daaruit, op voordracht van curatoren,
aan studeerenden gelden voor het ondernemen van een buitenlandsche studiereis te verstrekken, en een bedrag van ten hoogste
f2400.— om,voorzooveelnoodig,aanonvermogende studenten van
buitengewonen aanleg beurzen, ten bedragevan hoogstens f800.—
per jaar, toe te kennen.

B. TOELAGEN AAN HEN, DIE IN OPLEIDING ZIJN VOOR DE BETREKKING
VAN LANDMETER BIJ HET KADASTER IN NEDERLANDSCH-INDIË

Aan hen, die krachtens Koninklijk besluit van 2 Juli 1923
(Stbl. No. 131) in opleiding worden genomen voor de betrekking
van landmeter bij het kadaster in Nederlandsen-Indië, wordt als
tegemoetkoming in de studiekosten een jaarlijksche toelage toegekend, tot een door den minister van koloniën te bepalen bedrag.
Dit bedrag is thans vastgesteld op f 1000.— 's jaars. Ook kunnen
collegegelden voor deze jongelui geheel of gedeeltelijk voor rekening
van den lande worden genomen.
Verschillende Indische cultuurmaatschappijen stellen gewoonlijk
eveneens beurzen voor studenten aan de landbouwhoogeschool
beschikbaar.
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FONDSEN
1916/1918.
De stichting „Fonds Landbouw Export Bureau 1916/1918"
werd in het leven geroepen door het Landbouw Export Bureau
in liquidatie. Het doel der stichting is de bevordering van de landbouwwetenschap enaanverwante handelswetenschap inhaar geheelen
omvang. Zij tracht dit doel te bereiken door het uitschrijven van
prijsvragen, het bekostigen van studiereizen, het steunen van wetenschappelijke instellingen of onderzoekingen, het bezorgen van wetenschappelijke uitgaven enz.
Een raad van commissarissen wordt gevormd door de leden van
het college van curatoren der landbouwhoogeschool, die zich daartoe bereid verklaren.
Het bestuur derstichting bestaat uit de hoogleeraren en oud-hoogleeraren, leden van den senaat, voor zooverre zij zich bereid verklaren die taak op zich te nemen.
Met de dagelijksche leiding is belast een college van directeuren.
In dit college hebben zitting:
Prof.D r .D . VAN G U L I K , voorzitter (plaatsvervanger Prof. D r .
FONDS LANDBOUW EXPORT BUREAU

G. GRIJNS).

Prof.J. H . ABERSON, secretaris-penningmeester (plaatsvervanger
Prof. Ir. J. H . T H A L LARSEN).
Prof.D r .W .C. MEES R . A Z N . , lid (plaatsvervanger D r .H .A.J. M .
BEEKMAN).
CURATOR-FONDS.

Dit fonds is gesticht door den heer J. SIBINGA MULDER, oudcurator der landbouwhoogeschool. Het doel der stichting is volgens
artikel 2 der statuten: „het toekennen van belooningen, bestaande
in gouden eerepenningen, geslagen op den stempel der landbouwhoogeschool, aan hen, die door de beantwoording van prijsvragen
op het gebied der landbouwwetenschap volgens het oordeel van het
college van curatoren der landbouwhoogeschool of van hen,aan
wie door bedoeld college de beoordeeling zal zijn overgelaten, eene
bijzondere onderscheiding waardig zijn, en/of het verkenen van
financiëelen steun of subsidiën aan personen van buitengewonen
aanleg, ten behoeve van de bestudeering van wetenschappelijke
vraagstukken op landbouwgebied, zoowel hier te lande alsin Nederlandsen-Indië, en het financieel ondersteunen of subsidieeren van
stichtingen of fondsen, die een gelijk doel beoogen."
Het bestuur der stichting wordt gevormd door en het beheer van
het fonds is opgedragen aan het college van curatoren der landbouwhoogeschool.
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HESSELINK VAN SUCHTELEN-FONDS.

Deze stichting, in het leven geroepen door den heer Mr. H. F.
HESSELINK VAN SUCHTELEN, oud-burgemeester van Wageningen en

oud-curator der landbouwhoogeschool door een hem ter gelegenheid van de herdenking zijner vijf entwintig-jarige ambtsvervulling
als burgemeester van Wageningen aangeboden som, heeft ten doel
den bloei van —en de studie aan de landbouwhoogeschool te bevorderen, met alle middelen, die haar bestuur daartoe dienstig zäl
oordeelen, zooals het verstrekken van geldelijken steun aan jongelieden van bijzonderen aanleg en ijver, die het onderwijs aan de
landbouwhoogeschool wenschen te genieten, doch die zelve of
wier ouders of verzorgers niet in staat zijn de kosten daarvan te
dragen, alsmede aan hoogleeraren of studenten dier instelling bij
belangrijke onderzoekingen, bij de uitgave van omvangrijke publicatiën, of bijaanschaffing vanbepaald noodige, kostbare instrumenten, boeken, enz.,ofweldoor bij hetverbinden aande hoogeschool
van voor haar onmisbare docenten, waarvoor van rijkswege niet
de vereischte gelden zijn te verkrijgen, of bij het uitnoodigen van
bekende geleerden tot het houden van voordrachten, lezingen enz.
steun te verleenen.
Het bestuur dezer stichting bestaat uit:
Prof.Dr.J.C.KIELSTRA,Wageningen, voorzitter.
Prof. Ir.C.BROEKEMA
„
secretaris.
G. H. MEIER,
„
penningmeester.
A.L.VAN BEUSEKOM, Hilversum \ . ,
J.H. STÖCKER, Wageningen
S

STARINGFONDS.

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

Dit fonds werd gevormd om studeerenden aan de landbouwhoogeschool, die,door finantiëele omstandigheden buiten hun toedoen of schuld ontstaan,hunne studie in de landbouwwetenschappen
zouden moeten staken, in de gelegenheid testellen, die studie te vervolgen en tot een goed einde te brengen, door het verstrekken van
rentelooze voorschotten.
Inhetbestuur,datdezestichtingbeheert,hebbenzittingdeheeren:
J. SIBINGA MULDER, Bussum, voorzitter.
J.P. TETTERODE, Lochern, secretaris.
Prof.J.H. ABERSON, Wageningen, penningmeester.
Dr. Ir.F.E. POSTHUMA, 's-Gravenhage ) . ,
J. SCHUIT, Loenen a. d. Vecht
1 leden*

