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Dr. H. A. J. M. BEEKMAN.

Hinkéloordscheweg 1,
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Bijzondere deelen der plantenziektenkunde.
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H . J. VAN HOUTEN
Rijksstraatweg 43,
D e landbouwarchitectuur.
I R . M . W . POLAK

Wilhelminaweg
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D e werktuigkunde en het werktuigkundig
teekenen.
H . RAMAER

Het handteekenen.
D R . I R . R. VERSCHUUR
Hoofdstukken uit de technologie.

Nassauweg 4.

Rijksstraatwet 29,
tel. lab. 406.

DOCENTEN
L . VAN G I E R S B E R G E N . . . .

Law. Allee 44.

D e bijenteelt.
I R . J. G . HAZELOOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Alkmaar.

I R . H . G . A. LEIGNES BAKHOVEN . . . . . . . .

Leeuwarden.
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I R . C. P H . MOERLANDS
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D e boomteelt.
D I P L . ING. R. H . D . SAX

Adr. Pauwstraat
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D e technologie der rietsuikerbereiding.
's-Gravenhage.
J. H . SEBUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herrn. Saftlevenstraat
D e economische geografie vanNederland. Ibis, Utrecht.
I R . K . VOLKERSZ
Lisse.
D e bloembollenteelt.
»
P R O F . L . VAN VUUREN

D e economische geografie van Nederlandsch-lndië.

Huizerweg 211 h,

Blaricum.
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LABORATORIA, I N S T I T U T E N en*.
A. Hoofdgebouw.
Heerenstraat 16—20.

L a b o r a t o r i u m voor landbouwscheikunde.
Heerenstraat 20, tel. 270.
Beheerder: P R O F , J. H . ABERSON.
Scheikundige: M E J . I R . G. A. A. EVERSMANN.
Vast-assistent : D R . I R . W . S. S M I T H .

Analist Ie klasse: G. P . F . BOUWMAN.
Amanuenses: W. GEURTSEN en E. J. JANSEN.

L a b o r a t o r i u m voor scheikunde.
Heerenstraat 16, tel. 7 1 .
Beheerder: P R O F . D R . I R . S. C. J.

OLIVIER.

Vast-assistent: D R . D I P L . ING. G. BERGER.

Analist Ie klasse: K .

BOUWMAN.

Laboratoriumbediende: R. J. DEJONG.

Laboratorium voor plantkunde.
Heerenstraat 18,tel. 7 1 .
Beheerder: P R O F . D R . E. REINDERS.
Assistente: Mej.L. C. P . Kerling.
Technisch ambtenaar: M E J .A. M . H . DE LANGE.
Amanuenses: B. W. S M I T en J. M . J. S M I T .

Tuinman 2e klasse: R. JANSEN.

L a b o r a t o r i u m voor landbouwplantenteelt.
Heerenstraat 18, tel.241.
Beheerder: P R O F . I R . H . K . H . A. MAYER
Plantkundige : J. HESSING.
Amanuensis: A. G. EYMERS.
Tuinman Ie klasse: H . DRIEVER.

GMELIN.

Administratie.
Heerenstraat 18,tel. 71.
Administrateur: JHR. IR. W. LAMAN T R I P .
Hoofdambtenaar van administratie: J. H. GOEDHEER.
Ambtenaar van administratie: F. WIERINGA.
Secretariaat.
Heerenstraat 18, tel. 100..
Hoofdambtenaar van administratie: D. BOSMAN.
Ambtenaar van administratie, tevens pedel:
P. H. STRAATMAN.

Klerk: C. T H . VAN WIJK.
Concierge: . . . . . . . . . . . .
Kantoorbode: C. C. AGELINK.
B. Hulpaula.
Duivendaalsche laan 10a, tel.59.
Beheerder: De rector-magnificus.
Amanuensis, tevens concierge: J. ROZEBOOM.
C 1 . Laboratorium vöoi* tropischen landbouw.
Duivendaalsche laan 1, tel. 482.
Beheerder: Prof. J. E. VANDER STOK.
Amanuensis: P. DEN HARTOG.
C 2 . Laboratorium voor physiologie der dieren.
Duivendaalsche laan 1, tel. 88.
Beheerder: PROF. D R . G. GRIJNS.
Assistent: IR. J. A. VANDER LOEFF.
Amanuensis: A. W. BOUMAN.
D 1 . Laboratorium voor natuurkunde.
Duivendaalsche laan 2, tel. 258.
Beheerder: PROF. D R . D. VAN GULIK.
Amanuenses: D. J. VAN ZANTWIJK en M. LOOIJEN.
D 2 . Laboratorium voor mineralogie en geologie.
Duivendaalsche laan 2, tel. 228.
Beheerder: PROF. J. VAN BAREN.
Conservator: D R . C. H. OOSTINGH (met verlof).
Vast-assistent: IR. W. A. J. OOSTING.
Assistent: A. IDENBURG.
Amanuensis: C. VAN AGGELEN.
Laboratoriumknecht: S. M. VAN GUILIK.

D 3 . L a b o r a t o r i u m voor weg- en waterbouwkunde»
Duivendaalsche laan 2, tel. 12.
Beheerder: P R O F . I R . J. H . T H A L
Vast-assistent : P. J. VAN DER H A M .
Amanuensis: C. A. HOLEWIJN.

LARSEN.

E. L a b o r a t o r i u m voor veeteelt.
Duivendaalsche laan 3A, tel. 467.
Beheerder: P R O F . D R . D . L . BAKKER.
Assistent: D R . I R . P. C. LABOUCHERE.
Bedrijfsboer : W. ZANDER.
Amanuensis: W. GEURTSEN.

F. Instituut voor landbouwwerktuigen en-gebouwen* 1 )
Duivendaalsche laan 7, tel. 16.
Beheerder: P R O F . I R . M . F . VISSER.
Rijkslandbouwingenieurs: I R . Y. BROUWERS en

IR.

M. W.

POLAK.

Rijkslandbouwarchitect: H . J. VAN HOUTEN.
Bouwkundige teekenaars : W. L. F . L . HEIDEMA en . . . .
Werkmeester-monteur, tevens concierge: V. J.
Amanuensis: F . K A M P E N .

FRIES.

G 1 . L a b o r a t o r i u m voor entomologie.
Rijksstraatweg 37, tel. 221.
Beheerder: P R O F . D R . W. K. J. ROEPKE.
Assistent: J. G. BETREM.
Amanuensis: C. B. BRUSSEN.
Tuinman 2e klasse: A. F . VAN D A M .

G 2 . L a b o r a t o r i u m voor plantensystematiek.
Rijksstraatweg 37, tel. 221.
Beheerder: P R O F . D R . J. JESWIET.
Assistent: D R . I R . J. T . P . BIJHOUWER.
Technisch ambtenaar: H . W . RENKEMA.
Tuinbaas: E. M. KREUZEN.

Tuinman Ie klasse: J. FRERIKS.
Laboratoriumbediende, tevens concierge: F . P .

OOSTEN-

DORP.

Laboratoriumknecht: W. Wieringa.
1
) Het reglement voor dit instituut is op aanvrage gratis verkrijgbaar bij
den directeur van het instituut.
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L Gebouw voor boschbouw.
(Hinkeloord) Rijksstraatweg 56,tel.154.
Afdeeling boschexploitatie.
Beheerder: PROF. A. TE WECHEL.
Landbouwkundige: D R . J. R. BEVERSLUIS.
Amanuenses:E. STACHHOUWER enH.A. RIGHOLT.
Tuinman Ie klasse, tevens concierge: J. WEGENAAR.
Afdeeling houtmeetkunde.
Beheerder: PROF. D R . H. A. J. M. BEEKMAN.
Technische ambtenaren: A.H.L. BÄHLER enK. BOSMAN.
Amanuensis: G.E. GREEVE.
Afdeeling houtteelt.
Beheerder: PROF. S. P.HAM.
Amanuensis: CHR. BEUMER.
K1. Laboratorium voor plantenphysiologisch onderzoek.
Rijksstraatweg 64.
Beheerder: PROF. D R . A. H. BLAAUW.
Plantkundigen: Mej. D R .A. HARTSEMAenMej.I. LUYTEN.
Teekenaar-lithograaf: B. J. VAN TONGEREN.
Tuinbaas: P. GOEDT.
Amanuenses: M. VAN HARN en J. J. SCHIK.
K2. Laboratorium voor erfelijkheidsleer.
Rijksstraatweg 64.
Beheerder: PROF. D R . J. A. HONING.
Assistent: H. RAMAER JR.
Amanuensis: C. J. VANDE PEPPEL.
L. Laboratorium voor microbiologie.
Rijksstraatweg 646, tel. 259.
Beheerder: PROF. D R . IR. N. L. SÖHNGEN.
Landbouwkundigen: IR. C. COOLHAAS en IR. K. T.
WIERINGA.

Amanuenses: H. ABCOUWER en C. T. VAN DER MEER.
Tuinman Ie klasse, tevens concierge: J. HOUTLOSSER.
11

M. Gebouw voor geodesie. x )
Rijksstraatweg 53, tel,32.
Beheerder: P R O F . I R .J.W . DIEPERINK.
Amanuensis, tevens concierge: J. ULTEE.
Amanuensis: W . G. VAN DEN HOEK.

N. L a b o r a t o r i u m voor zuiveibereiding. 2 )
Heerenstraat 23en 25, tel. 235.
Beheerder: P R O F . I R .B. VAN DER BURG.

Scheikundige: I R . C.A. KOPPEJAN.
Technisch ambtenaar: K .G. STAAL.
Analist Ie klasse: J. VAN DEPEPPEL A Z N .
Laboratoriumknecht: G . W . HARTGERINK.

O. L a b o r a t o r i u m voor tuinbouwplantenteelt.
Haagsteeg 3, tel. 404.
Beheerder: P R O F . I R .A.M . SPRENGER.
Plantkundige : D r . H .A.A,VANDERLEK.
Assistent: A.K . ZWEEDE.
Technisch ambtenaar: M E J . M .J. MULDER.
Tuinbaas: P . G . BLANKSMA.

Amanuensis, tevens concierge: J.W . GREVERS.
Laboratoriumbediende: J. VAN DEP E P P E L B . W Z N .

P . L a b o r a t o r i u m voor mycologie en a a r d a p p e l o n d e r zoek.
Binnenhaven 4, tel. 3 1 .
Beheerder: P R O F . D R .H . M . QUANJER.
Plantkundigen : M E J .H . L . G . DE BRUIJN en M E J . D R .
J. H . H . VAN DER M E E R .

Phytopatholoog : D R . I R .S. J. WELLENSIEK.

Assistent: I R . T . H . T H U N G .
Klerk: M E J . M . VAN SLOOTEN.
Amanuensis, tevens concierge: J. VAN DEPEPPEL

B.WZN.

Amanuensis: J. BOEKHORST.
Tuinman Ie klasse: J. ZANDER.

Laboratoriumknecht: H .van BRAKEL.

Q. Instituut voor veredeling van landbouwgewassen. 3 )
Nude 34a,tel. 220.
Beheerder: P R O F . I R .C. BROEKEMA.
Plantkundige: D R .M . J. SIRKS.
x

) In dit gebouw isvoorts gevestigd de„landmeterscursus" (zieblz.82).

2

) Technische afdeeling: Duivendaalsche laan 3 .
) H e t reglement voor dit instituut is o p aanvrage gratis verkrijgbaar bij
den directeur vanhet instituut.
3

12

Assistenten: A. E. H. R. BOONSTRA, IR. J. K. GROENEWOLT en

Bedrijfsboer op het Groenewoud, Nude 33:P. FOLMER.
Tuinbaas: Sj. BEKIUS.
Amanuensis, tevens concierge: J. W. HAKSTEGE.
S. Laboratorium voor technologie.
Heerenstraat 21,tel. 406.
Beheerder: Lector D R . IR. R. VERSCHUUR.
Amanuenses: D. VOET en J. A. F. ZANDERS.

T. Bibliotheek.
Duivendaalsche laan 10,tel. 247.
Bibliothecaris: J. D. C. VAN DOKKUM.
Vast-assistent: D R . H. N. KOOIMAN.
Ambtenaar van administratie: J. H. H. SÖTEBEER.
Bibliotheekbeambten: J. RUSSCHER, MEJ. B.G. SCHROVEN,
C. STOORVOGEL.

Bibliotheekbedienden: M E J . A. J. B. WOLDA en T H . J.
IJWEMA.

Instituut voor Phytopathologie.
Tot het instituut voor Phytopathologie behooren de laboratoria voor entomologie (G1), voor mycologie en aardappelonderzoek(P),envoorbloembollenonderzoekteLisse.
Het instituut wordt gedurende het loopende studiejaar
naar buiten vertegenwoordigd door PROF. D R . E. VAN
SLOGTEREN.

Laboratorium voor bloembollenonderzoek.
Lisse, tel. no.168.
Beheerder: PROF. D R . E. VAN SLOGTEREN.
Assistent: J. J. BEIJER.
Technisch ambtenaar: J. D. BAKKER.
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ALGEMEENE MEDEDEELINGEN
ONDERWIJS EN INSCHRIJVING
Volgens artikel 46 der wet tot regeling van het hooger landbouwonderwijs is aan de landbouwhoogeschool verkrijgbaar het diploma
van landbouwkundig ingenieur, waarbij nader wordt aangeduid:
door de letter L, dat de gediplomeerde studie heeft gemaakt van
den landbouw in de gematigde luchtstreek, meer in het bijzonder
van dien in Nederland,
door de letters KL, dat hij studie heeft gemaakt van den landbouw
in de tropische gewesten, meer in het bijzonder van dien in de
Nederlandsche koloniën,
door deletter T, dat hij studie heeft gemaakt van den tuinbouw,
door de letter B, dat hij studieheeft gemaaktvan den boschbouw
in de gematigde luchtstreek, meer in het bijzonder van dien van
Nederland,
door de letters KB, dat hij studie heeft gemaakt van den boschbouw in de tropische gewesten, meer in het bijzonder van dien in
de Nederlandsche koloniën.
Het bijwonen der lessen aan de landbouwhoogeschool isaan geen
andere voorwaarden gebonden, dan stortingderbijartikel27derwet
vastgestelde som en inschrijving bij den rector-magnificus.
Deze storting bedraagt voor elk studiejaar voor hem, die dit
onderwijs eens of meermalen bijwoont, eene som van f.300.—.
Wonen uit eenzelfde gezin twee of meer kinderen in hetzelfde
studiejaar eens of meermalen bij het onderwijs der hoogleeraren en
andere docenten van de landbouwhoogeschool, of van eene in
Nederland gevestigde universiteit of andere hoogeschool, welke ter
zake van het onderwijs der hoogleeraren en andere docenten een
bedrag van ten minste gelijkstaande met dat, verschuldigd aan de
landbouwhoogeschool, vordert, dan is door een hunner een som
van f 300.—, door een hunner een som van f 250.— en door elk
ander hunner een som van f 200.— verschuldigd.
Hij, die in het bezit is van het diploma van landbouwkundig
ingenieur óf van een der in artikel 118 der hoogeronderwijswet
bedoelde diploma's, óf tot de in artikel 131 der hoogeronderwijswet
bedoelde promotie is toegelaten, óf een rijksbeurs geniet, óf ter
zakevan het onderwijs der hoogleeraren enlectorenvan rijksuniversiteiten en -hoogescholen viermaal het ingevolge lid 1en Ibis van arti14

kei 27 der wet verschuldigde bedrag heeft betaald *), óf door den
rector-magnificus van eene der rijksuniversiteiten of -hoogescholen
voor volledig onderwijs is ingeschreven, is van de betaling van
collegegelden vrijgesteld.
De inschrijving bij den rector-magnificus geschiedt tegen storting
van tien gulden op de postrekening no. 35419 der landbouwhogeschool; zij, die reeds aan een rijksuniversiteit of -hoogeschool
voor volledig onderwijs zijn ingeschreven, zijn van die betaling
vrijgesteld.
De rector-magnificus gaat, behoudens ten aanzien van hem, die
van betaling is vrijgesteld (zie beide voorgaande alinea's), niet over
tot de inschrijving dan op vertoon van het bewijs, dat de verschuldigde gelden zijn betaald. Deze gelden zijn te voldoen door storting of gireering op de postrekening no. 35419 der landbouwhoogeschool te Wageningen. Het bewijs van storting of overschrijving, dat door het postkantoor of het centrale post-girokantoor
aan den belanghebbende wordt verstrekt, moet bij het verzoek om
inschrijving worden overgelegd.
Aan hem, die slechts enkele lessen wenscht te volgen, kan daartoe
door curatoren telkens voor één studiejaar verlof worden verleend.
Volgensartikel30alinea3der wet wordt het recht tot het bijwonen
van dit onderwijs verkregen door inschrijving bij den rector-magnificus, die daartoe niet overgaat dan op vertoon van het bewijs, dat
het verlof van curatoren verkregen is, en de verschuldigde gelden
betaald zijn. In dat geval is ter zake van dit onderwijs verschuldigd,
voor lessen, die gegeven worden:
eenmaal per week . . . . . . . . . . . . . . f 15.—
tweemaal per week . . . . . . . . . . . . f 30.—
driemaal per week . . . . . . . . . . . . . . f45.—
vier of meermalen per week . . . . . f 60.—
Voor het volgen van een leergang, welke uit minder dan tien
lessen bestaat, is eene vergoeding verschuldigd, berekend naar
f 1.50 per les.
Aan niet-ingeschrevenen aan de landbouwhoogeschool, die in
één of meer laboratoria practisch werkzaam wenschen te zijn, kan
daartoe door curatoren telkens voor één studiejaar verlof worden
verleend tegen betaling van een vergoeding van f 15.—perjaarvoor
eiken dag per week, waarop een laboratorium wordt bezocht, tot
een maximum van f 60.— voor eenzelfde laboratorium. Dit verlof
kan ook worden verleend voor drie maanden tegen betaling van eene
vergoeding van f 4.— voor eiken dag per week, waarop een labora*)De wet van 16 Mei 1925 (staatsblad no. 193) tot wijziging en aanvulling der wet van 15 December 1917 (staatsblad no. 700) bevat de
volgende overgangsbepaling: Hij, die vóór 8 Juli 1924 aan een der rijksuniversiteiten of -hoogescholen in totaal f800 heeft betaald, is van verdere betaling van collegegeld vrijgesteld.
Ten aanzien van hem, die vóór 8 Juli 1924 aan een der rijksuniversiteiten of -hoogescholen éénmaal, tweemaal of driemaal f 200 collegegeld
heeft betaald, wordt in plaats van „viermaal" in artikel I sub lid. van
deze wet onderscheidenlijk gelezen „driemaal, tweemaal of éénmaal".
2
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torium wordt bezocht, tot een maximum van f 15.—voor eenzelfde
laboratorium.
Hij, die zonder daartoe gerechtigd te zijn, eens of meermalen het
onderwijs aan de hoogeschool bijwoont, wordt gestraft met een
geldboete van ten hoogste f250.—.
De inschrijving van personen, die slechts enkele lessen wenschen
te volgen, geschiedt kosteloos.
Het studiejaar vangt aan den derden Dinsdag in de maand September.
Er zijn jaarlijks drie vacanties: eene van 15 Juli tot den aanvang
van hetvolgende studiejaar, eenemet Kerstmis en eene met Paschen,
beide laatstgenoemde ieder van ten hoogste 17 dagen.
EXAMENS EN PROMOTIËN
Om tot hetafleggen van deexamens aan de landbouwhoogeschool
te worden toegelaten, moet men in het bezit zijn of van het getuigschrift van met gunstig gevolgd afgelegd eindexamenvandehoogere
burgerschool met vijfjarigen cursus, of van het getuigschrift van
bekwaamheid tot de studie aan een universiteit, óf van het
getuigschrift van met goed gevolg volledig afgelegd eind-examen
der middelbare landbouwschool te Groningen, óf ookvan een getuigschrift afgegeven door instellingen van onderwijs in de koloniën,
in overzeesche bezittingen en in het buitenland, welke met deeerstgenoemde getuigschriften worden gelijkgesteld.
Hij, die den leeftijd van 25 jaren heeft bereikt, en volgens een
verklaring van den senaat voldoende algemeene ontwikkeling en geschiktheid bezit voor de door hem gekozen studie, kan door den
Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van de bovengenoemde eischen worden vrijgesteld.
Het leerplan is er op ingericht, dat zij, die in het bezit zijn van
het einddiploma der hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus,
bij goeden aanleg en bij vereeniging van eigen studie met het volgen
der colleges en het deelnemen aan de in het programma voorgeschreven oefeningen, na vijf jarenhetingenieursexamen kunnen afleggen.
Aan dit laatste examen moeten voorafgaan een propaedeutisch- en
eencandidaatsexamen, afteleggenheteerstenaeencursusvan ongeveer anderhalf jaar, het tweede na nog een tweejarigen cursus.
Zoowel het propaedeutisch- als het candidaatsexamen kan desgewenscht in twee gedeelten worden afgelegd.
Aan bezitters van het diploma van landbouwkundig ingenieur
kan door den senaat, ten overstaan van dit lichaam of van een
commissie uit zijn midden, na verdediging van een proefschrift,
het doctoraat in de landbouwkunde worden verleend.
Deregelingvandezeexamensenvandepromotiën der landbouwhoogeschool is vastgesteld bij koninklijk besluit en ministerieele beschikking, welke in dit programma zijn opgenomen (zie blz. 60).
Voor het afleggen van elk examen aan de hoogeschool en voor
het ontvangen van den doctoralen graad wordt een somvan f60.—
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betaald, te storten op de postrekening no. 35419 der landbouwhoogeschool te Wageningen. Het stortingsbewijs is bij de aangifte
voor een examen over te leggen.
In gevalvan afwijzing vordert de eerste herhalingvaneenexamen
geen betaling.
Hij, die zich onderworpen heeft aan het eerste gedeelte van
eenigcandidaatsexamen, wordtzonder nieuwe storting tot hettweede
gedeelte van een ander candidaatsexamen toegelaten met deze beperking, dat bij eerstbedoeld onderzoek voldoend examen moet zijn
afgelegd in één of meer vakken, welke ook tot het eerste deel van
het andere candidaatsexamen behooren.
De commissiën voor het afnemen van de ingenieursexamens houden zitting binnen de volgende perioden:
1. één maand, aanvangende den derden Dinsdag in September;
2. 15Januari tot 15 Februari;
3. de maand Juni.
De aanvragen om goedkeuring van keuzevakken voor het ingenieursexamen zijn ten minste negen maanden vóór het afleggen van
dit examen bij den senaat der landbouwhoogeschool in te zenden.
OEFENING IN DE PRAKTIJK
Voor de toelating tot het ingenieursexamen hebben de candidaten
een oefeningstijd in de praktijk van den land-, tuin- of boschbouw
te doorloopen.
Hiervoor zijn de volgende bepalingen vastgesteld:
1. De duur van den leertijd, welken de candidaten voor de toelating tot het ingenieursexamen in de praktijk van den landbouw of
tuinbouw moeten hebben doorloopen, isvastgesteld opzes maanden.
2. De in het eerste lid bedoelde praktijktijd, en de plaats waar
hij zal worden doorgebracht, worden voor elke studierichting geregeld in overleg met den betrokken hoogleeraar (resp. met de
betrokken hoogleeraren).
3. Als praktijktijd kan, behalve de tijd doorgebracht in een land-,
resp. bosch- en tuinbouwbedrijf, ook gelden de tijd gedurende
welken de candidaat is werkzaam geweestopeenlandbouwlaboratorium, aan een landbouwinstituut, bij eene vereeniging, op eene
fabriek ofopeen beheerskantoor, mitsdekeuzevan dat laboratorium,
instituut, vereeniging, bedrijf of kantoor wordt geregeld in overleg
metdenbetrokkenhoogleeraar(resp.met debetrokken hoogleeraren).
Bovendien verdient het alle aanbeveling, dat de candidaten vóór
het candidaatsexamen zooveel mogelijk van de zomervacanties partij
trekken tot het doorloopen van een praktijktijd van minstens tweemaal zes achtereenvolgende weken in een land-, tuin- of boschbouwbedrijf, zijnde dit onmisbaar voor een vruchtbare studie.
Op grond van de bovenstaande voorschriften hebben de commissiën, belast met het afnemen der ingenieursexamens, bepaald, dat
de oefeningen in de practijk alleen geldig zullen zijn, indien vooraf
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bij den secretaris der betrokken commissie een plan is ingediend
en door dezen is goedgekeurd voor de wijze, waarop die practijk
zal worden doorgebracht.
Wordt zonder nadere, door die commissie te verkenen, goedkeuring van dit plan afgeweken, dan wordt de candidaat niet tot
het ingenieursexamen toegelaten.
Aangeraden wordt, gedurende den practijktijd, ten genoegen van
de commissie een dagboek te houden en dit binnen één maand na
afloop van den practijktijd bij den secretaris dier commissie in te
leveren.
Practijktijd, vóór het afleggen van het candidaatsexamen doorloopen, kan door de betrokken examencommissie als zoodanig
worden erkend en medegerekend.
STUDIEBEURZEN EN SUBSIDIES
Aangaande rijksstudiebeurzen en -subsidies voor buitenlandsche
studiereizen van de studenten der landbouwhoogeschool is wettelijk
bepaald, dat er telken jarevoor de landbouwhoogeschool een bedrag
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
om, voor zooveel noodig, aan onvermogende studenten van buitengewonenaanlegbeurzen,tenbedragevan hoogstens f 800.— per jaar,
toe te kennen.
BIBLIOTHEEK
De bibliotheek is dagelijks (Zon- en feestdagen en Zaterdagnamiddag uitgezonderd) geopend van 8—12 en van 1—5 uur, benevens gedurende de maanden October tot en met Maart Dinsdagen Vrijdagavond van 7—9 uur.
In de vacantie is de bibliotheek geopend op alle werkdagen van
9—12 uur, uitgezonderd des Zaterdags.
Zie voorts op blz. 78 het „Reglement voor het gebruik van de
bibliotheek".
GEBRUIK DER VERZAMELINGEN, HULPMIDDELEN, INRICHTINGEN EN TERREINEN DER LANDBOUWHOOGESCHOOL
Het beheer van en de zorg voor de gebouwen, lokalen, terreinen,
meubelen, hulpmiddelen en verzamelingen, in gebruik bij of behoorende tot het leervak van een bepaalden hoogleeraar of lector of
directeur van een instituut, zijn aan dezen opgedragen.
De beheerder regelt, onder goedkeuring van het college van
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curatoren, den toegang tot en het gebruik van de onder zijn beheer
staande zaken voor derden zoodanig, als met de belangen van het
onderwijs overeenkomt.
Het gebruik van deze zaken kan, voor zoover de belangen van
het onderwijs en onderzoek zulks veroorloven, door den beheerder
ook worden toegestaan aan personen, niet tot de hoogeschool in
betrekking staande, mits deze daartoe de vergunning van het college
van curatoren hebben verkregen.
Elk gebruiker van zaken is aansprakelijk voor het hem toevertrouwde en is gehouden tot vergoeding van door opzet of onachtzaamheid ontstane schade.
De beheerder is bevoegd hem met het oog hierop eene waarborgsom te laten storten.

TOELICHTING
TOTHETOVERZICHTVANDECOLLEGESENPRACTICA

De studie voor landbouwkundig ingenieur is verdeeld in drie
leergangen n.l. den propaedeutischen leergang, de candidaats- en
de ingenieursstudie. De eerste en de tweede leergangzijn verdeeld
in twee gedeelten, welke in de volgende bladzijden door de letters
A en B zijn onderscheiden.
Het gedeelte A van den propaedeutischen leergang loopt van
Sept.—15 Juli d.o.v.
Het gedeelte B van den propaedeutischen leergang loopt van
Sept. — Jan. d.o.v.
Het gedeelte Avan de candidaatsstudie looptvan Jan.—Jan. d.o.v.
Het gedeelte Bvan de candidaatsstudie loopt van Jan.—Jan. d.o.v.
Waar een leergang in verschillende richtingen is gesplitst, geven
de romeinsche cijfers deze richtingen aan. Voor de candidaats- en
ingenieursstudie van den nederlandschen landbouw geven deze
cijfers achtereenvolgens de richtingen: akkerbouw, veeteelt, zuivelbereiding en economie aan. Voor decandidaats-eningenieursstudie
van den kolonialen landbouw geven deze cijfers achtereenvolgens
aan: tropische cultures, veeteelt en economie.
Het onderwijs der candidaatsstudie is verdeeld in „verplichte
vakken" en „vrije vakken".De verplichte vakken zijn die, waarover
het candidaatsexamen in een bepaalde richting in ieder gevalmoet
loopen. Het wordt echter voor eiken examinandus aangevuld met
een willekeurig aantal der bijbehoorende vrije vakken, door hem
zelven te bepalen. Van het examen in de vrije vakken, dat gedurende het geheele cursusjaar kanplaatsvinden,wordtbijgunstigen
uitslag,aanteekeninggesteldop het candidaatsdiploma.De bedoeling
van dezen maatregel, die in het vertrouwen op den ernst en het
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verantwoordelijkheidsgevoel der studenten is genomen, is deze, dat
— daar het voor een examinandus onmogelijk is zich te bekwamen
in alle vakken, welke voor de gekozen studierichting in aanmerking
komen —ieder der studeerenden voor zich een keuze doet in overeenstemming met zijn persoonlijken aanleg en zijn toekomstige
bestemming, bij welke keuze hem de hoogleeraren en de overige
docenten gaarne zullen behulpzaam zijn.
In de eerste twee leergangen zijn de uren van theoretische en
practische colleges gescheiden gehouden, voor de ingenieursstudie
zijn alleen de eerste vermeld, waarbij dan nog op een onbepaald
aantal uren voor practische oefeningen gerekend moet worden.
t. K.
n. K.
t. P.
n.P,
t. Z.
n. Z.
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beteekent tot de Kerstvacantie.
beteekent na de Kerstvacantie.
beteekent tot de Paaschvacantie.
beteekent na de Paaschvacantie.
beteekent tot de Zomervacantie.
beteekent na de Zomervacantie.

TABELLEN VAN HET AANTALUREN, BESTEMD VOOR
VOORDRACHTEN EN PRACTICA, GERANGSCHIKT
VOLGENS DE STUDIERICHTINGEN*)

PROPAEDEUTISCHE STUDIE
IE GEDEELTE
STUDIEVAKKEN

draden

Wiskunde
Werktuigkunde

Prartica

dradrten P r a c t i c *

VanUven
ThaiLarsen

Polak
Natuurkundeenmeteorologie
Scheikunde...............
Delfstof-, gesteenten- en
aardkunde
Plantkunde
Staathuishoudkunde . . . . . . .

2E GEDEELTE

DOCENT

i l u . t . K . 2t.K.

Van Gulik
Olivier

2u.n.K.
2
3

VanBaren
Reinders
Mees

2
2
2

2
4

2
3

2
2

1
2
2

2
2

*) De facultatieve vakken zijn cursief gedrukt.
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NEDERLANDSCHE LANDBOUW
Candidaatsstudie
STUDIEVAKKEN

DOCENT

VOORDRACHTEN

PRACTICA

A (eerste gedeelte)
Landbouwplantenteelt
Erfelijkheidsleer
Plantenphysiologie en -anatomie
Landbouwscheikunde
Veeteelt.
Anatomie der h u i s d i e r e n . . . . . .
Physiologie der huisdieren
Zuivelbereiding
......
Landhuishoudkunde
Cultuurtechniek x)
Entomologie
Agrogeologie

Mayer Gmelin
Honing
Reinders
Aberson
Bakker
Bakker
Grijns
Van der Burg
Minderhoud
Elema
Roepke
Van Baren

Waarschijnlijkheidsrekening

Van Uven

Agrarisch recht
Electriciteitin het landbouwbedrijf
Verbandleer

Mees
Van Gulik
Hoekstra

B (tweede gedeelte)

) Cultuurtechniek alleen
) Zie noot 1 pag. 23.
3
) Zie noot 2 pag. 23.
2
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1
/3u.t.Z.
\lu.v.Z.t.K.
1
1

1

L a n d b o u w p l a n t e n t e e l t . . . . . . . . Mayer Gmelin
Cultuurtechniek
Visser
Landbouwwerktuigkunde...... Visser
Microbiologie
Söhngen
Landbouwscheikunde
Aberson
Veeteelt
Bakker
Hygiëne der huisdieren
Bakker
Grijns
Physiologie der huisdieren . . . .
Zuivelbereiding . . . . . . . . . . . . . .
Van der Burg
Landhuishoudkunde
Minderhoud
Agrarisch recht
Mees
Sebus
Economische geografie 3)
Quanjer
Plantenziektenkunde
Bouwkunde en landbouwarchiVan Houten
tectuur.
Verschuur
Landbouwtechnologie
Van Baren
Agrogeologie
LeignesBakhoven
Voedingsleer der huisdieren3) ..
1

2
2
1
2
2
1
1
1
2
2u.n. P.
1

,vrij" voor III.

II III IV 2 )

2 - - 2
1* 1* - 1*
2
1 - 2
1 1 1

2 2 - 2 2
1 1 1
- 1 1
- 1 1
1 1 1

31, il, ui.

3ii, in.

NEDERLANDSCHE LANDBOUW
Ingenieursstudie
STUDIEVAKKEN

DOCENT

VOORDRACHTEN

I

Landbouwplantenteelt
Scheikunde van den grond en bemestingsleer
Microbiologie
Veeteelt en hygiëne
Voedingsleer der huisdieren2).
Physiologie der huisdieren......
Zuivelbereiding.....................
Scheikunde
Landhuishoudkunde
Agrarischrechtensocialestatistiek . . . . .
Economische geografie2)
Wiskundige
statistiek................
Plantkunde
Erfelijkheidsleer.
Cultuurtechniek
Plantenziektenkunde

Gmelin
{Mayer
Broekema

{

Aberson
Söhngen
Bakker
Leignes Bakhoven
Grijns
Van der Burg
Olivier
Minderhoud
Mees
Sebus
Van Uven
Reinders
Honing
Visser
Roepke
Quanjer

II III I V 1 )

1 - - 1 - - - 1 2 - 2 2 2 - 2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1

x

)

I = richting akkerbouw.
II =
„
veeteelt.
III =
„
zuivelbereiding.
IV =
„
economie.
2
) Dit studievak zal worden behandeld in een cursus op den voet van
artikel 24, lid 1, der wet tot regeling van het hooger landbouwonderwijs.
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KOLONIALE LANDBOUW
Candidaatsstudie

STUDIEVAKKEN

VOOE-

DOCENT

PRACTICA

DRACHTEN

A (eerste gedeelte)
Tropische l a n d b o u w . . . . . .
Bevloeiïng
Erfelijkheidsleer
Plantenphysiologie en -anatomie
Landbouwscheikunde . . . . . . . . .
Koloniale landhuishoudkunde..
Agrarisch r e c h t . . . . . . . . . . . . . .
Veeteelt
Anatomie der huisdieren . . . . . .
Physiologie der huisdieren . . . .
Landmeten en waterpassen . . . .
Agrogeologie . . . . . . . . . . . . . . . . .

Van der Stok
Thai Larsen
Honing
Reinders
Aberson
Kielstra
Kielstra
Bakker
Bakker
Grijns
Dieperink
Van Baren

Waarschijnlijkheidsrekening . . . .

Van Uven

Koloniaal staatsrecht
Entomologie
Electriciteit in het landbouwbedrijf
Verbandleer . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kielstra
Roepke
Van Gulik
Hoekstra

ii

1
2
1
2
2
-

III1)

1
2
2
1
2
2
1
-

2
1
1
2
1
3 u. t. Z.
lu.v.Z.t.K.
1
1
1

B (tweede gedeelte)
Tropische l a n d b o u w . . . . . . . . .
Microbiologie
Landbouwscheikunde . . . . . . . .
Landbouwwerktuigkunde.....
Koloniale landhuishoudkunde.
Agrarisch recht
Veeteelt
Hygiëne der huisdieren . . . . . .
Physiologie der huisdieren . . .
Plantenziektenkunde . . . . . . . . .
Weg- en waterbouwkunde . . . .
Koloniaal staatsrecht.
Agrogeologie . . . . . . . . . . . . . . . .
Indische talen
Voedingsleer der huisdieren 2 ) .

x

) Zie noot 1 pagina 25.
) Zie noot 2 pagina 23.

2
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Van der Stok
Söhngen
Aberson
Visser
Kielstra
Kielstra
Bakker
Bakker
Grijns
Quanjer
Thai Larsen
Kielstra
Van Baren
Bezemer
Leignes
Bakhoven

ii in
2 2
1
2 2
2
2 2
1
2 1
1 1
2
1
1
2

KOLONIALE LANDBOUW
Ingenieursstudie

STUDIEVAKKEN

DOCENT

VOORDRACHTEN

II m *)

Van der Stok
Aberson
Quanjer
Roepke
Aberson
Olivier
Technologie (aofß)..............
a
VanGulik
(Sax
ß Verschuur
Plantensystematieken -geografie . . . . . Jeswiet
Sprenger
Tuinbouwplantenteelt . . . . . . . . . . . . . .
Bakker
Veeteelt en hygiëne
Leignes Bakhoven
Voedingsleer der huisdieren a) . . . . . . .
Grijns
Physiologie der huisdieren
Kielstra
Koloniale landhuishoudkunde . . . . . . . .
Bezemer
Volkenkunde
Mees
Sociale statistiek.
Economische geografie2)
Van Vuuren
Plantkunde
Reinders
Honing
Erfelijkheidsleer.
Söhngen
Microbiologie.......................
Thai Larsen
Bevloeiing
Koloniaal
staatsrecht................ Kielstra
Bezemer
Indische talen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Van Baren
Agrogeologie
Tropische
hygiëne................... Van Loghem
Tropische landbouw
Landbouwscheikunde
Plantenziektenkunde................

Hieruit
twee te
kiezen.

2
2
2
2
1
1
2
1
4
3
l

2
2
1
1

*)

I = richting tropische cultures.
II =
„
veeteelt.
III — „
economie.
2
) Zie noot 2 pagina 23.
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TUINBOUW
Candidaatsstudie

STUDIEVAKKEN

DOCENT

A (eerste gedeelte)
Tuinbouwplantenteelt.........
Erfelijkheidsleer
Plantenphysiologie en -anatomie
Plantensystematiek en -geografie
Entomologie
Landbouwscheikunde
Landhuishoudkunde
Koloniale Landhuishoudkunde.
Cultuurtechniek
Agrogeologie

Sprenger
Honing
Reinders
Jeswiet
Roepke
Aberson
Minderhoud
Kielstra
Elema
Van Baren

Waarschijnlijkheidsrekening . . . .

Van Uven

Agrarisch recht
Natuurteekenen
Ned.-Ind. Agrarisch
recht.....
Verbandleer . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mees
Ramaer
Kielstra
Hoekstra

VOORDRACHTEN

2
2
1
1
1
2
2
2
2 u. n. P.
1
3 u. t. Z.
1 u.v.Z.t.K,
1
2
1

....

B (tweede gedeelte)
Tuinbouwplantenteelt
Plantenziektenkunde . . . . .
.
Tuinbouwwerktuigkunde . . . . . .
Plantensystematiek en -geografie
Microbiologie . . . . . . . . . . . . . . . .
Landbouwscheikunde . . . . . . . . .
Koloniale Landhuishoudkunde.
Tuinkunst
Agrogeologie
Economische geografie
Cultuurtechniek
Agrarisch recht
Tuinbouwtechnologie ...
Ned.-Ind. Agrarisch
recht.....
Tropische hygiëne
*) In het Ie semester.
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Sprenger
Quanjer
Visser
Jeswiet
Söhngen
Aberson
Kielstra
Hartogh Heys
van Zouteveen
Van Baren
Sebus
Visser
Mees
Verschuur
Kielstra
Van Loghem

2
1
1

H
1
2
1
1

PRACTICA

2
21)
2
2

TUINBOUW
Ingenieursstudie

STUDIEVAKKEN

Tuinbouwplantenteelt...............
Plantenziektenkunde

DOCENT

{

Scheikunde van den grond en bemestingsleer ....
Landhüishoudkunde.
Tuinbouwtechnologie . . . . . . . . . . . . . . . .
Natunrteekenen
Tuinarchitectuur....................
Plantensystematiek en -geografie . . . . . .
Erfelijkheidsleer.....................
Plantenphysiologie
Microbiologie
Koloniale landhüishoudkunde.........
Ned.-Ind. Agrarisch recht
Fruitteelt
Groententeelt*).....................
Bloementeeltx)
Bloembollenteeltl)
Boomteelt1)
Plantkunde
Agrarischrecht
Volkenkunde van
Ned.-Indie.........

VOORDRACHTEN

Sprenger
Quanjer
Roepke
Aberson
Minderhoud
Verschuur
Ramaer
H.H. v. Zouteveen
Jeswiet
Honing
Blaauw
Söhngen
Kielstra
Kielstra
Sprenger
Hazeloop

Hieruit
twee te
kiezen.

Voïkersz
Moerlands
Reinders
Mees
Bezemer

*) Dit onderwerp zal worden behandeld in een cursusopdenvoetvanartikel
24, lid 1, der wet tot regeling van het hooger landbouwonderwijs.
De cursussen fruit-, groenten-, bloemen-, bloembollen- en boomteelt
worden gegeven, indien er behoefte aan blijkt te bestaan.
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NEDERLANDSCHE BOSCHBOUW
Candidaatsstudie

STUDIEVAKKEN

DOCENT

A (eerste gedeelte)
Houtteelt en boschbescherming
Houtmeetkunde . . . . . . . . . . . . . .
Boschrenterekening . . . . . . . . . .
Erfelijkheidsleer
Plantenphysiologie en -anatomie
Systematiek, plantengeografie en
boomflora
Landbouwscheikunde . . . . . . . . .
Landmeten en waterpassen
Entomologie
Agrogeologie.

Jeswiet
Aberson
Dieperink
Roepke
Van Baren

Waarschijnlijkheidsrekening . . . .

Van Uven

Landhuishoudkunde . . . . . . . . . .
Agrarisch recht . . . . . . . . . . . . . .
Verbandleer . .

Minderhoud
Mees
Hoekstra

Ham
Beekman
Beekman
Honing
Reinders

VOORDRACHTEN

2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
3u.t. Z.
lu.v.Z.t.K.
2
1

B (tweede gedeelte)
Houtteelt en boschbescherming.
Boschexploitatie.
Boschbedrijfsregeling . . . . . . . . .
Landbouwplantenteelt . . . . . . . .
Landbouwscheikunde . . . . . . . . .
Boschgeschiedenis
Weg- en waterbouwkunde . . . . .
Plantenziektenkunde . . . . . . . . . .
Agrogeologie . . . . . . . . . . . . . . . . .
Landbouwwerktuigkunde.......
Microbiologie.
Agrarisch recht . . . . . . . . . . . . . .
Economische geografie2)
Boschtechnologie..............
x

) In het Ie semester.
) Zie noot 2 pag. 23.

2
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Ham
Te Wechel
Beekman
Mayer Gmelin
Aberson
Ham
Thai Larsen
Quanjer
Van Baren
Visser
Söhngen
Mees
Sebus
Verschuur

PRACTICA

2
2
2
1
2
1 u. n. P
2
1
2
1
1
1
1

21)
2
2
2

TS

NEDERLANDSCHE BOSCHBOUW
Ingenieursstudie

STUDIEVAKKEN

DOCENT

Houtteelt
Boschhuishoudkunde

Ham
Te Wechel

Ontginning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agrarisch
recht....................
Landhuishoudkunde................
Boschbedrijfsregeling
Scheikunde van den bodem
Agrogeologie.......................
Wiskundige statistiek
Plantkunde (anatomie of physiologie),

Elema
Mees
Minderhoud
Beekman
Aberson
Van Baren
VanUven
Reinders
Roepke
Quanjer
Sóhngen
Thai Larsen
Ham
Verschuur
Van Houten

Plantenziektenkunde . . . . . . . . . . . . . . .
Microbiologie......................
Weg-en waterbouwkunde...........
Boschgeschiedenis
Boschtechnologie...................
Land- en boschbouwarchitectuur

{

VOORDRACHTEN

u.
u. t.

b.

Door den candidaat, onder nadere goedkeuring van den senaat, te kiezen:
vier vakken uit de onder a vermelde, of drie vakken uit de onder a en één
uit de onder b vermelde vakken.
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KOLONIALE BOSCHBOUW
Candidaatsstudie

DOCENT

STUDIEVAKKEN

A (eerste gedeelte)
Houtteelt en boschbescherming.
Houtmeetkunde
Boschrenterekening
Erfelijkheidsleer
Anatomie van hout en b a s t . . . .
Systematiek, plantengeografie,
tropische flora
Landbouwscheikunde . . . . . . . . .
Entomologie
Agrogeologie
Waarschijnlijkheidsrekening

....

Koloniale landhuishoudkunde . .
Agrarisch recht . . . . . . . . . . . . . .
Koloniaal
staatsrecht..........
Organische chemie (cap.sel.) . . .
Verbandleer
,
B (tweede gedeelte)
Houtteelt en boschbescherming.
Boschexploitatie..............
Boschbedrijfsregeling . . . . . . . . .
Weg- en waterbouwkunde . . . .
Systematiek, plantengeografie,
tropische flora
Landmeten en waterpassen....
Boschgeschiedenis
Plantenziektenkunde . . . . . . . . . .
Microbiologie.
Agrogeologie
Koloniale landhuishoudkunde ..
Koloniaal staatsrecht
Agrarisch recht
..........
Economische geografie2) . . . . . .
Boschtechnologie
Indische talen
x

) In het Ie semester.
) Zie noot 2 pag. 23.

2
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Ham
Beekman
Beekman
Honing
Reinders
Jeswiet
Aberson
Roepke
Van Baren
Van Uven
Kielstra
Kielstra
Kielstra
Olivier
Hoekstra

VOORDRACHTEN

2
2
1
2
1
1
2
1
1
ƒ 3u.t. Z.
\ 1 u.v.Z. t.K.
2
1
1
1

Ham
Te Wechel
Beekman
Thai Larsen

2
2
2
2

Jeswiet
Dieperink
Ham
Quanjer
Söhngen
Van Baren
Kielstra
Kielstra
Kielstra
Van Vuuren
Verschuur
Bezemer

1
2
1 u. n.

PRACTICA

KOLONIALE BOSCHBOUW
Ingenieursstudie

STUDIEVAKKEN

DOCENT

Houtteelt
Boschhuishoudkunde

Ham
Te Wechel

Boschbedrijfsregeling
Koloniaal staatsrecht, agrarisch recht,
Indisch strafrecht
Volkenkunde
Scheikunde van den bodem. . . . . . . . . .
Agrogeologie........................
Wiskundige statistiek
Plantkunde {anatomie of physiologie)..
Indische boomflora

Beekman

Kielstra
Bezemer
Aberson
Van Baren
Van Uven
Reinders
Jeswiet
fRoepke
Plantenziektenkunde
\Quanjer
Microbiologie
Söhngen
Weg- en waterbouwkunde
ThaiLarsen
Boschgeschiedenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ham
Verschuur
Boschtechnologie
Indische talen
Bezemer
Boschbouwarchitectuur
Thai Larsen
Tropische hygiëne.
VanLoghem
Algemeene agronomie
Van der Stok

VOORDRACHTEN

2

1 u. t.
2

f «•

Door den candidaat, onder nadere goedkeuring van den senaat, te kiezen:
drie vakken uit de onder a vermelde, of twee vakken uit de onder a en één
uit de onder b vermelde vakken.
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ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE COLLEGES
EN PRACTICA
PROF. J.

H. ABERSON

Landbouwscheikunde. Kennis van den grond, voor cand.A:
Maandag enDinsdag van 3—4 uur. Bemestingsleer, voorcand.B:
Dinsdag van 2—3 en Woensdag van 10—11uur. Capita selecta.
Bodemkolloïden. De catalyse, de catalysatoren en andere belangrijke
biochemische onderwerpen, voor ing.: Maandag van 2—3 uur,
Dinsdagen Woensdagvan 9—10 uur. Practicum voor cand. A:
Dinsdag van 1—3 uur en Donderdag van 3—5 uur; voor cand.
B: Maandag en Vrijdag van 2—5 uur.
Technologie. Melassevorming: Maandag van 10—11 uur.
PROF. D R .

D. L. BAKKER

Veeteelt. Natuurlijkehistorie,raskennisenbeoordeelingsleer,voor
cand. A: Maandag van 2—3en Woensdag van 1—2 uur.Algemeene
veeteelt, voor cand.B.: Dinsdag van 3—4 uur. Beoordeelingsleer,
voor cand. B: Woensdag van 2—3 uur.
Anatomie. Maandag van 1—2 uur.
Hygiëne. Maandag van 9—10 uur.
Veeteelt en hygiëne. Beoordeelingsleer, voor ing. Ned. en kol.
landbouw: Dinsdag van 2—3 uur. Bijzondere veeteelt, voor ing.
Ned. landbouw: Donderdag van 2—3 uur; voor ing. kol. landbouw: Donderdag van 1—2uur.
PROF. J. VAN

BAREN

Delfstof- engesteentenkunde.Devoornaamste bodemvormende
mineralen en gesteenten in verband met de belangrijkste geologische verschijnselen: Vrijdag van 1—2uur. Practicum voor Ie
groep: Vrijdag van 2—4 uur; voor 2e groep: Zaterdag van10—12
uur.
Aardkunde. De voornaamste bodemsoorten van Nederland en
Nederlandsen-Indië: Donderdagvan 1—2 uur. Practicum: Donderdag van 2—4 uur.
Agrogeologie.Wording,samenstellingeneigenschappendervoornaamste grondsoorten in Nederland en Nederlandsen-Indië,voor
cand. A: op nader te bepalen uren. De hoofdzaken uit de leer
der algemeene agrogeologie, voor cand. B: op nader te bepalen
uren. Zelfstandige bewerking van bepaalde vraagstukken, voor
ing.: op nader te bepalen uren.
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PROF. D R .

H. A. J. M. BEEKMAN

Boschrenterekening. Productiefactoren, renterekening en waardebepaling in het boschbedrijf: Maandag van 77—12 uur.
Houtmcctkunde. Meetmethoden en -instrumenten. Meting van
liggend hout en staande boomen en opstanden: Woensdag van
1—4 uur.
Boschbedrijfsregeling. Grondslagen en methoden, uitvoering
en instandhouding der boschbedrijfsregeling, voor cand.: Maandag
van 2—4 uur.
Boschbedrijfsregeling, houtmeetkunde, boschrentabiliteitsleer. Problemen der boschbedrijfsinrichting. Boschonderzoek, voor
ing.: Dinsdag van 7—3uur.
PROF.

T. J. BEZEMER

Indische talen. Maleische grammatica. Javaansche grammatica.
Vertalingen, voor cand.: Maandag van 7—2 uur en Donderdag van
9—70uur. Oefeningen in Javaansche en Maleische spreektaal. Javaansch letterschrift. Soendaneesche grammatica. Vertalingen, voor
ing.: Maandag van 70—11uur, Woensdagvan 10—11 uur en van
1—2 uur, Donderdag van 11—12 uur.
Volkenkunde. Vergelijkende volkenkunde van den Oost-Indischen archipel. Ethnografie van Java: Zaterdag van 9—17 uur.
PROF. D R .

A. H. BLAAUW

Plantenphysiologie. De invloed van groeifactoren, in het bijzonder bij tuinbouwgewassen: op nader te bepalen uren.
PROF. IR.

C. BROEKEMA

Landbouwplantenteelt. Veredeling van landbouwgewassen:
Maandag van 3—4 uur.
PROF. IR.

B. VAN DER BURG

Zuivelbereiding. Samenstelling en eigenschappen van de melk;
melkonderzoek, voor cand. A: Woensdag van 3—4 uur. Kaasbereiding, voor cand. B : Woensdag van 11—12 uur. Bereiding
en onderzoek van boter en andere melkproducten. Melkhygiëne en
melkvoorziening, voor ing.: Dinsdag en Vrijdag van 9—10 uur.
Practicum: Vrijdag van 2—5 uur.
PROF. IR.

J. W. DIEPERINK

Landmeten en waterpassen. Instrumenten voor het landmeten
en waterpassen. Het opmeten en in teekening brengen van terreinen:
Woensdag van 11—12 uur en Zaterdag van 9—10 uur. Practicum: Zaterdag van 70—72 uur.
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Voorts aan den landmeterscursus :
Lagere en hoogere geodesie: Voor cand. A : Woensdag van
70—77 en Vrijdag van 7—2 uur. Practicum: Vrijdag van 2—4
uur. Voor cand. B :Dinsdag van 7—2enDonderdag van 2—4 uur.
Practicum: Dinsdag van 2—4 uur.
P R O F . D R . G. GRIJNS

Physiologie der dieren. D e physiologie der huisdieren, voor
cand.: Vrijdag van 7—2 uur.
Spijsvertering, stofwisseling en
voeding. Theoretische voedingsleer. Leer der vitaminen, voor ing.:
Maandag van 2—4 uur.
PROF. D R . D . VAN GULIK

Natuurkunde. Hoofdstukken uit de leer der straling: Dinsdag
en Woensdag van 77—72 uur. Practicum voor Ie groep: Woensdag
van 2—4 uur; voor 2e groep: Dinsdag van 2—4 uur. Lichtbreking, optische stelsels, voor geodesie: Maandag van 2—4 uur.
Meteorologie. Algemeene meteorologie en grondslagen van het
klimaat van Nederland en zijn koloniën: Dinsdag van 7—2 uur en
Woensdag van 70—7 7 uur.
Electrotechniek. Toepassing van electriciteit in het landbouwbedrijf: Maandag van 77—72 uur.
Technologie. Dinsdag van 70—77 uur.
P R O F . S. P.

HAM

Houtteelt en boschbescherming. Algemeene grondslagen der
houtteelt. Overzicht van het bedrijf. De bedrijfsvormen, voor cand.
A : Maandag van 70—77 uurenDonderdag van 2—3 uur. Cultuur
en verpleging derbosschen. Enkele afzonderlijke houtsoorten. Boschbescherming, voor cand. B: Maandag van9—70 uuren Vrijdag van
70—77 uur. Onderwerpen voor den Nederlandschen boschbouw
van bijzonder belang, voor ing. Ned. boschbouw: Woensdag van 3—4
uur en Vrijdag van2—3 uur. Capita selecta uitdehoutteelt, inhet
bijzonder dievan de tropen. Houtteelt in Ned. Indië, voor ing. kol.
boschbouw: Maandag en Donderdag van 7—2 uur. De in den
boschbouw gebruikt wordende houtsoorten. Overzicht vande houtteelt en van het boschbedrijf, voor de geodesie: Donderdag van
70—77 uur.
Boschgeschiedenis. De vroegere boschgeschiedenis en meer
uitvoerig diesedert de 16eeeuw, voor cand.:Maandag van 4—5 uur.
Onderwerpen voor den Nederlandschen boschbouw van bijzonder
belang, voor ing. Ned. boschbouw: Woensdag van 70—77 uur.
Geschiedenis van het Ned. Indische Boschwezen. D e algemeene
boschbeheersleer. Boschreglementen, voor ing. kol. boschbouw:
Vrijdag van 9—70 uur en Zaterdag van 77—12 uur.
PROF. D R . J. A. H O N I N G

Erfelijkheidsleer. Grondbeginselen deralgemeene erfelijkheids34

leer van planten en dieren, voor cand.: Dinsdag en Woensdag van
10—11 uur. Bijzondere hoofdstukken, voor ing.: Woensdag van
2—3 uur.
PROF. D R .

J. JESWIET

Systematiek, plantengeografie en tropische flora. Indeeling
van het plantenrijk volgens een natuurlijk systeem, voor cand. A:
Vrijdag van 1—2 uur. Practicum voor cand. A: Maandag van
1—3 uur. Algemeene systematiek, dendrologie en nomenclatuur,voor cand.Btuinbouw:Maandag enDonderdagvan9—10uur.
Algemeene plantengeografie, voor cand.Btuinbouw:Donderdagvan
10—11 uur. Capita selecta, voor ing.: op nader te bepalen uren.
Plantengeografie vanJava,voorcand.Bkol.boschbouw:Dinsdag van
9—10 uur. Boomflora van Ned. Indië, voor cand. B kol. boschbouw:Dinsdagvan 10—11 uur. Practicum systematiek,voor cand.
Btuinbouw:Donderdagvan 2—4uur. Practicum Ned. Ind. flora:
Dinsdag van 1—3 uur.
PROF. D R .

J. C. KIELSTRA

Koloniale landhuishoudkunde. Het kapitaal en het crediet in
koloniale groot-ondernemingen en in de inlandsche samenleving
der koloniën, voor cand.: Donderdag en Vrijdag van 11—12 uur.
Bijzondere onderwerpen, in verband met de plaats van de groote
landbouwnijverheid en den inlandschen landbouw in het maatschappelijk leven, voor ing.: Donderdag van 3—4 uur en Vrijdag
van 9—10 uur.
Agrarisch recht. De hoofdtrekken van het agrarisch adatrecht
van Ned. Indië, voor cand.: Donderdag van 1-+-2 uur. Hoofdstukken uit het koloniaal agrarisch recht, voor ing.: Vrijdag van
10—11 uur.
Koloniaal staatsrecht. Hoofdtrekken uit het NederlandschIndisch staatsrecht: Donderdag van 10—11 uur.
Indisch strafrecht. Hoofdtrekken van het NederlandschIndische strafrecht: op nader te bepalen uren.
PROF. IR.

H. K. H. A. MAYER GMELIN

Landbouwplantenteelt. Reproductie-organen. Zaaien en poten,
verpleging en oogst van landbouwgewassen, belangrijke gewassen
van bouw- en weiland, practische oefeningen, voor cand. A Ned.
landbouw: Woensdag van 2—3 uur en Donderdag van 9—10 uur;
voor cand. B Ned. landbouw: Donderdag van 10—11 uur en
Vrijdag van 9—10 uur. Voortzetting en uitbreiding van het in de
candidaatsstudie behandelde, proefvelden, vruchtopvolging, e t c :
Woensdag van 10—11 uur. Hoofdstukken uit de landbouwplantenteelt, voor den Nederlandschen boschbouw van belang, voor
cand. B Ned. boschbouw: Donderdag van 1—2 uur.
35

W. C. MEES R.AZN
Staathuishoudkunde. Maandag van 70—11 uur en Woensdag
van 7—2uur.
Agrarisch recht. Voor cand.: Donderdag van 11—12 uur.
Agrarisch recht en sociale statistiek. Voor ing.: Maandag
van 1—2 uur.
PROF. D R . IR. G. MINDERHOUD.
Algemeene landhuishoudkunde. Staathuishoudkundige grondbeginselen ten aanzien van landbouw-voortbrenging en -bedrijf,
voor cand. A: Donderdag van 1—2en Vrijdag van 11—72 uur.
Bijzondere landhuishoudkunde. Leer van de bedrijfsmiddelen
en van de bedrijfsstelsels, van het bedrijfsbeheer en van de bedrijfscontrôle. Landbouwstatistiek, voor cand. B: Vrijdag van 70—11uur.
Capita selecta uit de algemeene en bijzondere landhuishoudkunde,
voor cand. B: Donderdag van 9—10 en Vrijdagvan 2—3 uur.
Landhuishoudkunde. Capita selecta, voor ing.: Donderdag van
10—11 uur.
PROF. D R . IR. S. C. J. OLIVIER
Scheikunde. Physische en organische scheikunde, voor prop. A:
Woensdagvan 9—10 uur en Donderdag van 10—12 uur. Organische chemie, voor prop. B: Woensdag van 11—12 uur en Vrijdag
van 10—12 uur. Practicum analytische chemie, voor Ie groep:
Maandag van 1—5uur; voor 2e groep: Donderdagvan 1—5 uur.
Capita selecta. Overzicht der chemie van de looistoffen, terpenen,
kamfers, harsen, caoutchouc en alkaloïden, voor cand. kol.
boschbouw: Donderdag van 9—10 uur. De chemie der vetten,
voor ing.Ned.landbouw III:Woensdagvan2—3 uur. Hoofdstukken uit de physische, analytische en organische scheikunde, voor
ing. kol. landbouw I: Woensdag van 3—4 uur.
PROF. D R .

H. M. QUANJER
Plantenziektenkunde. Algemeene plantenziektenkunde. Belangrijke gevallen van door plantaardige parasieten veroorzaakte
ziekten, van virusziekten en van physiologische ziekten, voor cand.:
Woensdag van 9—10 uur. Practicum: Woensdag van 3—5 uur.
Capita selecta, voor ing.: Vrijdag van 3—4 uur.
PROF. D R .

E. REINDERS
Plantkunde. Plantenanatomie en morphologie, voor prop. A:
Dinsdag en Donderdag van 9—10 uur. Plantenphysiologie, voor
prop. B: Dinsdag en Donderdag van 10—11uur. Plantenphysiologie, voor cand.: Dinsdag van 11—12 uur. Anatomie van hout
en bast, voor cand. Kol. boschbouw: Maandag van 9—10uur. Bewerking van bepaalde vraagstukken, voor ing.: op nader te bepalen
uren. Practicum, voor Ie groep prop. A: Donderdagvan 2—4 uur;
voor 2e groep prop. A: Vrijdag van 10—12 uur; voor prop. B:
Maandag van 1—4 uur; voor cand.: Vrijdag van 2—4 uur.
PROF. D R .
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W. K. J. ROEPKE
Plantenziektenkunde. Beginselen der algemeene en toegepaste
entomologie, voor cand.: Vrijdag van 9—10 uur. Hoofdstukken
uit de Nederlandsche land-, tuin- en boschbouwentomologie, voor
ing.: Maandag van 11—12 uur. Hoofdstukken uit de tropische
land- en boschbouwentomologie, voor ing.: Vrijdag van 1—2 uur.
Practicum voor cand. Ned. land- en boschbouw en tuinbouw:
Dinsdag van 1—3 uur; voor cand. kol. land- en boschbouw:
Donderdag van 3—5 uur.
PROF. D R .

N. L. SÖHNGEN
Microbiologie. Overzicht der algemeene microbiologie, voor
cand.:Dinsdag van 11—12uur. Algemeene microbiologie, bodembacteriologie, voor ing.: Woensdag van 11—12 uur.
PROF. D R . IR.

A. M. SPRENGER
Tuinbouwplantenteelt. De plantenorganen; geslachtelijke en
ongeslachtelijke vermenigvuldiging; invloed van de omgeving op
de ontwikkeling der tuinbouwgewassen, voorcand. A:Maandag van
11—12 en Woensdagvan 1—2 uur; voor cand. B : Dinsdag van
1—2 en Woensdag van 2—3 uur. Practicum: Zaterdagvan9—12
uur. Regeling der algemeenegroeifactoren inverband metdecultuur
van tuinbouwgewassen. Bijzondere onderwerpen, voor ing. Ie jaar:
Woensdagvan 10—11uur; voor ing. 2e jaar: Maandag van3—4
uur. Fruitteelt: Dinsdag van 3—4 uur.
PROF. IR.

PROF. J. E.

VAN DER STOK
Tropische landbouwplantenteelt. Algemeene plantenteelt met
inachtneming der groeivoorwaarden en landbouwgewassen in de
tropen. Enkele hoofdstukken uit de landbouwbedrijfsleer met inachtneming van bijzondere toestanden in de tropen. Overzicht van de
teelt der belangrijkste tropische landbouwgewassen, voor cand. A:
Maandag van 9—10 uur; voor cand. B: Maandag van 10—11
en Woensdag van 1—2 uur. Onderwerpen uit de algemeene
plantenteelt en de landbouwbedrijfsleer, voor ing. kol. boschbouw:
op nader te bepalenuren. Capita selecta van de bijzondere tropische plantenteelt, voor ing.: op nader te bepalen uren.
J. H. THAL LARSEN
Hydraulica. Beginselen uit de leer der beweging van vloeistoffen
en hunne toepassing bij de hydrometrie: Dinsdag van 2—3 uuren
Vrijdag van 1—2 uur.
Bevloeiïng. Doeleinden van bevloeiïng. Bevloeiïngswijzen.
Waterontleening. Waterbeheer, voor cand.: Maandag van 10—11
en Woensdag van 2—3 uur. Uitbreiding van eenige, in de candidaatsstudie behandelde onderwerpen: op nader te bepalen uren.
Weg- en waterbouwkunde. Algemeene waterbouwkundige
PROF. IR.

37

onderwerpen. Verkeers- en transportmiddelen, voor cand.: Donderdag van 2—3 en Vrijdag van 9—10 uur. Practicum: Donderdag
van 3—5 uur. Beteugeling van bergbeken. Ontwerpen van spoorbanen voor boschbedrijf, voor ing.: op nader te bepalen uren.
Boschbouwarchitectuur. Ontwerpen van bij den boschbouw
voorkomende gebouwen: op nader te bepalen uren.
M. J. VAN UVEN
Wiskunde. Analytische meetkunde. Beginselen der differentiaalenintegraalrekening, voor prop.A:Dinsdagen Woensdag van10—11
uur en Vrijdag van 9—10 uur. Integraalrekening, voor prop. B:
Dinsdag van 9—10 uur.
Voorts aan den landmeterscursus, voor prop.: Woensdag van
11—12 uur; voor prop. en cand.: Dinsdag van 11—12 uur.
Wiskundig seminarium: Woensdag van 2—4 uur.
Waarschijnlijkheidsrekening. Waarschijnlijkheidsrekening met
toepassing op de statistiek. Normale frequentieverdeeling, correlatie: Dinsdag van 9—10 uur van Januari tot de zomervacantie;
Woensdag van 9—10 uur; Vrijdag van 10—11 uur van Januari
tot de zomervacantie.
Wiskundige statistiek. Scheeve frequentiekrommen en scheeve
correlatie: Vrijdag van 11—12 uur.
Foutenvereffening, voor geodesie: Vrijdag van 10—12 uur.
PROF. D R .

M. F. VISSER
Land- en tuinbouwwerktuigkunde. Werktuigen voor grondbewerking, zaaien, verplegen, oogsten, dorsenen en reinigen van
het gewas: Maandag van 10—12 uur.
Cultuurtechniek. Droogleggen en drooghouden van polders.
Bemalingswerktuigen en bijbehoorende krachtwerktuigen, voor
cand.: Dinsdag van 9—11 uur. Uitbreiding van het in de candidaatsstudie behandelde in historische en economische richting: op
nader te bepalenuren.
PROF. IR.

PROF. A. TE WECHEL
Boschexploitatie. Het herkennen en winnen van hout en boschproducten: Maandag van 10—11en Woensdag van 2—3 uur.
Boschhuishoudkunde. Beteekenis van productiebosschen en
niet-productiebosschen voor de gemeenschap, voor ing. Ie jaar:
Maandag van 3—4 uur, Dinsdag van 10—11 uur. Donderdag van
2—3 uur; voor ing. 2ejaar:Dinsdagvan 11—12uuren Donderdag
van 3—4 uur.
PROF. IR. J. ELEMA
Cultuurtechniek. Ontginning van hoogveen, moerassen en
heidegrond. Gebruik van woelklei, terpaarde en slib: Maandag van
9—11 uur.
Akker- en weidebouw, voor geodesie: Maandag van 11—12
en van 1—2 uur.
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PROF. D R .

J. J. VAN LOGHEM

Tropische hygiëne. Inleiding tot de tropische ziektenleer. Zelfbescherming van den enkeling.Watervoorziening, afvoer en woning.
Sanitaire organisatie: Dinsdag van 3—5 uur.
PROF. D R .

E. VAN SLOGTEREN

Bijzondere deelen der plantenziektenkunde: op nader te bepalen uren.

H.F.HARTOGHHEYSVANZOUTEVEEN
Tuinkunst. Ontwerpen van plannen voor tuinen. Geschiedenis
van de tuinkunst: Vrijdag van 2—4 uur.
Tuinarchitectuur. .Compositieleer. Geschiedenis der tuinarchitectuur: Dinsdag van 1—2 uur.
D R . K. A. HOEKSTRA
Verbandleer. Wondbehandeling, bloedstelping, beenbreuken,
hulp bij ongelukken. Aanleggen van verbanden. Transport: opnader
te bepalen uren.
H. J. VAN HOUTEN
Burgerlijke bouwkunde en landbouwarchitectuur. De inrichting en constructieve samenstelling van de landbouwgebouwen
in Nederland: Zaterdag van 9—11 uur.
Land- en boschbouwarchitectuur. Constructieve samenstelling
van gebouwen en loodsen: Woensdag van 1—2 uur.
IR. M. W. POLAK
Werktuigkunde. Beginselen der toegepaste mechanica. Inleiding
in deleer der werktuigen. Overzicht der krachtwerktuigen:Maandag
van 9—10 (vanJanuari tot de zomervacantie) en Dinsdag van 1—2
uur. Werktuigkundig teekenen, 1egroep: Dinsdag van 2—4 uur,
2e groep: Maandag van 2—4 uur.
H. RAMAER
Natuurteekenen. Schetsen en uit het geheugen weergeven van
onderdeden van planten, voor cand.: Donderdag van 9—11 uur.
Teekenen van landschapsmotieven en van ornamenten; theorie van
het teekenen, voor ing.: Maandag van 10—11 uur.
DR. IR. R. VERSCHUUR
Landbouwtechnologie. Overzicht van suiker- en zetmeelfabrikage, gistings- en andere bedrijven: Donderdag van 1—2 uur.
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Tuinbouwtechnologie. Methoden voor het bewaren en het
verwerken van ooft en groenten, voor cand.: Woensdag van1—2
en Vrijdag van 9—10uur. Voortzetting van de candidaatsstudie:
op nader te bepalen men.
Boschtechnologie. De houtverwerkende industrieën. De methode tot verbetering van eigenschappen van het hout; eigenschappen en toepassing van boschbijproducten, voor cand. Ned. boschbouw: Vrijdag van 11—12 uur; voor cand. kol. boschbouw:
Vrijdag van 2—3 uur. Voortzetting van de candidaatsstudie:
op nader te bepalenuren.
Technologie. Fabriekmatige verwerking van plantendeelen tot
spinbare vezels, van cacao, rubber, enz., voor ing. kol.landbouw:
Vrijdag van 10—11 uur.
IR. J. G. HAZELOOP
Groententeelt ): Donderdag van 10—12uur (om de 14dagen).
x

IR. H. G. A. LEIGNES BAKHOVEN
Voedingsleer der huisdieren.1) Bereiding en toebereiding van
voedermiddelen. Samenstelling van voederrantsoenen, voor cand.:
Dinsdag van 1—2 uur; voor ing.: Dinsdag van 10—12 uur.
IR. C. P H . MOERLANDS
Boomteelt. 1 ) Donderdag van 10—12 uur (om de 14 dagen).
R. H. D. SAX
Technologie. Technologie van de rietsuikerbereiding: Dinsdag
van 11—12en van 1—3 uur.
J. H. SEBUS
Economische geografie.1) Algemeene inleiding; actueele economisch-geografische vraagpunten, voor cand.: Vrijdag van 1—2
uur. De landbouw in verschillende landbouwstaten. Wereldhandel
in landbouwproducten en -benoodigdheden. Grondgebruik en
-indeeling, productie en consumptie in verschillende landen, voor
ing.: Vrijdag van 9—10 en van 2—3 uur.
IR. K. VOLKERSZ
Bloembollenteelt. 1 ) Donderdagvan 1—3 uur (om de 14dagen).
L. VAN VUUREN
Economische geografie.1) De economische geografie van Nederlandsen-Indië: Dinsdag van 3—4 uur.
Bloementeelt. 1 ) Op nader te bepalen uren.
x
)Dit studievak zalworden behandeld in een cursus op den voet van artikel24,
lid 1,der wet tot regeling van het hooger landbouwonderwijs.
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COLLEGE-ROOSTER*)
PROPAEDEUTISCHE STUDIE
lc gedeelte (prop. A)
9—10 Werktuigkunde, POLAK, B 1.
Maandag
10—11 Staathuishoudkunde, MEES, B 1.
1—5 Pract. scheikunde, Ie gedeelte, A 40.
2— 4 Werktuigk. teekenen, 2e ged., D 12.
Dinsdag

9- -10
10- -11
11- -12
1- - 2
2- - 4

Plantkunde, REINDERS, A.
Wiskunde, VAN UVEN, B 1.
Natuurkunde, VAN GULIK, D 1.
Werktuigkunde, POLAK, B 1.
Werktuigk. teekenen, Ie ged., D 12.
Pract. natuurkunde, 2e gedeelte, D 5.

Woensdag

9101112-

-10
-11
-12
-2
-4

Scheikunde, OLIVIER, A 47.
Wiskunde, VAN UVEN, B 1.
Natuurkunde, VAN GULIK, D 1.
Staathuishoudkunde, MEES, B 1.
Pract. natuurkunde, Ie gedeelte, D 5.

Donderdag 91012-

-10
-12
5
-4

Plantkunde, REINDERS, A.
Scheikunde, OLIVIER, A47.
Pract. scheikunde, 2e gedeelte, A 40.
Pract. plantkunde, Ie gedeelte, A 22.

Vrijdag

9—10
10—12
1—2
2— 4

Wiskunde, VAN UVEN, B 1.
Pract. plantkunde, 2e gedeelte, A 22.
Delfstofkunde, VAN BAREN, D 1.
Pract. delfstofkunde, Ie gedeelte, D 8.

Zaterdag

10—12 Pract. delfstofkunde, 2e gedeelte, D 8.

2e gedeelte (prop. B)
Maandag

10—11 Staathuishoudkunde, MEES, B 1.
1—4 Practicum plantkunde, A 22.

Dinsdag

9—10
10—11
1—2
2—3

Wiskunde, VAN UVEN, B 1.
Plantkunde, REINDERS, A.
Meteorologie, VAN GULIK, D l .
Hydraulica, THAL LARSEN, B 1.

x

) Voor de verklaring der letters, aanwijzende de gebouwen, zie blz. 8 e.v,
De facultatieve vakken zijn cursief gedrukt.
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Woensdag 10—11 Meteorologie, VAN GULIK, D 1.
11—12 Scheikunde, OLIVIER, A 47.
1— 2 Staathuishoudkunde, MEES, B 1.

Donderdag 10—11 Plantkunde, REINDERS, A.
1—2 Aardkunde, VAN BAREN, D 1.
2 — 4 Practicum aardkunde, D 8.
Vrijdag

10—12 Scheikunde,
1—2 Hydraulica,

OLIVIER, A47.
T H A L LARSEN,

B 1.

NEDERLANDSCHE LANDBOUW
Candidaatsstudie, Ie gedeelte (cand. A)
Maandag

9—11 Cultuurtechniek, ELEMA, B2.
11—12 Electrotechniek, VAN G U L I K , D 1.
1—2
2—3

,

1

3 — 4 Scheikunde van den grond,

ABERSON,

A47.

Dinsdag

9—10
10—11
11—12
1—3
3—4

Woensdag

9—10 Waarschijnlijkheidsrekening, VAN UVEN, B 2.
10—11 Erfelijkheidsleer, H O N I N G , K.

I

1—2
2—3
3—4

)

Anatomie, BAKKER, E.
Veeteelt, BAKKER, E.

Donderdag 9—10
11—12
1— 2
3—5
Vrijdag

Waarschijnlijkheidsrekening, VAN UVEN, B2.
Erfelijkheidsleer, H O N I N G , K.
Plantkunde, REINDERS, A.
Practicum entomologie, G .
Scheikunde van den grond, ABERSON, A47.

Veeteelt, BAKKER, E.
Landbouwplantenteelt, MAYER GMELIN, A 3 0 .
Zuivelbereiding, VAN DER BURG, N .

Landbouwplantenteelt, MAYER G M E L I N , A30.
Agrarisch Recht, MEES, B 1.
Landhuishoudkunde, M I N D ERHOUD, K.
Practicum landbouwscheikunde, A.

9—10 Entomologie, ROEPKE, G.
10—11 Waarschijnlijkheidsrekening, VAN UVEN, B 2.
11—12 Landhuishoudkunde, MINDERHOUD, K.

1—2 Physiologie der dieren, G R I J N S , C2 1 .
2 — 4 Practicum plantkunde, A22.
Agrogeologie,
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VAN BAREN,

door nader overleg te regelen.

Candidaatsstudie, 2e gedeelte (cand. B)
Maandag

9—10 Hygiëne, I, II, III, BAKKER, E.
10—12 Cultuurtechniek, I, II, IV, VISSER, F.
2— 5 Pract. landbouwscheikunde, I, II, III, A.

Dinsdag

9—11
11—12
1—2
2— 3
3—4

Landb.werktuigkunde, I, II, IV, VISSER, F.
Microbiologie, I, II, III, SÖHNGEN, L.
Voedingsleer, LEIGNES BAKHOVEN, E.
Bemestingsleer, I, II, IV, ABERSON, A 47.
Veeteelt, II, III, BAKKER, E.

Woensdag

9—10
10—11
11—12
2— 3
3— 5

Plantenziektenkunde, QUANJER, P.
Bemestingsleer, I, II, IV, ABERSON, A 47.
Zuivelbereiding, II, III, VAN DER BURG, N.
Veeteelt, II, III, BAKKER, E.
Practicum plantenziektenkunde, P.

Donderdag 9—10
10—11
11—12
1— 2

Landhuishoudkunde, IV, MINDERHOUD, K.
Landb.plantenteelt, I, IV, MAYER G., A30.
Agrarisch recht, IV, MEES, B 1.
Landbouwtechnologie, VERSCHUUR, A.

Vrijdag

9—10 Landb.plantenteelt, I, IV, MAYER G., A30*.
10—11 Landhuishoudkunde, MINDERHOUD, K.
1—2 Physiologie der dieren, II, III, GRIJNS, C21.
Economische geografie, IV, SEBUS,A33.
2— 3 Landhuishoudkunde, IV, MINDERHOUD, K.
2 — 5 Practicum zuivelbereiding, II, III, N.

Zaterdag

9—11 Burgerlijke bouwkunde, VAN HOUTEN, F.

Agrogeologie, VAN BAREN, door nader overleg te regelen.

Ingenieursstudie, richting plantenteelt (I)
Maandag

Dinsdag
Woensdag

11—12 Entomologie, ROEPKE, G.
2 — 3 Landbouwscheikunde, ABERSON, A 47.
3 - 4 Veredeling v. landb.gewassen, BROEKEMA, Q.
9—10 Landbouwscheikunde, ABERSON, A 47.
9—10
10—11
11—12
2— 3

Landbouwscheikunde, ABERSON, A 47.
Landbouwplantenteelt, MAYER GMELIN,A30.
Microbiologie, SÖHNGEN, L.
Erfelijkheidsleer, HONING, K.
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Vrijdag

11 —12 Wiskundige statistiek, VAN UVEN, B 1»
3 — 4 Plantenziektenkunde, QUANJER, P .

CSSCIÄVSK,

ƒdoor nader overleg te regelen*

Ingenieursstudie, richting veeteelt (II)
Maandag

11 —12 Entomologie, ROEPKE, G.
2 — 4 Physiologie der dieren, G R I J N S , C 21

Dinsdag

10—12 Voedingsleer,
2—3

Woensdag

2— 3 Erfelijkheidsleer,

Donderdag 2 — 3
Vrijdag

Plantkunde,

LEIGNES BAKHOVEN,

E.

Veeteelt, BAKKER, E.

Veeteelt,

K.

HONING,

BAKKER,

E.

11 —12 Wiskundige statistiek, VAN UVEN, B 1.
3 — 4 Plantenziektenkunde,
QUANJER, P.
\ ,

REINDERS,

Cultuurtechniek,

VISSER,

ƒ door

,

overlee te regelen

nader overleg te

re

§elen*

Ingenieursstudie, richting zuivelbereiding (III)
Maandag
Dinsdag

11 —12 Entomologie, ROEPKE, G.
9—10 Zuivelbereiding, VAN DER BURG, N .
10—12 Voedingsleer, LEIGNES BAKHOVEN, E.

Woensdag 11 — 12 Microbiologie, SÖHNGEN, L.
2 — 3 Scheikunde, OLIVIER, A 47.
Erfelijkheidsleer, H O N I N G , K.
Vrijdag

Plantkunde,

9—10 Zuivelbereiding, VAN DERBURG, N .
11 —12 Wiskundige statistiek, VAN UVEN, B 1.
3 — 4 Plantenziektenkunde, QUANJER, P.
REINDERS,

door nader overleg te regelen.

Ingenieursstudie, economische richting (IV)
Maandag
Woensdag
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11 —12 Entomologie, ROEPKE, G.
1—2 Agrarisch recht, MEES, B 2.
2— 3 Erfelijkheidsleer,

HONING,

K.

Donderdag 10—11 Landhuishoudkunde, MINDERHOUD, K.
Vrijdag

9—10
11—12
2—3
3—4

Economische geografie, SEBUS, A 33.
Wiskundige statistiek, VAN UVEN, B 1.
Economische geografie, SEBUS, A 33.
Plantenziektenkunde, QUANJER, P.

Plantkunde, REINDERS,
Cultuurtechniek, VISSER.

door nader overleg te regelen.

KOLONIALE LANDBOUW
Candidaatsstudie, Ie gedeelte (cand. A)
Maandag

9—10
10—11
11—12
1—2
2—3
3—4

Trop, landb. plantenteelt, v. D. STOK, C 28.
Bevloeiïng, I, III, THAL LARSEN, D 15.
Electrotechniek, VAN GULIK, D 1.
Anatomie, II, BAKKER, E.
Veeteelt, II, BAKKER, E.
Scheikunde van den grond, ABERSON, A47.

Dinsdag

9—10
10—11
11—12
1—3
3—4

Waarschijnlijkheidsrekening, VAN UVEN, B 2.
Erfelijkheidsleer, HONING, K.
Plantkunde, REINDERS, A.
Pract. landbouwscheikunde, A.
Scheikunde van den grond, ABERSON, A47.

Woensdag

9—10
10—11
11—12
1— 2
2— 3

Waarschijnlijkheidsrekening,VAN UVEN, B 2.
Erfelijkheidsleer, HONING, K.
Landmeten, DIEPERINK, M.
Veeteelt, II, BAKKER, E.
Bevloeiïng, I, III, THAL LARSEN, D 15.

Donderdag 10—11
11—12
1—2
3— 5

Koloniaal staatsrecht, KIELSTRA, B 2.
Kol. landhuishoudkunde, KIELSTRA, B 2.
Agrarisch recht, III, KIELSTRA, B 2.
Practicum entomologie,G.

Vrijdag

9—10
10—11
11—12
1—2
2—4

Entomologie, ROEPKE, G.
Waarschijnlijkheidsrekening, VAN UVEN, B 2.
Kol. landhuishoudkunde, KIELSTRA, B 2.
Physiologie der dieren, II, GRIJNS, C 21.
Pract. plantkunde, A 22.

Zaterdag

9—10 Landmeten, DIEPERINK, M.
10—12 Practicum landmeten, M.

Agrogeologie, VAN BAREN, door nader overleg te regelen.
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Candidaatsstudie, 2e gedeelte (cand. B)
Maandag

9—10 Hygiëne, II, BAKKER, E.
10—11 Trop, landb.plantenteelt, v. D. STOK, C 28.
1—2 Javaansch, BEZEMER, A 33.

Dinsdag

9—11 Landb.werktuigkunde, I, I I I , VISSER, F .
11 —12 Microbiologie, I, I I , SÖHNGEN, L .
1—2 Voedingsleer, LEIGNES BAKHOVEN, E.
2—3
3—4

Woensdag

Bemestingsleer, ABERSON, A 47.
Veeteelt, I I , BAKKER, E.

9—10 Plantenziektenkunde,

QUANJER,

P.

10—11 Bemestingsleer, ABERSON, A 47.

1— 2 Trop, landb.plantenteelt, v. D. STOK, C 28.
2—3

Veeteelt, I I , BAKKER, E.

3—5

Practicum plantenziektenkunde,

P.

D o n d e r d a g 9—10
10—11
11 —12
1—2
2—3
3— 5

Maleisch, BEZEMER, A33.
Koloniaal staatsrecht, KIELSTRA, B2.
Koloniale landhuishoudkunde, KIELSTRA,B2.
Agrarisch recht, I I I , KIELSTRA, B2.
Weg- enwaterbouwkunde, T H A L LARSEN, D15.
Practicum weg- en waterbouwkunde, D 12.

Vrijdag

Weg- enwaterbouwkunde, T H A L LARSEN, D15.
Kol. landhuishoudkunde, KIELSTRA, B2.
Physiologie der dieren, I I , G R I J N S , C2 1 .
Pract. landbouwscheikunde, A.

9—10
11—12
1—2
2—5

Agrogeologie,

VAN BAREN,

door nader overleg te regelen.

I n g e n i e u r s s t u d i e , r i c h t i n g p l a n t e n t e e l t (I)
Maandag

10—11
23-

Dinsdag

3
4

Technologie, ABERSON, A 47.
Indische talen, BEZEMER, A 33.
Landbouwscheikunde, ABERSON, A47.
2e jaar, Tuinbouwplantenteelt, SPRENGER, O.

9—10 Landbouwscheikunde,
10—11

ABERSON,

A 47.

Technologie, VAN GULIK, D 1.

11—12 Technologie, SAX, A.
1—3 Technologie, SAX, A.
3 — 5 Tropische hygiëne, VAN LOGHEM, C28.
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Woensdag

9—10 Landbouwscheikunde, ABERSON, A 47.
10—11 Indische talen, BEZEMER, A 33.
Ie jaar, Tuinbouwplantenteelt, SPRENGER, O.
11—12 Microbiologie, SÖHNGEN, L.
1—2 Indische talen, BEZEMER, A 33.
2— 3 Erfelijkheidsleer, HONING, K.
3— 4 Technologie, OLIVIER, A47.

Donderdag 10—11 Koloniaal staatsrecht, KIELSTRA, B 2.
11—12 Indische talen, BEZEMER, A 33.
Vrijdag

10—11 Technologie, VERSCHUUR, A.
1—2 Entomologie, ROEPKE, G.
3 — 4 Plantenziektenkunde, QUANJER, P.

Tropischelandbouwplantenteelt, VAN DER STOK, ]
Plantkunde, REINDERS,
f door nader overBevloeüng, THAL LARSEN,
( leg te regelen.
Agrogeologie, VAN BAREN,
'
Ingenieursstudie, richting veeteelt (II)
Maandag

10—11 Indische talen, BEZEMER.
2— 4 Physiologie der dieren, GRIJNS, C 21.

Dinsdag

10—12 Voedingsleer, LEIGNES BAKHOVEN, E.
2 — 3 Veeteelt, BAKKER, E.
3 — 5 'Tropische hygiëne, VAN LOGHEM, C28.

Woensdag 10—11
11—12
1—2
2— 3

Indische talen, BEZEMER, A33.
Microbiologie, SÖHNGEN, L.
Indische talen, BEZEMER, A33.
Erfelijkheidsleer, HONING, K.

Donderdag 10—11 Koloniaal staatsrecht, KIELSTRA, B 2.
11—12 Indische talen, BEZEMER, A33.
1—2 Veeteelt, BAKKER, E.
Plantkunde, REINDERS,
)
Bevloeiïng, THAL LARSEN, > door nader overleg te regelen.
Agrogeologie, VAN BAREN, )
Ingenieursstudie, economische richting (III)
Maandag
4

10—11 Indische talen, BEZEMER, A33.
1—2 Sociale statistiek, MEES, B 2.
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Dinsdag

3— 4 Economische geografie, VAN VUUREN, A 33.
3 — 5 Tropische hygiëne, VAN LOGHEM, C 28.

Woensdag 10—11
11—12
1—2
2— 3

Indische talen, BEZEMER, A 33.
Microbiologie, SÖHNGEN, L .
Indische talen, BEZEMER, A 33.
Erfelijkheidsleer, H O N I N G , K.

Donderdag 10—11 Koloniaal staatsrecht, KIELSTRA, B2.
11 — 12 Indische talen, BEZEMER, A 33.
3 — 4 Koloniale landhuishoudkunde, KIELSTRA, B2.
Vrijdag

9—10 Koloniale landhuishoudkunde, KIELSTRA, B2.
10—11 Agrarisch recht,

Zaterdag

9—11 Volkenkunde,

KIELSTRA,

BEZEMER,

B 2.

A 33.

Plantkunde, REINDERS,
)
Bevloeiïng, T H A L LARSEN, ; door nader overleg te regelen.
Agrogeologie, VAN BAREN, )

TUINBOUW
Candidaatsstudie, Ie gedeelte (cand. A)
Maandag

9—11
11—12
1—3
3—4

Cultuurtechniek, ELEMA, B2.
Tuinbouwplantenteelt, SPRENGER, O.
Practicum plantensystematiek, G.
Scheikunde van den grond, ABERSON, A47.

Dinsdag

9—10
10—11
11—12
1—3
3—4

Waarschijnlijkheidsrekening, VAN UVEN, B 2.
Erfelijkheidsleer, H O N I N G , K.
Plantkunde, REINDERS, A.
Practicum entomologie, G.
Scheikunde van den grond, ABERSON, A 47.

Woensdag

9—10 Waarschijnlijkheidsrekening, VAN UVEN, B 2.
10— 11 Erfelijkheidsleer, H O N I N G .
1—2 Tuinbouwplantenteelt, SPRENGER, O.

Donderdag 9—11 Natuurteekenen, RAMAER, D 13.
11—12 Koloniale landhuishoudkunde, KIELSTRA, B2.
Agrarisch recht, MEES, B 1.
1—2 Agrarisch recht, KIELSTRA, B2.
Landhuishoudkunde, MINDERHOUD, K.

3—5
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Practicum landbouwscheikunde, A.

Vrijdag

9—10 Entomologie, ROEPKE, G.
10—11 Waarschijnlijkheidsrekening, VAN UVEN, B 2.
11—12 Kolonialelandhuishoudkunde, KIELSTRA, B 2.
Landhuishoudkunde, MINDERHOUD, K.
1—2 Plantensystematiek, JESWIET, G.
2 — 4 Practicum plantkunde, A 22.

Zaterdag

9—12 Practicum tuinbouwplantenteelt, O.

Agrogeologie, VAN BAREN, door nader overleg te regelen.

Candidaatsstudie, 2e gedeelte (cand. B)
Maandag
,

9—10 Systematiek, JESWIET, G.
10—12 Cultuurtechniek, VISSER, F.
2 — 5 Practicum landbouwscheikunde, A.

Dinsdag

9—11
11—12
1—2
2—3
3—5

Tuinbouwwerktuigkunde, VISSER, F.
Microbiologie, SÖHNGEN, L.
Tuinbouwplantenteelt, SPRENGER, O.
Bemestingsleer, ABERSON, A47.
Tropischehygiëne, VAN LOGHEH, C28.

Woensdag

9—10
10—11
1— 2
2— 3
3—5

Plantenziektenkunde, QUANJER, P.
Bemestingsleer, ABERSON, A47.
Tuinbouwtechnologie, VERSCHUUR, A.
Tuinbouwplantenteelt, SPRENGER, O.
Practicum plantenaiektenkunde, P.

Donderdag 9—11 Systematiek, JESWIET, G.
11—12 Agrarisch recht, MEES, B 1.
Kolonialelandhuishoudkunde, KIELSTRA, B 2.
1—2 Agrarisch recht, KIELSTRA, B 2.
2 — 4 Practicum plantensystematiek, G.
Vrijdag

9—10
11—12
1—2
2— 4

Tuinbouwtechnologie, VERSCHUUR, A.
Kolonialelandhuishoudkunde, KIELSTRA, B 2.
Economische geografie, SEBUS, A33.
rwm/tU/U^HARTOGHHEYSV.ZoUTEVEENjR.1)

Zaterdag

9—12 Practicum tuinbouwplantenteelt.

Agrogeologie, VAN BAREN, door nader overleg te regelen.
i) R = Woning van den lector HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN.
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Ingenieursstudie
Maandag

10—11 Natuurteekenen,

RAMAER,

D 13.

11—12 Entomologie, ROEPKE, G.

1—2 Agrarisch recht, MEES, B 2.
,
2 — 3 Landbouwscheikunde, ABERSON, A47.
3 — 4 2ejaar, Tuinbouwplantenteelt, SPRENGER, O.
Dinsdag

9—10 Landbouwscheikunde, ABERSON, A 47.
1—2 Tuinarchitectuur, HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN, R.

3 — 4 Fruitteelt, SPRENGER, O.

Woensdag

9—10
10—11
11—12
2— 3

Landbouwscheikunde, ABERSON, A 47.
le jaar, Tuinbouwplantenteelt, SPRENGER, O.
Microbiologie, SÖHNGEN, L .
Erfelijkheidsleer, H O N I N G , K.

Donderdag 10—12 Groententeelt,

HAZELOOP,

H.

Boomteelt, MOERLANDS, H .

#

1—3 Bloembollenteelt, VOLKERSZ, H .
3 — 4 Koloniale landhuishoudkunde, KIELSTRA, B2.
Vrijdag

9—10 Koloniale landhuishoudkunde, KIELSTRA, B 2.
10—11 Agrarisch recht, KIELSTRA, B 2.
1— 2 Landhuishoudkunde,

3—4
Zaterdag
Plantkunde,

MINDERHOUD, K.

Plantenziektenkunde,

9—11 Volkenkunde,
REINDERS,

QUANJER, P .

BEZEMER,

1d o o r

A33.

nader oyerl

te

{tn>

Tuinbouwtechnologie, VERSCHUUR, ƒ

NEDERLANDSCHE BOSCHBOUW
Candidaatsstudie, Ie gedeelte (cand. A)
Maandag

Dinsdag

10—11
11—12
1—3
3—4
9—10

10—11
11—12
1—3
3—4
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Houtteelt, H A M , J 1.
Boschrenterekening, BEEKMAN, J 1.
Practicum plantensystematiek, G.
Scheikunde van den grond, ABERSON, A47.
Waarschijnlijkheidsrekening,

VAN UVEN, B 2.

Erfelijkheidsleer, H O N I N G , K.
Plantkunde, REINDERS, A.
Practicum entomologie, G.
Scheikunde van den grond, ABERSON, A 47.

-SI

Woensdag

9—10
10—11
11—12
1—4

Waarschijnlijkheidsrekening, VAN UVEN, B 2.
Erfelijkheidsleer, HONING, K.
Landmeten, DIEPERINK, M.
Houtmeetkunde, BEEKMAN, J.

Donderdag 11—12
1— 2
2— 3
3—5

Agrarisch recht, MEES, B 1.
Landhuishoudkunde, MINDERHOUD, K.
Houtteelt, HAM, J 1.
Practicum landbouwscheikunde, A.

Vrijdag

9—10
10—11
11—12
1—2
2— 4

Entomologie, ROEPKE, G.
Waarschijnlijkheidsrekening, VAN UVEN, B 2.
Landhuishoudkunde, MINDERHOUD, K.
Plantensystematiek, JESWIET, G.
Practicum plantkunde, A 22.

Zaterdag

9—10 Landmeten, DIEPERINK, M.
10—12 Practicum landmeten, M.

Agrogeologie, VAN BAREN, door nader overleg teregelen.
Candidaatsstudie, 2e gedeelte (cand. B)
Maandag

Dinsdag

Woensdag

9—10
10—11
2—4
4—5
9—11
11—12
2—3

Houtteelt, HAM, J.
Boschexploitatie, TE WECHEL, J.
Boschbedrijfsregeling, BEEKMAN, J.
Boschgeschiedenis, HAM, J.
Landbouwwerktuigkunde, VISSER, F.
Microbiologie, SÖHNGEN, L.
Bemestingsleer, ABERSON, A 47.

9—10
10—11
2— 3
3—5

Plantenziektenkunde, QUANJER, P.
Bemestingsleer, ABERSON, A 47.
Boschexploitatie, TEWECHEL, J.
Practicum plantenziektenkunde, P.

Donderdag 11—12
1—2
2— 3
3— 5

Agrarisch recht, MEES, B 2.
Landbouwplantenteelt, MAYER GMELIN,A30.
Weg- enwaterbouwkunde, THAL LARSEN,D15.
Practicum weg- en waterbouwkunde, D 12.

Vrijdag

Weg-enwaterbouwkunde, THAL LARSEN,D15.
Houtteelt, HAM, J.
Boschtechnologie, VERSCHUUR, A.
Economische geografie,SEBUS, A33.
Practicum landbouwscheikunde, A.

9—10
10—11
11—12
1— 2
2—5

Agrogeologie, VAN BAREN, door nader overleg te regelen.
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Ingenieursstudie
Maandag

9—11
11-12
1- 2
2- 3
3- 4

Cultuurtechniek,

ELEMA,

B2.

Entomologie, ROEPKE, G.

Agrarisch recht, MEES, B2.
Landbouwscheikunde, ABERSON, A 47.
Ie jaar, Boschhuishoudkunde, TE WECHEL, J.

Dinsdag

9—10
10—11
11—12
1—3

Landbouwscheikunde, ABERSON, A47.
le jaar, Boschhuishoudkunde, TE WECHEL, J.
2e jaar, Boschhuishoudkunde, TE WECHEL, J.
Boschbedrijfsregeling, BEEKMAN, J.

Woensdag

9-10
10-11
11-12
1- 2
3— 4

Landbouwscheikunde, ABERSON, A47.
Boschgeschiedenis, H A M , J.
Microbiologie, SÖHNGEN, L .
Boschbouwarchitectuur, VAN HOUTEN, F .
Houtteelt, H A M , J.

Donderdag 2— 3
3- 4
Vrijdag

Ie jaar, Boschhuishoudkunde,
2e jaar, Boschhuishoudkunde,

11 —12 Wiskundige statistiek, VAN UVEN, B 1.
1— 2 Landhuishoudkunde,

2—3
3—4
Plantkunde,

TE WECHEL, J.
TE WECHEL, J.

MINDERHOUD, K.

Houtteelt, H A M , J.
Plantenziektenkunde,

REINDERS,

Weg- en waterbouwkunde, THAL LARSEN,
Boschtechnologie, VERSCHUUR,

QUANJER,

P.

door nader overleg
te regelen.

KOLONIALE B O S C H B O U W
C a n d i d a a t s s t u d i e , Ie gedeelte ( c a n d . A)
Maandag

9—10
10—11
11 —12
1—3
3—4

Plantkunde, REINDERS, A.
Houtteelt, H A M , J 1.
Boschrenterekening, BEEKMAN, J 1.
Practicum plantensystematiek, G.
Scheikunde van den grond, ABERSON, A47.

Dinsdag

9—10
10—11
1—3
3—4

Waarschijnlijkheidsrekening, VAN UVEN, B 2.
Erfelijkheidsleer, H O N I N G , K.
Practicum landbouwscheikunde, A.
Scheikunde van den grond, ABERSON, A 47.

Woensdag

9—10 Waarschijnlijkheidsrekening, VAN UVEN, B 2.
10—11 Erfelijkheidsleer, H O N I N G , K.
1—4 Houtmeetkunde, BEEKMAN, J 1.
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Donderdag 9—10 Scheikunde, OLIVIER, A47.
1 0 - 1 1 Koloniaal staatsrecht, KIELSTRA, B 2.
11-12 Koloniale landhuishoudkunde, KIELSTRA, B 2.
1 - 2 Agrarisch recht, KIELSTRA, B 2.
2- 3 Houtteelt, HAM, J.
3 - 5 Practicum entomologie, G.
Vrijdag

9 - 1 0 Entomologie, ROEPKE, G.
1 0 - 1 1 Waarschijnlijkheidsrekening, VAN UVEN, B 2.
11-12 Kolonialelandhuishoudkunde, KIELSTRA, B 2.
1 - 2 Plantensystematiek, JESWIET, G.
2 - 4 Practicum plantkunde, A 22.

Agrogeologie, VAN BAREN, door nader overleg te regelen.
Candidaatsstudie, 2e gedeelte (cand. B)
Maandag

9—10
10—11
1—2
2— 4
4—5

Houtteelt, HAM, J.
Boschexploitatie, TE WECHEL, J.
Javaansch, BEZEMER, A33.
Boschbedrijfsregeling, BEEKMAN, J.
Boschgeschiedenis, HAM, J.

Dinsdag

9—11
11—12
1—3
3— 4

Tropische flora, JESWIET, G.
Microbiologie, SÖHNGEN, L.
Practicum tropische boomflora, G.
Economische geografie, VAN VUUREN, A 33.

Woensdag

9—10
11-12
2— 3
3- 5

Donderdag 9—10
10-11
11-12
1- 2
2- 3
3- 5

Plantenziektenkunde, QUANJER, P.
Landmeten, DIEPERINK, M.
Boschexploitatie, TE WECHEL, J.
Practicum plantenziektenkunde, P.
Maleisch, BEZEMER, A33.
Koloniaal staatsrecht, KIELSTRA, B 2.
Kolonialelandhuishoudkunde, KIELSTRA, B 2.
Agrarisch recht, KIELSTRA, B 2.
Weg-enwaterbouwkunde,THAL LARSEN,D15.
Pract. weg- en waterbouwkunde, D 12.

Vrijdag

9—10
10—11
11—12
2—3

Weg-enwaterbouwkunde,THALLARSEN,D15.
Houtteelt, HAM, J.
Kolonialelandhuishoudkunde, KIELSTRA, B 2.
Boschtechnologie, VERSCHUUR, A.

Zaterdag

9—10 Landmeten, DIEPERINK, M.
10—12 Practicum landmeten, M.

Agrogeologie, VAN BAREN, door nader overleg te regelen.
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Ingenieursstudie
Maandag

10 -11 Indische talen, BEZEMER, A33.
1- - 2 Houtteelt, H A M , J.
2- - 3 Landbouwscheikunde, ABERSON, A 47.
3- 4 l e jaar, Boschhuishoudkunde, TE WECHEL, J.

Dinsdag

9—10
10—11
11—12
1—3
3—5

Landbouwscheikunde, ABERSON, A 47.
le jaar, Boschhuishoudkunde, TE WECHEL, J.
2e jaar, Boschhuishoudkunde, TE WECHEL, J.
Boschbedrijfsregeling, BEEKMAN, J.
Tropische hygiène, VAN LOGHEM, C28.

Woensdag

9—10
10- 11
11- -12
1- 2

Landbouwscheikunde, ABERSON, A 47.
Indische talen, BEZEMER, A 33.
Microbiologie, SÖHNGEN, L .
Indische talen, BEZEMER, A 33.

Donderdag 10- -11
11- 12
1- - 2
2- 3
3—4
Vrijdag

Zaterdag
Plantkunde,

Koloniaal staatsrecht, KIELSTRA, B2.
Indische talen, BEZEMER, A 33.
Houtteelt, H A M , J.
Ie jaar, Boschhuishoudkunde, TE WECHEL, J.
2e jaar, Boschhuishoudkunde, TE WECHEL, J.

9—10 Boschgeschiedenis, H A M , J.
10—11 Agrarisch recht, KIELSTRA, B2.
11—12 Wiskundige statistiek, VAN UVEN, B 1.
1—2

Entomologie, ROEPKE, G.

3—4

Plantenziektenkunde,

P.

9—11 Volkenkunde, BEZEMER, A 33.
11—12 Boschgeschiedenis, H A M , J.
REINDERS,

Weg- en waterbouwkunde, THAL LARSEN, |

Boschbouwarchitectuur, THAL
Indisch strafrecht, KIELSTRA,

LARSEN,

Boschtechnologie, VERSCHUUR,
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QUANJER,

door nader overleg te
regelen.

LANDMETERSCURSUS
PROPAEDEUTISCHE STUDIE
Ie gedeelte (prop. A)
Maandag

9-10
10-11
11-12
1- 2
2- 4

Werktuigkunde, POLAK, B 1.
Staathuishoudkunde, MEES, B 1.
Akker- en weidebouw, ELEMA, B 1.
Akker- en weidebouw, ELEMA, B 1.
Natuurkunde, VAN GULIK, D l .
Practicum natuurkunde, D 5.

Dinsdag

9-10
10-11
11-12
1- 2
2- 4

Burgerlijk recht, VAN DER DEUEE, M.
Wiskunde, VAN UVEN, B 1.
Wiskunde, VAN UVEN, B 2.
Werktuigkunde, POLAK, B 1.
Werktuigkundig teekenen, D 12.

Woensdag

10-12
1- 2
2- 4

Wiskunde, VAN UVEN, B 1.
Staathuishoudkunde, MEES, B 1.
Wiskundig seminarium, VAN UVEN, B 2.

Donderdag 9—10
10-12
2- 3
Vrijdag

9—10
10—11
1—2
2—4

Practische rekenkunde, VAN RIEL, M.
Practicum practische rekenkunde, M.
Practische rekenkunde, VAN RIEL, M.
Wiskunde, VAN UVEN, B 1.
Geschiedenis van het kadaster, VAN RIEL, M.
Delfstofkunde, VAN BAREN, D 1.
Practicum delfstofkunde, D 8.

2e gedeelte (prop. B)
Maandag

10—11 Staathuishoudkunde, MEES, B 1.
11—12 Akker- en weidebouw, ELEMA, B 1.
1—2 Akker- en weidebouw, ELEMA, B 1.

Dinsdag

9—10
11—12
1—2
2—3

Wiskunde, VAN UVEN, B 1.
Wiskunde, VAN UVEN, B 2.
Burgerlijk recht, VAN DER DEURE, M.
Hydraulica, THAL LARSEN, B 1.
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Woensdag

11 —12 Wiskunde,
1—2

VAN UVEN,

B 1.

Staathuishoudkunde, MEES, B 1.

2— 4 Wiskundig seminarium, VAN UVEN, B2.
Donderdag 10—12 Practicum practische rekenkunde, M .
1—2 Aardkunde, VAN BAREN, D 1.
2 — 4 Practicum aardkunde, D 8.
Vrijdag

9—10 Practische rekenkunde, VAN RIEL, M .
10—12 Foutenvereffening, VAN UVEN, B 2.

1—2 Hydraulica,

T H A L LARSEN,

B 1.

N E D E R L A N D S C H E GEODESIE
Candidaatsstudie, Ie gedeelte (cand. A)
Maandag

9—11 Cultuurtechniek, ELEMA, B2.
11—12 Boschrenterekening, BEEKMAN, J.
1—2 Kadastrale techniek, VAN RIEL, M .
2 — 4 Practicum kadastrale techniek, M .

Dinsdag

9—10 Waarschijnlijkheidsrekening, VAN UVEN, B 2.
10—11 Administratief recht, VAN DER DEURE, M .
11-12

Wiskunde, VAN UVEN, B 2.

2— 3 Administratief recht, VAN DER DEURE, M .
Woensdag

9—10
IC —11
1—2
2— 4

Donderdag 1 0 - 1 1
11-12
1- 2
2- 3
3- 5
Vrijdag

Waarschijnlijkheidsrekening, VAN UVEN, B 2,
Lagere en hoogere geodesie, DIEPERINK, M .
Kadastrale techniek, VAN RIEL, M .
Wiskundig seminarium, VAN UVEN, B 2.
Houtteelt, H A M , J.
Agrarisch recht, MEES, B2.
Landhuishoudkunde, MINDERHOUD, K.

Weg- en waterb.kunde, THAL LARSEN, D 15.
Pract. weg- en waterbouwkunde, D 12.

9—10 Weg-en waterb.kunde,

THAL LARSEN, D 15.

10—11 Waarschijnlijkheidsrekening, VAN UVEN, B 2.
11—12 Landhuishoudkunde, MINDERHOUD, K.

1—2 Lagere en hoogere geodesie, DIEPERINK, M .
2— 4 Pract. lagere en hoogere geodesie, M .
Agrogeologie,
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VAN BAREN,

door nader overleg te regelen.

Candidaatsstudie, 2e gedeelte (cand. B)
Maandag

9—10 Techniekvanderuilverkaveling,VAN RIEL, M.
10—12 Cultuurtechniek, VISSER, F.
2 — 3 Administratief recht, VAN DER DEURE, M.

Dinsdag

10—11
11—12
1—2
2— 4

Woensdag

9—10 Kadastrale techniek, VAN RIEL, M.
10—12 Pract. kadastrale techniek, M.
2— 4 Wiskundig seminarium, VAN UVEN, B 2.

Administratief recht, VAN DER DEURE, M.
Wiskunde, VAN UVEN, B 2.
Lagere en hoogere geodesie, DIEPERINK, M.
Pract. lagere en hoogere geodesie, M.

Donderdag 10—11 Houtteelt, HAM, J.
11—12 Agrarisch recht, MEES, B 2.
2 — 4 Lagere en hoogere geodesie, DIEPERINK, M.
Vrijdag

10—11 Landhuishoudkunde, MINDERHOUD, K.
11—12 Wiskundige statistiek, VAN UVEN, B 1.
1—2 Kartografie, VAN RIEL, M.

Agrogeologie, VAN BAREN, door nader overleg te regelen.
KOLONIALE GEODESIE
Candidaatsstudie, Ie gedeelte (cand. A)
Maandag

10—11
1—2
2—4
9—10
10—11
11—12
2—3

Bevloeiïng, THAL LARSEN, D 15.
Kadastrale techniek, VAN RIEL, M.
Pract. kadastrale techniek, M.
Waarschijnlijkheidsrekening, VAN UVEN, B 2.
Administratief recht, VAN DER DEURE, M.
Wiskunde, VAN UVEN, B 2.
Administratief recht, VAN DER DEURE, M.

9—10
10—11
1—2
2— 3
2—4

Waarschijnlijkheidsrekening, VAN UVEN, B 2.
Lagere en hoogere geodesie, DIEPERINK, M.
Kadastrale techniek, VAN RIEL, M.
Bevloeiïng, THAL LARSEN, D 15.
Wiskundig seminarium, VAN UVEN, B 2.

Donderdag 10—11
11—12
1—2
2—3
3—5

Koloniaal staatsrecht, KIELSTRA, B 2.
Kol. landhuishoudkunde, KIELSTRA, B 2.
Agrarisch recht, KIELSTRA, B 2.
Weg- en waterb.kunde, THAL LARSEN, D 15.
Pract. weg- en waterbouwkunde, D 12.

Dinsdag

Woensdag
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Vrijdag

9—10 Weg-en waterb.kunde, T H A L

LARSEN, D 15.

10—11 Waarschijnlijkheidsrekening, VAN UVEN, B 2.

11—12 Kol. landhuishoudkunde, KIELSTRA, B2.
1—2 Lagere en hoogere geodesie, DIEPERINK, M .
2 — 4 Pract. lagere en hoogere geodesie, M .
Agrogeologie,

VAN BAREN,

door nader overleg te regelen.

Candidaatsstudie, 2e gedeelte (cand. B)
Maandag
Dinsdag

9—10 Techniek derruilverkaveling, VAN RIEL, M .
2 — 3 Administratief recht, VAN DER DEURE, M .
10—11 Administratief recht, VAN DER DEURE, M .
11 —12

Wiskunde, VAN UVEN, B 2.

1—2 Lagere en hoogere geodesie, DIEPERINK, M .
2 — 4 Pract. lagere en hoogere geodesie, M .
Woensdag

9—10 Kadastrale techniek, VAN R I E L , M .
10—12 Pract. kadastrale techniek, M .
1— 2 Maleisch, BEZEMER, A 33.

2—4
Donderdag 9—10
10—11
11—12
1—2
2—4
Vrijdag

Maleisch, BEZEMER, A 33.
Koloniaal staatsrecht, KIELSTRA, B2.
Kol. landhuishoudkunde, KIELSTRA, B2.
Agrarisch recht, KIELSTRA, B2.
Lagere en hoogere geodesie, DIEPERINK, M .

11—12 Kol. landhuishoudkunde, KIELSTRA, B2.
Wiskundige statistiek, VAN UVEN, B 1.
1—2

Zaterdag

Wiskundig seminarium, VAN UVEN, B2.

Kartografie, VAN RIEL, M .

9—11 Volkenkunde,

BEZEMER,

A 33.

Agrogeologie, VAN BAREN, door nader overleg te regelen.
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CURSUSSEN AAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL x)
Cursus in bijenteelt
Docent: L. VAN GIERSBERGEN.
Duur van den cursus: 1uur per weekvan Februari tot December.
. Omschrijving van het onderwijs:
Algemeen overzicht van de beteekenis der bijenteelt voor landbouw-, tuinbouw- en ooftgewassen. Economische beteekenis van de
bijenteelt. Inzicht in het leven der bijen voorzooverre dit de teelt
betreft. Algemeen overzicht van de meest gebruikelijke bijenwoningen en -stallen. Overzicht van de voornaamste teeltwijzen.
De belangrijkste werktuigen en hulpmiddelen.
Inzicht in de koninginneteelt. Voornaamste ziekten en vijanden
van de bijen en van het broed, en de bestrijding.
Behandeling der producten in het algemeen. Wettelijke voorschriften en geschiedenis.
Cursus in pluimveeteelt
J-JOC611X•

• • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • •

Omschrijving van het onderwijs nader vast te stellen.
BIJZONDERE LESSEN
Colloïdchemie
Hoogleeraar: J. H.'ABERSON.
Duur van den cursus: 10 uur.
Omschrijving van het onderwijs:
Beknopt overzicht van den colloïdalen toestand der lichamen;
toepassingen.
Bijzondere onderwerpen uit de wiskunde
Hoogleeraar: Dr. M. J. VAN UVEN.
Duur van den cursus: 2 uur per week.
Groepentheorie. Oplossing van de vergelijking van den vijfden
graad.
Natuurteekenen
Lector: H. RAMAER.
Duur van den cursus:IJ uur per week,gedurende het geheelejaar.
Omschrijving van het onderwijs:
a. Voor den Nederlandschen landbouw: het perspectivisch schetsen
van landbouwwerktuigen en onderdeden daarvan. Teekenen van
landbouwgewassen.
b.Voor den Nederlandschen en kolonialen boschbouw en voor den
tuinbouw: teekenen naar de natuur.
!) Onder nadere goedkeuring van den minister.
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EXAMENS EN PROMOTIËN
Koninklijk besluit van den 6den Juli 1918 (staatsblad no. 444), gewijzigd bij Koninklijke besluiten
van den 2den October 1919 (staatsblad no. 588), van
den 28sten Maart 1922 (staatsblad no. 155) en van
den 22sten November 1924 (staatsblad no. 536),
houdende vaststelling van bepalingen betreffende de
promotiën en de examens aan de landbouwhoogeschool.
1. Van de examens aan de landbouwhoogeschool.
Artikel 1.
Ter verkrijging van het diploma, genoemd in artikel 46 der wet
van 15 December 1917 (staatsbladno. 700), tot regeling van het
hooger landbouw- en hooger veeartsenijkundig onderwijs, gewijzigd
bij de wet van 3 Juli 1918 (staatsblad no. 325),wordt vereischt het
achtereenvolgens afleggen van drie examens, te weten: 1°. het propaedeutisch-, 2°. het candidaats- en 3°. het ingenieursexamen.
Artikel 2.
Het propaedeutisch examen loopt over de volgende vakken:
a. de wiskunde en de werktuigkunde;
b. de natuurkunde en de meteorologie;
c. de scheikunde;
d. de delfstof- en de aardkunde;
e. de plantkunde;
ƒ. de staathuishoudkunde.
Artikel 3.
(1). Omtrent de vereischten voor de examens ter verkrijging
van het diploma van landbouwkundig ingenieur L. gelden, behalve
het bij artikel 2 vastgestelde, de volgende bepalingen:
(2). Het candidaatsexamen loopt over de volgende vakken:
a. De wetenschap van akker- en weidebouw:
1. de leer van de plantenteelt;
2. de landbouwscheikunde;
3. voor hen, die voornemens zijn examen af te leggen in de
hieronder sub I, II en IV vermelde vakkengroepen van het
ingenieursexamen: de landbouwwerktuigkunde,
b. De veeteeltwetenschap en de leer van de zuivelbereiding:
1. de leer van de veeteelt;
60

2. voor hen, die voornemens zijn examen af te leggen in de
hieronder sub I, II en III vermelde vakkengroepen van het
ingenieursexamen: de gezondheids- en ziektenleer der huisdieren;
3. de leer van de zuivelbereiding.
c. De staats-, rechts- en handelswetenschap:
1. de landhuishoudkunde;
2. voor hen, die voornemens zijn examen af te leggen in
de hieronder sub IVvermelde vakkengroep van het ingenieursexamen: het agrarisch recht;
3. voor de tot de onder 2 genoemde groep behoorenden: de
economische geografie.
d. De cultuurtechnische wetenschap:
1. voor hen, die voornemens zijn examen af te leggen inde
hieronder sub I, II en IV bedoelde vakkengroepen van het
ingenieursexamen: de cultuurtechniek.
e. De plant- en dierkunde:
1. de algemeene plantkunde;
2. de erfelijkheidsleer;
3. de anatomie der huisdieren;
4. voor hen, die voornemens zijn examen af te leggeninde
hieronder sub II en III bedoelde vakkengroepenvanhetingenieursexamen: de physiologie der huisdieren.
ƒ. De microbiologie:
1. voor hen, die voornemens zijn examen af te leggen in de
hieronder sub I, II en III bedoelde vakkengroepen van het
ingenieursexamen: de algemeene microbiologie.
(3). Behalve over de in alinea (2) van ditartikelgenoemdevakken
kan het zich, op verlangen van den examinandus, uitstrekken over
een of meer van:
a. De in alinea (2) genoemde vakken, welkevoorhem,inverband
met devakkengroepvanhetingenieursexamen,waarinhijvoornemens is examen af te leggen, niet tot de verplichte examenvakken behooren.
b. De navolgende vakken:
1. de plantenziektenkunde;
2. de plantenphysiologie;
3. de waarschijnlijkheidsrekening;
4. de agrogeologie;
5. de electrotechniek;
6. de bouwkunde en landbouwarchitectuur;
7. de landbouwtechnologie.
(4).Ten aanzien van dein alinea (3)onder a en & bedoelde vakken,
wordt, indien daarin met gunstig gevolg examen is afgelegd, aanteekening gesteld op het diploma of getuigschrift.
(5). De examens in de in alinea (3) genoemde vakken kunnen gedurende den geheelen cursus worden afgelegd.
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(6). Het ingenieursexamen loopt over één van de volgende groepen
van vakken:
L a. De leer van de plantenteelt;
b. de scheikunde van den bodem en de bemestingsleer;
c. hoofdstukken uit de microbiologie;
d. benevens uit de overige, aan de landbouwhoogeschool
onderwezen vakken, één vak naar keuze van den candidaat,
onder nadere goedkeuring van den senaat.
I L a. De leer van de veeteelt;
b. de voedingsleer der huisdieren;
c. de physiologie en de hygiëne der huisdieren;
d. benevens uit de overige, aan de landbouwhoogeschool
onderwezen vakken, één vak naar keuze van den candidaat,
onder nadere goedkeuring van den senaat,
I I I . a. De leer van de zuivelbereiding ;
b. hoofdstukken uit de leer van de veeteelt, meer in het bijbijzonder de voedingsleer der huisdieren;
c. hoofdstukken uit de scheikunde en uit de microbiologie;
d. benevens uit de overige, aan de landbouwhoogeschool
onderwezen vakken, één vak naar keuze van den candidaat,
onder nadere goedkeuring van den senaat.
IV.a. De algemeene en de bijzondere landhuishoudkunde;
b. hoofdstukken uit het agrarisch recht;
c. de sociale statistiek;
d. de economische geografie;
e. benevens uit de overige, aan de landbouwhoogeschool
onderwezen vakken, één vak naar keuze van den candidaat,
onder nadere goedkeuring van den senaat.
Artikel 4.
(1). Omtrent de vereischten voor de examens ter verkrijging van
het diploma van landbouwkundig ingenieur K . L . gelden, behalve
bij het artikel 2 vastgestelde, de volgende bepalingen:
(2). Het candidaatsexamen loopt over de volgende vakken: x)
a. De wetenschap van den tropischen landbouw:
1. de leer van de teelt der tropische gewassen;
2. de landbouwscheikunde;
3. voor hen, die voornemens zijn examen af te leggen in de
hieronder sub I en I I I vermelde vakkengroepen van het
ingenieursexamen : de landbouwwerktuigkunde.
b. De rechts- en staatswetenschap:
1. de koloniale landhuishoudkunde.
2. voor hen, die voornemens zijn examen af te leggen in de
x
) Degenen, die het candidaatsexamen K.L. aflegden vóór het in werking
treden van het Koninklijk besluit van 22 November 1924, (staatsblad no. 536),
leggen het ingenieursexamen af overeenkomstig de regelen, welke vóór de in
werking treding van dat besluit golden.
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hieronder sub III vermelde vakkengroep van het ingenieursexamen: het Nederlandsen-Indisch agrarisch recht.
c. De cultuurtechnische wetenschap:
1. voor hen, die voornemens zijn examen af te leggen in de
hieronder sub I en III vermelde vakkengroepen van het
ingenieursexamen: de bevloeiing.
d. De plant- en dierkunde:
1. de algemeene plantkunde;
2. de erfelijkheidsleer.
3. .voor hen, die voornemens zijn examen af te leggen in de
hieronder sub II vermelde vakkengroep van het ingenieursexamen: de anatomie en physiologie der huisdieren.
e. De microbiologie:
1. voor hen, die voornemens zijn examen af te leggen in de
hieronder sub I en IIvermeldevakkengroepvanhetingenieursexamen: de algemeene microbiologie.
ƒ. De veeteeltwetenschap:
1. voor hen, die voornemens zijn examen af te leggen in de
hieronder sub II vermelde vakkengroep van het ingenieursexamen: de leer van de veeteelt.
2. eveneens voor de sub I bedoelden: de gezondheids- en
ziektenleer der huisdieren.
(3). Behalve over dein alinea (2)van dit artikel genoemde vakken,
kan het zich op verlangen van den examinandus uitstrekken over
een of meer van de navolgende vakken:
1. de plantenziektenkunde;
2. de plantenphysiologie;
3. de waarschijnlijkheidsrekening;
4. de agrogeologie;
5. het koloniaal staatsrecht;
6. het landmeten en waterpassen;
7. de weg- en waterbouwkunde;
8. de bednjfsadministratie;
9. een of meer Indische talen;
10. de electrotechniek.
(4). Ten aanzien van de in alinea (3) genoemde vakken wordt,
indien daarin met gunstig gevolg examen is afgelegd, aanteekening
gesteld op het diploma of getuigschrift.
(5). De examens in de in alinea (3) genoemde vakken kunnen
gedurende den geheelen cursus worden afgelegd.
(6). Het ingenieursexamen loopt over de volgende groepen van
vakken:
I. a. De leer van de teelt der tropische gewassen;
b. de scheikunde van den bodem en de bemestingsleer;
c. twee van devolgende vakken, naar keuzevan den candidaat:
de plantenziektenkunde;
hoofdstukken uit de technologie;
5
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de toegepaste plantensystematiek en de plantengeografie ;
de leer van de tuinbouwplantenteelt;
d, benevens uit de overige, aan de landbouwhoogeschool
onderwezen vakken, met inbegrip van de sub c bedoelde,
één vak naar keuze van den candidaat, onder nadere goedkeuring van den senaat.
I I . a. De leer van de veeteelt;
b. de voedingsleer der huisdieren;
c. de physiologie en hygiëne der huisdieren;
d. benevens uit de overige, aan de landbouwhoogeschool
onderwezen vakken, één vak naar keuze van den candidaat
onder nadere goedkeuring van den senaat.
I I I . Ü. De koloniale landhuishoudkunde;
b. de land- en volkenkunde van Nederlandsen-Indië;
c. de sociale statistiek;
d. de economische geografie;
e. benevens uit de overige, aan de landbouwhoogeschool
onderwezen vakken, één vak naar keuze van den candidaat onder nadere goedkeuring van den senaat.
Artikel 5.
(1). Omtrent de vereischten voor de examens ter verkrijging van
het diploma van landbouwkundig ingenieur T gelden, behalve het
bij artikel 2 vastgestelde, de volgende bepalingen:
(2). Het candidaatsexamen loopt over de volgende vakken:
a. De tuinbouwwetenschap :
1. de leer van de tuinbouwplantenteelt;
2. de plantenziektenkunde;
3. landbouwscheikunde;
4. de tuinbouwwerktuigkunde.
b. De rechts- en staatswetenschap:
1. de algemeene landhuishoudkunde.
c. De plant- en dierkunde:
1. de algemeene plantkunde;
2. de plantensystematiek en de plantengeografie;
3. de erfelijkheidsleer.
d. De microbiologie:
1. de algemeene microbiologie.
(3). Behalve over de in alinea (2) van dit artikel genoemde vakken,
kan het zich op verlangen van den examinandus uitstrekken over
een of meer der navolgende vakken:
1. de plantenphysiologie ;
2. de waarschijnlijkheidsrekening;
3. de agrogeologie;
4. het agrarisch recht;
5. de economische geografie;
6. de cultuurtechniek;
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7. de tuinkunst;
. 8. het natuurteekenen;
9. de tuinbouwtechnologie;
10. de koloniale landhuishoudkunde;
11. het Nederlandsch-Indisch agrarisch recht;
12. de tropische hygiëne.
(4). Ten aanzien van de in alinea (3) genoemde vakken wordt,
indien daarin met gunstig gevolg examen isafgelegd, daarvan aanteekening gesteld op het diploma of getuigschrift.
(5). De examens in de in alinea (3) genoemde vakken kunnen gedurende den geheelen cursus worden afgelegd.
(6). Het ingenieursexamen loopt over:
a. De leer van de tuinbouwplantenteelt;*)
b. over twee van de volgende vakken, naar keuze van den candidaat:
de scheikunde van den bodem en de bemestingsleer;
de plantenziektenkunde;
de landhuishoudkunde;
de tuinbouwtechnologie;
het natuurteekenen en de tuinarchitectuur;
de toegepaste plantensystematiek en de plantengeografie;
de erfelijkheidsleer;
de plantenphysiologie;
de microbiologie;
de koloniale landhuishoudkunde;
het Nederlandsch-Indisch agrarisch recht;
c. benevens uit de overige, aan de landbouwhoogeschool onderwezen vakken, met inbegrip van de sub b bedoelde, niet door den
candidaat gekozen vakken, één vak naar keuze van den candidaat,
onder nadere goedkeuring van den senaat.
Artikel 6.
(1). Omtrent de vereischten voor de examens ter verkrijging
van het diploma van landbouwkundig ingenieur B gelden, behalve
het bij artikel 2 vastgestelde, de navolgende bepalingen:
(2). Het candidaatsexamen loopt over de volgende vakken:
a. De boschbouwwetenschap:
1. de leer van de houtteelt en de boschbescherming;
2. de leer van de boschexploitatie;
3. de boschbedrijfsregeling.
6. De wetenschap van akker- en weidebouw:
1. hoofdstukken uit de leer van de plantenteelt;
2. de landbouwscheikunde.
*) Het ingenieursexamen in de leer der tuinbouwplantenteelt zal zich
ook tot die gedeelten van dit studievak uitstrekken, hehandeld in den vorm
van cursussen door tenminste één der rijkstuinbouwconsulenten, zulks naar.
keuze van den candidaat.
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c. De wiskunde en hare toepassing:
1. de houtmeetkunde;
2, de boschrenterekening.
d. De plantkunde:
1. de algemeene plantkunde;
2. de systematiek, de plantengeografie en de boomflora;
3. de erfelijkheidsleer.
(3).Behalve over de in alinea (2) van dit artikel genoemde vakken,
kan het zich op verlangen van den examinandus uitstrekken over een
of meer der navolgende vakken:
1. de plantenziektenkunde;
2. de plantenphysiologie;
3. de waarschijnlijkheidsrekening;
4. de agrogeologie;
5. de boschgeschiedenis;
6. het agrarisch recht;
7. de landhuishoudkunde;
8. de economische geografie;
9. de microbiologie;
10. de weg- en waterbouwkunde;
11. de boschtechnologie;
12. de landbouwwerktuigkunde;
13. het landmeten en waterpassen.
(4). Ten aanzien van de in alinea (3) genoemde vakken wordt,
indien daarin met gunstig gevolg examen is afgelegd, daarvan aanteekening gesteld op het diploma of getuigschrift.
(5). De examens in de in alinea (3) genoemde vakken kunnen
gedurende den geheelen cursus worden afgelegd.
(6). Het ingenieursexamen loopt over:
a. de leer van de houtteelt;
b. de boschhuishoudkunde;
c. benevens:
óf over vier, door den candidaat onder nadere goedkeuring
van den senaat uit de volgende te kiezen vakken:
hoofdstukken uit deleervan deontginningvanwoeste gronden;
het agrarisch recht;
de algemeene en de bijzondere landhuishoudkunde;
de boschbedrijfsregeling;
de scheikunde van den bodem;
de agrogeologie;
de wiskundige statistiek;
de plantkunde (anatomie of physiologie);
de plantenziektenkunde (entomologisch of mycologisch gedeelte);
de microbiologie;
de weg- en waterbouwkunde;
of over drie dezer vakken en over één, door den candidaat
66

onder nadere goedkeuring van den senaat te kiezen,vak uit:
de boschgeschiedenis;
de bosçhtechnologie;
de land- en boschbouwarchitectuur.
Artikel 7.
(1). Omtrent de vereischten voor de examens ter verkrijging van
het diploma van landbouwkundig ingenieur K.B. gelden, behalve
het bij artikel 2 vastgestelde, de volgende bepalingen:
(2). Het candidaatsexamen loopt over de volgende vakken:
a. De boschbouwwetenschap:
1. de leer van de houtteelt en de boschbescherming;
2. de leer van de boschexploitatie;
3. de boschbedrijfsregeling;
4. de landbouwscheikunde.
b. De cultuurtechnische wetenschap:
1. de weg- en waterbouwkunde;
2. het landmeten en waterpassen.
c. De wiskunde en hare toepassing:
1. de houtmeetkunde;
2. de boschrenterekening.
d. De plant- en dierkunde:
1. de algemeene plantkunde;
2. de systematiek, de plantengeografie en de tropische boomflora;
3. de erfelijkheidsleer.
(3). Behalve over de in alinea (2) genoemde vakken, kan het
zich op verlangen van den examinandus uitstrekken over een
of meer der navolgende vakken:
1. de plantenziektenkunde;
2. de plantenphysiologie;
3. de waarschijnlijkheidsrekening;
4. de agrogeologie;
5. de boschgeschiedenis;
6. het Nederlandsen-Indisch agrarisch recht;
7. de koloniale landhuishoudkunde;
8. het koloniale staatsrecht;
9. de economische geografie;
10. de microbiologie;
11. de bosçhtechnologie;
12. hoofdstukken uit de organische scheikunde;
13. een of meer der Indische talen.
(4). Ten aanzien van de in alinea (3) van dit artikel genoemde
vakken wordt, indien daarin met gunstig gevolg examen is afgelegd,
daarvan aanteekening gesteld op het diploma of getuigschrift.
(5). De examens in de in alinea (3) genoemde vakken kunnen gedurende den geheelen cursus worden afgelegd.
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(6). Het ingenieursexamen loopt over:
a. de leer van de houtteelt;
b. de boschhuishoudkunde;
c. de boschbedrijfsregeling;
d. benevens:
óf over drie, door den candidaat onder nadere goedkeuring
van den senaat uit devolgende tekiezenvakken:
het koloniaal staatsrecht, agrarisch recht en Indisch strafrecht ;
de volkenkunde van Nederlandsen-Indië;
de scheikunde van den bodem;
de agrogeologie;
de wiskundige statistiek;
de plantkunde (anatomie of physiologie);
de Indische boomflora;
de plantenziektenkunde(entomologisch ofmycologischgedeelte);
de microbiologie;
de weg- en waterbouwkunde;
óf over twee dezer vakken en over één, door den candidaat
onder nadere goedkeuring van den senaat te kiezen vak uit:
de boschgeschiedenis;
de boschtechnologie;
eene Indische taal;
de land- en boschbouwarchitectuur;
de tropische hygiëne;
de algemeene agronomie.
Artikel 8.
Het bewijs, bedoeld in artikel 49, 3e lid, der wet tot regeling van
het hooger landbouw- en hooger veeartsenijkundig onderwijs, moet
voldoen aan de voorschriften, door den senaat vast te stellen en
door onzen minister van landbouw, nijverheid en handel, curatoren gehoord, goed te keuren.
Artikel 9.
1. De examencommissiën, bedoeld bij artikel 47, Ie lid, der wet
van 15 December 1917 (staatsbladno. 700), gewijzigd bij de wet
van 3 Juni 1918 (staatsbladno. 325), worden voor den duur van
een studiejaar aangewezen door den senaat, op voorstel van rectormagnificus en assessoren, volgens de vakken, waarover elk examen
loopt.
2. Elkeexamencommissie, daartoe samengeroepen door het oudste
lid injaren,benoemt uit haar midden eenvoorzitter eneen secretaris.
3. Aan stemmingen over een candidaat nemen slechts die leden
der commissie deel, die den candidaat hebben geëxamineerd.
Artikel 10.
1. De examencommissiën strekken de in de artikelen 3, 4, 5, 6,
en 7 bedoelde examens ter verkrijging van het diploma van land68

bouwkundig ingenieur ook uit tot andere dan de daarin genoemde
vakken, mits dievakken aan delandbouwhoogeschool worden onderwezen en de examinandus het verlangen heeft te kennen gegeven,
daarin teworden geëxamineerd. Bij gunstigenuitslagwordt van deze
vakken aanteekening gesteld op het diploma of getuigschrift.
2. Deze examens kunnen gedurende den geheelen cursus worden
afgenomen.
Artikel 11.
1. De examens kunnen mondeling, schriftelijk en practisch
worden afgenomen.
2. Zij worden afgenomen in het Nederlandsch, of, bij gebleken
noodzakelijkheid, ter beoordeeling van de examencommissie of van
den senaat, in een andere taal.
3. Elke examencommissie is bevoegd, op voorstel van den betrokken hoogleeraar vast testellen,dat in bepaaldevakken of onderdeden
van vakken kan worden volstaan met een tentamen. Aan dien regel
kan een bepaling worden toegevoegd omtrent den tijd, waarop, in
verband met het tijdstip van het examen, het tentamen moet zijn
afgelegd. Heeft het tentamen plaats met goed gevolg, dan wordt in
het vak niet geëxamineerd; wordt het tentamen afgelegd met ongunstigen uitslag, dan is de candidaat nochtans bevoegd zich te
onderwerpen aan het examen, dat dan mede loopt over het vak,
waarin hem dit tentamen is afgenomen.
4. De in het voorgaande lid genoemde tentamens kunnen in de
plaats treden van een examen bij ten hoogste de helft der examenvakken. Op vakken, welke op den voet van alinea (3) der artikelen
3, 4, 5, 6 en 7 of van artikel 10 aan een examen op verlangen van
den examinandus worden toegevoegd, vindt het in het voorgaande
lid bepaalde nimmer toepassing.
5. De mondelinge examens zijn openbaar, doch de examinandi
mogen bij de examens geen toehoorder zijn.
6. Geen examinandus mag op één dag langer dan vier uren
mondeling worden geëxamineerd.
7. Gedurende hetexamenishetden examinandusniet geoorloofd,
zich zonder vergunning van den examinator uit het lokaal te verwijderen.
8. Zij,diezichaanbedrog bij het examen schuldig maken, worden
afgewezen.
Artikel 12.
1. Bij het ingenieursexamen wordt bovenal gewicht gehecht aan
gebleken geschiktheid van den candidaat tot zelfstandig werken.
2. Omtrent den uitslag van een afgelegd examen wordt bij meerderheid van stemmen der stemhebbende aanwezigen beslist. Staken
de stemmen, dan wordt de geëxamineerde geacht te zijn afgewezen.
3. Afwijzing bij de examens geschiedt voor ten hoogste één jaar.
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Artikel 13.
1. Tot het afleggen van het propaedeutisch examen bestaat gelegenheid in de maand Januari en, voorzoover bij ministerieele beschikking eene verdeeling van het examen wordt ingevoerd, voor het
eerste gedeelte ook terstond na dezomervacantie.Aan een afgewezen
candidaat wordt gelegenheid gegeven, zijn examen te herhalen na
een door de examencommissie te bepalen tijd.
2. Onze minister van landbouw, nijverheid en handel is, curatoren
en den senaat gehoord, bevoegd te bepalen, dat dit examen in gedeelten kan worden afgelegd, overeenkomstig eene door hem vast
te stellen verdeeling der examenvakken in groepen.
Artikel 14.
1. Tot het afleggen van het candidaatsexamen bestaat gelegenheid in de maand Januari. Aan een afgewezen candidaat wordt gelegenheid gegeven zijn examen te herhalen na een door de examencommissie te bepalen tijd.
2. Onze minister van landbouw, nijverheid en handel heeft gelijke
bevoegdheid, als bij het voorgaande artikel bedoeld.
Artikel 15.
Tot het afleggen van het ingenieursexamen bestaat gelegenheid
gedurende de zittingsperioden, welke in overleg met den senaat
door de commissiën voor dit examen voor een studiejaar worden
vastgesteld.
Artikel 15bis.
Onze met de uitvoering van dit besluit belaste minister is bevoegd
in bijzondere gevallen, op voorstel van de betrokken examencommissie, tevergunnen,dateenexamenookbuiten deindeartikelen
13, 14 en 15 genoemde tijden wordt afgelegd, daaronder begrepen
de vacanties.
Artikel 16.
Zij, die na een of meer der in de artikelen 3,4, 5, 6 en 7 bedoelde
examens met gunstig gevolg te hebben afgelegd, zich aan een der
andere examens wenschen te onderwerpen, worden vrijgesteld van
die vakken, waarin zij reeds bij een der voorafgaande examens in
gelijke of hoogere mate dan voor het nieuwe examen wordt geëischt,
bewijzen van bekwaamheid hebben gegeven.
Artikel 17.
Om tot een examen te worden toegelaten moet de examinandus
aan den voorzitter der commissie het bewijs overleggen, dat de
daarvoor gevorderde som is betaald.
Artikel 18.
Ten bewijze, dat eenig examen met gunstig gevolg is afgelegd,
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wordt een in de Nederlandsche taal gesteld getuigschrift of diploma
verstrekt. Heeft de geëxamineerde zich door meer dan gewone
bekwaamheid onderscheiden, dan wordt dit in het getuigschrift of
diplomaaangeduid metdewoorden:metlof. Staken destemmen over
deze bijvoeging, dan blijft zij achterwege.
Artikel 19.
Het getuigschrift of diploma, bedoeld in het voorgaande artikel,
wordt uitgereikt door den voorzitter der commissie, die het examen
heeft afgenomen.
§2. Van het doctoraat in de landbouwkunde.
Artikel 20.
Het doctoraat in de landbouwkunde, bedoeld in artikel 46, 4e lid,
der wet tot regelingvan het hooger landbouw- en hooger veeartsenijkundig onderwijs, wordt verleend na verdediging van een proefschrift met stellingen.
Artikel 21.
1, Het proefschrift en de stellingen hebben betrekking op de
landbouwwetenschap.
2. Het proefschrift en de stellingen worden geschreven in de
Nederlandsche taal of, wanneer de wenschelijkheid daarvan, ter
beoordeeling van den senaat, op voorstel van den promotor of de
promotoren mocht blijken, in een andere taal.
Artikel 22.
Hem, die tot de promotie verlangt te worden toegelaten, wordt of
worden door rector-magnificus en assessoren een of meer hoogleeraren als promotor of promotoren aangewezen, aan wiens of
wier goedkeuring het proefschrift en de stellingen wórden onderworpen en die toeziet of toezien, dat daarin nietsvoorkomt, strijdig
met de openbare orde of de goede zeden.
Artikel 23.
1. Zijn het proefschrift en de stellingen door den promotor of de
promotoren goedgekeurd, dan worden zij gedrukt en aan alle leden
van het college van curatoren en van den senaat toegezonden. De
promovendus stelt 50 afdrukken daarvan ter beschikking van de
bibliotheek der landbouwhoogeschool. De rector-magnificus bepaalt dag en uur, waarop de verdediging zal plaats hebben op de
wijze, bij artikel 24 vermeld.
2. Meent de promotor zijne of meenen de promotoren hunne
goedkeuring te moeten onthouden, dan kan de promotie-commissie,
bedoeld in artikel 24,alinea 4, of, indien de candidaat eene publieke
promotieverlangt, desenaat degoedkeuringverkenen. De promotie71

commissie of de senaat neemt daartoe van het proefschrift en de
stellingen kennis en hoort den candidaat.
3. De senaat is bevoegd vrijstelling te geven van de verplichting
tot het doen drukken van het proefschrift in zijn geheel of voor een
gedeelte; in dit geval wordt het proefschrift of het niet gedrukte
gedeelte daarvan vermenigvuldigd op andere., door den senaat aan
te geven wijze.
4. Dag en uur der promotie worden bekend gemaakt door aanplakking op de daarvoor door rector-magnificus en assessoren aan
te wijzen plaats.
Artikel 24.
1. De promotie wordt in het openbaar gehouden.
2. Zij is ter keuze van den promovendus publiek of privaat.
3. De publieke promotie geschiedt door en ten overstaan van
den senaat na verdediging van het proefschrift en de stellingen tegen
de bedenkingen van allen, die tot het inbrengen daarvan vergunning
van den rector-magnificus hebben verkregen.
4. De private promotie geschiedt door den senaat, vertegenwoordigd door den rector-magnificus en den secretaris van den senaat
en vijf of meer, door rector-magnificus en assessoren aan te wijzen
hoogleeraren, na verdediging van het proefschrift en de stellingen
voor die commissie.
5. De promotie, zoowel de publieke als de private, duurt één uur.
6. Staken de stemmen over de toekenning van den doctoralen
graad, dan wordt die niet toegekend.
Artikel 25.
Omtrent de taal, waarin de verdediging van het proefschrift en
detoekenningvanden doctoralen graad geschieden, geldt het tweede
lid van artikel 21.
Artikel 26.
1. Hij, aan wien de doctorale graad is toegekend, ontvangt ten
bewijze daarvan een door den rector-magnificus en den secretaris
van den senaat geteekend, in de Nederlandsche taal gesteld, diploma,
waarvan het model door onzen minister van landbouw, nijverheid
en handel wordt vastgesteld.
2. Indien bij de promotie bewijzen van meer dan gewone bekwaamheid zijn gegeven, wordt in het diploma vermeld, dat de
doctorale graad met lof is toegekend. Staken de stemmen over deze
bijvoeging, dan blijft zij achterwege.
Artikel 27.
1. De promotie kan te allen tijde plaats hebben, behalve in de
vacantiën.
2. Onze minister van landbouw, nijverheid en handel is bevoegd,
in bijzondere omstandigheden, op advies van rector-magnificus en
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assessoren, tevergunnen, dat de promotie ook gedurende de vacantie
zal geschieden.
§3. Van de vrijstellingen,bedoeld in artikel 63 derwet tot regeling
van het hooger landbouw- en hooger veeartsenijkundig onderwijs.
Artikel 28.
Zij, die vóór 9 Maart 1918 het examen, afgenomen aan het einde
van het eerste studiejaar der voormalige rijks hoogere land-, tuinen boschbouwschool met gunstig gevolg hebben afgelegd, zijn vrijgesteld van het propaedeutisch examen.
Artikel 29.
Zij, die vóór 9 Maart 1918 het examen, bedoeld in artikel 40 van
het bij koninklijk besluit van 18 September 1916 (staatsblad no.
443) vastgestelde reglement voor de voormalige rijks hoogere land-,
tuin- en boschbouwschool, in eene der in het koninklijk besluit
van 9 Juni 1917, no. 31,aangegeven studie-afdeelingen met gunstig
gevolg hebben afgelegd, zijn vrijgesteld van het propaedeutisch examen en van het candidaatsexamen in de betrokken studieafdeeling.
Artikel 30.
Zij, die vóór 9 Maart 1918 het examen, afgenomen aan het einde
van het eerste studiejaar der voormalige rijks hoogere land-, tuinen boschbouwschool, met gunstig gevolg hebben afgelegd en vóór
1 Januari 1919 het diploma van landbouwkundige behaald hebben
of zullen behalen, zijn vrijgesteld van het propaedeutisch examen
en het candidaatsexamen in de betrokken studieafdeeling.
Artikel 31.
Zij, die vóór 9 Maart 1918 het examen, afgenomen aan het einde
van het eerste studiejaar der voormalige rijks hoogere land-, tuinen boschbouwschool, met gunstig gevolg nebben afgelegd enin de
jaren 1919, 1920 of 1921 het diploma van landbouwkundige zullen
behalen,zijn vrijgesteld vanhetpropaedeutisch examenendievakken
vanhet candidaatsexamen, waarinzijbij hun examenvoor landbouwkundige bewijzen van voldoende bekwaamheid hebben gegeven.
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Uittreksel uit de ministerieele beschikking van
13 Maart 1926, directie van den landbouw, no, 298,
le afdeeling, betreffende splitsing van examens.
Artikel 1.
1. Het propaedeutisch examen, bedoeld in artikel 1 van het
koninklijk besluit van 6 Juli 1918 (staatsblad no. 444), laatstelijk
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 November 1924 (staatsblad no. 536), kan worden afgelegd in twee gedeelten.
2. Het eerste gedeelte omvat:
a. de analytische meetkunde en de differentiaalrekening;
b. de toegepaste mechanica en de kennis van werktuigen;
c. de natuurkunde;
d. de anorganische, physische en analytische scheikunde;
e. de delfstof- en gesteentenkunde;
ƒ. de plantkunde (Ie gedeelte).
3. Het tweede gedeelte omvat:
a. de integraalrekening;
b. de hydraulica;
c. de meteorologie;
d. de organische scheikunde;
e. de aardkunde;
ƒ. de plantkunde (2e gedeelte);
g. de staathuishoudkunde.
Artikel 2.
1. Het candidaatsexamen voor den aanstaanden landbouwkundigen ingenieur L. kan worden afgelegd in twee gedeelten.
2. Het eerste gedeelte kan naar keuzevan den candidaat omvatten:
A.voor hen, die voornemens zijn examen af te leggen in de in
artikel 3,alinea 6,van het koninklijk besluit van 6 Juli 1918 (staatsbladno.444),zooals dat artikel gelezen wordt ingevolge de koninklijke besluiten van 2 October 1919, van 28 Maart 1922 en van 22
November 1924 (staatsbladen nos.588, 155 en 536), sub I, voor het
ingenieursexamen vermelde vakkengroep:
a. de leer van de veeteelt;
b. de leer van de zuivelbereiding;
c. de algemeene plantkunde;
d. de erfelijkheidsleer;
e. de anatomie der huisdieren.
B. voor hen, die voornemens zijn examen af te leggen in de in
artikel 3,alinea 6,van het koninklijk besluit van 6 Juli 1918 (staatsie

blad no.444), zooals dat artikel gelezen wordt ingevolge de koninklijke besluiten van 2 October 1919, van 28 Maart 1922 en van 22
November 1924(staatsbladen nos.588,155 en 536),sub II,voor het
ingenieursexamen vermelde vakkengroep:
a. de leer van de plantenteelt;
6. de algemeene plantkunde;
c. de erfelijkheidsleer;
d. de anatomie der huisdieren.
C. voor hen, die voornemens zijn examen af te leggen in de in
artikel 3,alinea 6,van het koninklijk besluit van 6Juli 1918 (staatsbladno.444),zooals dat artikel gelezen wordt ingevolge de koninklijke besluiten van 2 October 1919, van 28 Maart 1922envan22
November 1924 (Staatsbladen nos. 588, 155 en 536), sub III, voor
het ingenieursexamen vermelde vakkengroep:
a. de leer van de plantenteelt;
b. de landbouwscheikunde;
c. de algemeene plantkunde;
d. de erfelijkheidsleer;
e. de anatomie der huisdieren.
D. voor hen, die voornemens zijn examen af te leggen in de in
artikel 3,alinea 6,van het koninklijk besluit van 6 Juli 1918 (staatsbladno.444),zooals dat artikel gelezen wordt ingevolge de koninklijke besluiten van 2 October 1919, van 28 Maart 1922 en van 22
November 1924 (staatsbladennos. 588, 155 en 536), sub IV, voor
het ingenieursexamen vermelde vakkengroep:
a. de leer van de veeteelt;
b. de leer van de zuivelbereiding;
c. de algemeene plantkunde;
d. de erfelijkheidsleer;
e. de anatomie der huisdieren.
3. Het tweede gedeelte omvat, behalve de vakken of onderdeelen
vanvakkenvan het eerste gedeelte,waarin noggeenof geen voldoend
examen is afgelegd, voor elk der in artikel 3, alinea 6, van het koninklijk besluit van 6Juli 1918(staatsbladno.444),zooalsdat artikel
gelezen wordt ingevolge dekoninklijke besluitenvan2October 1919,
van 28 Maart 1922envan 22 November 1924 (staatsbladen nos. 588,
155 en 536), genoemde groepen van vakken, de overige in alinea 2
van dat artikel genoemde verplichte examenvakken voor die groep.
Artikel 3.
1. Het candidaatsexamen voor den aanstaanden landbouwkundigen ingenieur K. L. kan worden afgelegd in twee gedeelten.
2. Het eerste gedeelte kannaar keuzevan den candidaat omvatten:
A. voor hen, die voornemens zijn examen af te legen in de in
artikel 4,alinea 6,van het koninklijk besluit van 6 Juli 1918 (staatsbladno.444),zooals dat artikel gelezen wordt ingevolge de koninklijke besluiten van 2 October 1919, 28 Maart 1922 en 22 November
1924 (staatsbladennos. 588, 155 en 536), sub I en III, voor het
ingenieursexamen vermelde vakkengroep:
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a. de algemeene plantkunde;
b. de erfelijkheidsleer;
c. de bevloeiing;
B. voor hen, die voornemens zijn examen af te leggen in de in
artikel 4,alinea 6,van het koninklijk besluit van 6 Juli 1918 {staatsbladno. 444),zooals dat artikel gelezen wordt ingevolge de koninklijke besluiten van 2 October 1919,28 Maart 1922 en 22 November
1924{staatsbladen nos.588, 155en536),sub II,voor het ingenieursexamen vermelde vakkengroep:
a. de algemeene plantkunde;
b. de erfelijkheidsleer;
c. de anatomie der huisdieren.
3. Het tweede gedeelte omvat, behalve de vakken of onderdeelen
van vakken van het eerste gedeelte, waarin nog geen of geen voldoend examen is afgelegd, voor elk der in artikel 4, alinea 6, van
het koninklijk besluit van 6 Juli 1918 {staatsblad no. 444), zooals dat artikel gelezen wordt ingevolge de koninklijke besluiten van
2 October 1919,28 Maart 1922 en 22 November 1924 {staatsbladen
nos. 588, 155 en 536), genoemde groepen van vakken, de overige
in alinea 2 van dat artikel genoemde verplichteexamenvakkenvoor
die groep.
Artikel 4.
1. Het candidaatsexamen voor den aanstaanden landbouwkundigen ingenieur T. kan worden afgelegd in twee gedeelten.
2. Het eerste gedeelte kan naar keuzevan den candidaat omvatten:
a. de plantenziektenkunde;
b. de algemeene landhuishoudkunde;
c. de algemeene plantkunde;
d. de erfelijkheidsleer;
e. de plantensystematiek en plantengeographie.
3. Het tweede gedeelte omvat, behalve de vakken of onderdeelen
van vakken van het eerste gedeelte, waarin nog geen of nog geen
voldoend examen isafgelegd, deoverige in artikel 5,alinea 2,van het
koninklijk besluit van 6 Juli 1918 {staatsblad no. 444), zooals dat
artikel wordt gelezen ingevolge dekoninklijke besluiten van 2October 1919,van28Maart 1922envan 22November 1924{staatsbladen
nos. 588, 155 en 536), genoemde verplichte examenvakken.
Artikel 5.
1. Het candidaatsexamen voor den aanstaanden landbouwkundigen ingenieur B. kan worden afgelegd in twee gedeelten,
2. Het eerste gedeelte kan naar keuzevan den candidaat omvatten:
a. de houtmeetkunde;
b. de boschrenterekening;
c. de algemeene plantkunde;
d. de erfelijkheidsleer;
e. de systematiek, de plantengeographie en de boomflora.
3. Het tweede gedeelte omvat, behalve de vakken of onderdeelen
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van vakken van het eerste gedeelte,waarin nog geen of nog geenvoldoend examen is afgelegd, de overige in artikel 6, alinea2, van het
koninklijk besluit van 6 Juli 1918 (staatsblad no.444),zooals dat
artikel wordt gelezen ingevolge de koninklijke besluiten van 2
October 1919, van 28 Maart 1922 en van 22 November 1924
(staatsbladen nos. 588, 155 en 536) genoemde verplichte examenvakken.
Artikel 6.
1. Het candidaatsexamen voor den aanstaanden landbouwkundigen ingenieur K.B. kan worden afgelegd in twee gedeelten.
2. Het eerste gedeeltekan naar keuzevan den candidaat omvatten;
a. de landbouwscheikunde;
b. de houtmeetkunde;
c. de boschrenterekening;
d. de erfelijkheidsleer;
e. de algemeene plantkunde;
ƒ. de algemeene plantensystematiek en plantengeographie.
3. Het tweede gedeelte omvat, behalve de vakken of onderdeden van vakken van het eerste gedeelte, waarin nog geen of nog
geen voldoend examen is afgelegd, de overige in artikel 7, alinea 2,
vanhet koninklijk besluitvan6 Juli 1918 (staatsbladno. 444), zooals dat artikel wordt gelezen ingevolge de koninklijke besluiten
van 2 October 1919, van 28 Maart 1922 en van 22 November 1924
(staatsbladen nos. 588, 155 en 536), genoemde verplichte examenvakken.
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REGLEMENT
VOOR HET GEBRUIK VAN DE BIBLIOTHEEK DER LANDBOUWHOOGESCHOOL

(Vastgesteld bij koninklijk besluit van 15 Juli 1918, no. 55.)
Artikel 1.
De bibliotheek is dagelijks, behalve op Zondagen, algemeen
erkende Christelijke feestdagen en de dagen, waarop de sluiting
door curatoren zal zijn bevolen, voor het publiek geopend op de
door curatoren aan te wijzen uren.
De desbetreffende besluiten van curatoren worden ter algemeene
kennis gebracht door publicatie in de Nederlandsche staatscourant
en door vasthechting van eene mededeeling aan de daartoe aan de
hoogeschool bestemde borden.
Art. 2.
Bezoekers, die hinderlijk zijn voor anderen, of wier aanwezigheid
op eenigerlei wijze schade voor de bibliotheek doet duchten, worden,
indien ze geen gehoor geven aan de waarschuwing van den dienstdoenden beambte, op last van den bibliothecaris verwijderd.
Bovendien kan den zoodanigen door den bibliothecaris de toegang
tot en het gebruik van de bibliotheek voor een bepaalden tijd worden
ontzegd, behoudens beroep op curatoren.
In de vertrekken der bibliotheek mag niet gerookt worden.
Art. 3.
Hem, die een werk verlangt te raadplegen, wordt dit door den
daartoe aangewezen beambte verstrekt, nadat hij aan dezen den
titel en zoo mogelijk het catalogusnummer van het werk zal hebben
opgegeven.
Art. 4.
Boeken worden buiten de bibliotheek in leen gegeven voor een
door den bibliothecaris te bepalen tijd, die echter ten hoogste drie
weken bedraagt.
Docenten en leerlingen der hoogeschool kunnen boeken ter leen
bekomen; anderen slechts met vergunning van den bibliothecaris.
Het uitgeleende werk moet binnen den gestelden termijn door
den leener worden terugbezorgd.
Ook vóór het verstrijken van den gestelden termijn is de leener
verplicht op schriftelijken aanvraag van den bibliothecaris het aan
hem uitgeleende werk onverwijld terug te bezorgen.
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Art. 5.
Geen werk wordt buiten de bibliotheek in leen gegeven, dan
nadat de leener een ontvangbewijs heeft onderteekend en afgegeven,
waarop vermeld zijn:
a. de titel en het catalogusnummer van het werk;
b. de staat, waarin het werk ontvangen wordt;
c. de termijn, waarvoor het wordt geleend;
d. de datum van ontvangst;
e. de verklaring, dat de leener door de ontvangst van het werk
zich aan de bepalingen van dit reglement onderwerpt;
ƒ. de inhoud van art. 4, 6, 7, 8 en 9 van dit reglement.
Voor elk werk of gedeelte van een werk, indien dit afzonderlijk
wordt uitgegeven, wordt een afzonderlijk ontvangbewijs afgegeven.
Art. 6.
Wordt aan iemand een werk ter leen toegezonden, dan wordt het
ontvangbewijs ter teekening daarbij ingesloten.
Hij is verplicht, onmiddellijk na ontvangst, het bewijs daarvan,
onderteekend, franco terug te zenden.
Ontvangt hij een werk in beschadigden staat, dan teekent hij zulks
op het ontvangbewijs aan.
Art. 7.
Hij, die met behulp van de bibliotheek een werk vervaardigt, is
gehouden, wanneer hij het in druk doet verschijnen, een exemplaar
daarvan aan de bibliotheek te geven, tenzij de bibliothecaris hem
daarvan vrijstelde.
De bibliothecaris kan eene schriftelijke belofte tot nakoming dezer
verplichting vorderen.
Art. 8.
Het is verboden in een werk der bibliotheek te schrijven of daarin
teekens of vouwen te maken.
Bij het raadplegen van kaarten, plaatwerken, zeldzame of kostbare
werken en handschriften moeten de bijzondere voorschriften in
acht genomen worden, die de bibliothecaris daarbij zal geven. Het
maken van doortrekken of van zoodanige afbeeldingen, waardoor
het werk zou kunnen worden beschadigd, is zonder uitdrukkelijke
vergunning niet geoorloofd.
Art. 9.
t

Hij, dieeenwerkuit debibliotheek ten gebruike had op het oogenblik, waarop dit teloorging of beschadigd werd, is tot schadevergoeding gehouden.
Tot schadevergoeding is voorts ieder verplicht, die eenige schade
aan de bibliotheek of aan de boeken of andere voorwerpen toebrengt.
6
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Van voldane schadevergoeding wordt door den bibliothecaris
bewijs van kwijting gegeven.
Op hem, die de krachtens dit artikel door den bibliothecaris
gevorderde schadevergoeding niet ten genoegen van dezen voldoet,
is het tweede lid van art. 2 van dit reglement toepasselijk, behoudens de uitspraak des rechters over het bedrag der verschuldigde
vergoeding.
Art. 10.
Zoodra een uitgeleend werk in de bibliotheek terugkeert, wordt
het daarvoor afgegeven ontvangbewijs teruggegeven of desverlangd
op kosten van den leener teruggezonden.
Bij vermoeden van schade geeft de bibliothecaris in de plaats van
het ontvangbewijs eene verklaring af, inhoudende, wanneer het
werk isterugontvangen. In dit geval ontvangt de leener het ontvangbewijs eerst na vereffening der zaak terug.
Art. 11.
In de bibliotheek wordt gelegenheid gegeven tot het schriftelijk
aanvragen van uitgeleende werken. Aan dergelijke aanvraag wordt,
nadat het verlangde werk weder is ingekomen, zoo spoedig mogelijk
voldaan, en wel, indien hetzelfde werk door meer dan een persoon
verlangd wordt, in de volgorde, waarin de aanvragen zijn geschied.
Art. 12.
De bibliothecaris wijst de werken aan, die, hetzij om hun kostbaarheid of zeldzaamheid, hetzij omdat zij dagelijks in de bibliotheek noodig zijn, niet, dan met zijn bijzondere vergunning, buiten
de bibliotheek kunnen worden in leen gegeven.
Teekeningen, kaarten, platen, plaatwerken, handschriften, woordenboeken, losse nummers van tijdschriften of van vervolgwerken
kunnen slechts bij uitzondering ter leen worden verstrekt en alleen
ingevolge eene bijzondere vergunning van den bibliothecaris.
Art. 13.
Alle uitgeleende boeken moeten telken jare uiterlijk 30 Juni
terugbezorgd worden. Van 1 tot 10 Juli worden slechts bij uitzondering werken ter leen verstrekt.
Bovendien kunnen curatoren voorschrijven, dat gedurende een
door hen te bepalen tijd geen werken buiten de bibliotheek uitgeleend mogen worden.
Op zulk een besluit is het tweede lid van art. 1 toepasselijk.
Art. 14.
Alle kosten, op het gebruik van boeken, handschriften, platen
of kaarten vallende, komen ten laste van den gebruiker.
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Art. 15.
De bibliothecaris is bevoegd, ook aan personen, die niet vallen
onder de bepalingen van het tweede lid van art. 2 of het laatste lid
van art. 9, den toegang tot en het gebruik van de bibliotheek te
ontzeggen, of het gebruik voor hen te beperken, behoudensberoep
op curatoren.
Art. 16.
Op het gebruik der werken, die aan de bibliotheek in bruikleen
zijn afgestaan, is dit reglement van toepassing voor zoover de overeenkomst met den eigenaar geene afwijking noodzakelijk maakt;
voor die gevallen stelt de bibliothecaris, onder goedkeuring van
curatoren, voor zooveel noodig, bijzondere bepalingen vast.
Art. 17.
Zoo het den bibliothecaris blijkt, dat iemand overleden is, die
één of meer werken, aan de bibliotheek behoörende, in gebruik had,
of datéénofmeer werkenvan debibliotheek zichinhanden bevinden
van iemand, die ze wederrechtelijk onder zich heeft, dan geeft hij
aan curatoren daarvan kennis en doet dadelijk de noodige stappen,
om die werken terug te bekomen.
Art. 18.
Afdrukken van dit reglement en de bijzondere bepalingen, die
krachtens art. 16 mochten worden vastgesteld, worden in de bibliotheek op eene voor de bezoekers zichtbare plaats aangeplakt of
opgehangen.
Aan hen, die voor 't eerst een werk buiten de bibliotheek in leen
ontvangen, wordt desyerlangd een afdruk tegen ontvangbewijs
kosteloos verstrekt, terwijl het standaardexemplaar door hen moet
worden geteekend.
Art. 19.
De bepalingen van dit reglement zijn niet van toepassing op
dewerken,diezichindeonderscheidene handbibliotheken bevinden.
Niettemin worden deze handbibliotheken administratief geacht
deel uit te maken van de algemeene bibliotheek.
Uideening van werken uit de handbibliotheken geschiedt in overleg met den betrokken hoogleeraar, lector of directeur van een
instituut.
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LANDMETERSCURSUS
VERBONDEN AAN D E L A N D B O U W H O O G E S C H O O L
T E W A G E N I N G E N x)
C O L L E G E VAN B E S T U U R
I R . J. W . DIEPERINK,

Voorzitter,

D R . M . J. VAN UVEN.

H . F . VAN RIEL, Secretaris.
M R . A . VAN D E R D E U R E .

De studenten aan den landmeterscursus volgen colleges en
practica van de navolgende hoogleeraren en lectoren der land-.
bouwhoogeschool.
J. VAN BAREN,

De delfstof- en aardkunde,
D r . H . A. J. M . BEEKMAN,

De boschrenterekening.
T . J. BEZEMER,

De volkenkunde van Nederlandsen-Indië en de Indische talen.
Ir. J. W . DIEPERINK,

Het landmeten, het waterpassen en de geodesie.
Ir. J. ELEMA (buitengewoon hoogleeraar),

De cultuurtechniek.
D r . D . VAN G U L I K ,

De natuurkunde.
S. P . H A M ,
De houtteelt.
Dr. Ir. G.

MINDERHOUD,

De landhuishoudkunde.
D r . J. C. KIELSTRA,

Het koloniaal staatsrecht en strafrecht, de Indische landhuishoudkunde en het Indisch agrarisch recht.
D r . W . C. MEES R . A Z N . ,

De staathuishoudkunde, de statistiek en het Nederlandsch
agrarisch recht.
Ir. J. H . THAL LARSEN,

De cultuurtechniek en de hydraulica.
*) De cursus is gevestigd in hetperceel „de Valk", Rijksstraatweg no, 53,
te Wageningen (telefoon no.32).

82

Dr. M. J. VANUVEN,

De wiskunde.
Ir. M. F. VISSER,

De cultuurtechniek.
Ir. M. W. POLAK (lector),
De werktuigkunde en het werktuigkundig teekenen.

LECTOREN
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REGLEMENT VOOR DEN LANDMETERSCURSUS TE
WAGEN INGEN,
VASTGESTELD BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 SEPTEMBER 1921 (STAATSBLAD NO. 1047), GEWIJZIGD BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 MEI 1923
(STAATSBLAD NO. 218)

Artikel 1.
Er bestaat te Wageningen een cursus tot het verkrijgen van het
diploma van landmeter, omvattende 2 studieperioden.
Art. 2.
De studie aan dezen cursus is gesplitst in twee richtingen, eene
Nederlandsche richting, aangeduid met de letters N . G . en eene
Nederlandsch-Indische richting, aangeduid met de letters K.G.
De studie omvat de volgende vakken:
Ie. theoretische en toegepaste wiskunde;
2e. lagere en hoogere geodesie en kadastrale techniek;
3e. werktuigkunde;
4e. natuurkunde;
5e. cultuurtechniek;
6e. agrogeologie;
7e. houtteelt en boschrenterekening ;
8e. akker- en weidebouw;
9e. staathuishoudkunde ;
10e. landhuishoudkunde;
11e, agrarisch recht;
12e. burgerlijk-, administratief- en fiscaal recht;
13e. kadastrale en hypothecaire administratie;
14e. land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië;
15e. de Maleische taal;
16e. koloniaal staatsrecht.
Art. 3.
Voor het bestuur van den landmeterscursus is een college van
bestuur, daartoe benoemd door onzen minister van binnenlandsche
zaken en landbouw uit de docenten der in artikel 2 genoemde vakken.
Onze minister van binnenlandsche zaken en landbouw stelt de
bevoegdheden en verplichtingen van dit college vast.
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Art. 4.
Het leerplan voor den cursus wordt jaarlijks door onzen minister
van binnenlandsche zaken en landbouw, in overleg met onze ministers van financiën en van koloniën, vastgesteld, op voorstel vanhet
college van bestuur.
Art. 5.
De aanvang en het einde van de eerste studieperiode vallen samen
met die der propaedeutische studie aan de landbouwhoogeschool;
van detweedestudieperiode met decandidaatsstudie der landbouwhoogeschool. Ook devacanties vallen samen met die der landbouwhoogeschool.
Art. 6.
De lessen, in het leerplan aangewezen, zijn, behoudens de bepalingen in het volgende lid, die welke in de overeenkomstige studieperiode der landbouwhoogeschool worden gegeven.
Voofzoover de lessen, aan den landmeterscursus te geven, afwijken van die in de overeenkomstige periode der landbouwhoogeschool, wordt het onderwijs gegeven door de docenten in de
betrokken leervakken der landbouwhoogeschool of door bijzondere
leerkrachten, aan den landmeterscursus verbonden.
Deze bijzondere leerkrachten worden door ons benoemd, geschorst en ontslagen.
Het verdere personeel van den cursus wordt door onzen minister
van binnenlandsche zaken en landbouw benoemd, geschorst en
ontslagen.
Art. 7.
Voor het volgen van het onderwijs aan den cursus, moet men
voor volledig onderwijs aan de landbouwhoogeschool bij den
rector-magnificus dier hoogeschool zijn ingeschreven.
De minister van binnenlandsche zaken en landbouw kan aan hen,
die slechts enkele lessen, bedoeld in artikel 6, 2e lid, wenschen te
volgen, na ingewonnen advies van het college van bestuur, daartoe
verlof verleenen. In dat gevalister zakevan dit onderwijs een bedrag
verschuldigd, alsgenoemd in artikel 30van de wetvan 15December
1917 (staatsbladno. 700), welk bedrag, voor de vergunning wordt
verleend, in 's rijks schatkist moet worden gestort.
Art. 8.
Na afloop van iedere studieperiode is er een examen.
Het examen na de eerste studieperiode loopt over de navolgende
vakken of onderdeden van vakken:
Wiskunde. Differentiaal- en integraalrekening, analytische meetkunde van het platte vlak en van de ruimte, hoofdstukken uit de
hoogere algebra en de beschrijvende meetkunde. Leer der foutenvereffening;
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Toegepast rekenen;
T oegepaste werktuigkunde;
Hydraulica;
Natuurkunde ;
Akker- en weidebouw;
Agrogeologie ;
Staathuishoudkunde ;
Burgerlijk recht en hypothecaire administratie;
Geschiedenis en inrichting van het kadaster.
Tot dit examen wordt ieder toegelaten, die bevoegd is tot het
afleggen van het propaedeutisch examen aan de landbouwhoogeschool.
Het examen na de tweede studieperiode, voor de richting N . G.,
loopt over de volgende vakken of onderdeden van vakken:
Waarschijnlijkheidsrekening;
Lagere en hoogere geodesie;
Kadastrale techniek en techniek der ruilverkaveling;
Kartografie ;
Cultuurtechniek ;
Houtteelt en boschrenterekening;
Landhuishoudkunde;
Nederlandsen agrarisch recht;
Burgerlijk-, administratief- en fiscaal recht.
Het examen na de tweede studieperiode, voor richting K. G.,
loopt over de volgende vakken of onderdeelen van vakken:
Waarschijnlijkheidsrekening ;
Lagere en hoogere geodesie;
Kadastrale techniek en techniek der ruilverkaveling;
Kartografie ;
Cultuurtechniek ;
Koloniale landhuishoudkunde ;
Nederlandsch-Indisch agrarisch recht;
Burgerlijk-, administratief- en fiscaal recht;
Land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië;
Maleische taal;
Staatsrecht van Nederlandsch-Indië.
Tot het examen na de tweede studieperiode wordt iedereen
toegelaten, die het examen na de eerste periode met goed gevolg
heeft afgelegd.
Art. 9.
Het college van bestuur benoemt de examencommissies voor
den duur van ieder studiejaar, volgens de vakken, waarover het
examen loopt, uit de betrokken docenten en, zoo noodig, uit andere
deskundigen.
Voorzitter en secretaris van het college van bestuur zijn lid en
respectievelijk voorzitter en secretaris der examencommissies.
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Art. 10.
De examens worden afgenomen volgens de regelen, laatstelijk
vastgesteld voor de examens der landbouwhoogeschool.
Art. 11.
Onze minister van binnenlandsche zaken en landbouw is bevoegd,
op voorstel van het college van bestuur, te bepalen, dat de examens
in gedeelten worden afgelegd, overeenkomstig een door hem vast
te stellen verdeeling der examenvakken in groepen.
Art. 12.
De examens worden afgenomen gelijktijdig met de propaedeutische- en candidaatsexamens der landbouwhoogeschool.
Art. 13.
Aan een afgewezen candidaat wordt gelegenheid gegeven zijn
examen te herhalen na door de examencommissie te bepalen tijd.
Afwijzing geschiedt voor ten hoogste één jaar.
Art. 14.
Ten bewijze, dat eenig examen met gunstig gevolg is afgelegd,
wordt een in de Nederlandsche taal gesteld getuigschrift verstrekt.
Op het getuigschrift, afgegeven wegens het met gunstig gevolg
afgelegd examen na de tweede studieperiode, wordt de studierichting vermeld.
Heeft de geëxamineerde zich door meer dan gewone bekwaamheid onderscheiden, dan wordt dit op het getuigschrift vermeld
met dewoorden „met lof". Staken destemmen over deze bijvoeging,
dan blijft zij achterwege.
Het getuigschrift, in het eerste lid van dit artikel bedoeld, wordt
uitgereikt door den voorzitter van het college van bestuur.
Art. 15.
Het getuigschrift, afgegeven opgrondvangunstigafgelegd examen
na de tweede studieperiode is het diploma van landmeter, bedoeld in
het koninklijk besluit van 25 Augustus 1920 (staatsblad no. 723J.
Art. 16.
Voorzitter en secretaris van het college van bestuur genieten voor
de waarneming van hunne betrekkingen een toelage, door onzen
minister van binnenlandsche zaken en landbouw te bepalen.
Art. 17.
In het geldelijk beheer van den landmeterscursus wordt door
onzen minister van binnenlandsche zaken en landbouw voorzien.
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OVERZICHT VAN DE COLLEGES EN PRACTICA AAN
DEN LANDMETERSCURSUS
EERSTE STUDIEPERIODE
A. Loopt van September tot de groote vacantie.
B. Loopt van de groote vacantie tot Januari.
Voordrachten

Wiskunde.
Differentiaal- en Integraalrekening. Analytische
meetkunde van het platte vlak en van de ruimte.
Hoofdstukken van de hoogere algebra en van de
beschrijvende meetkunde. Boldriehoeksmeting.
Leer der foutenvereffening.
Toegepast rekenen.
Numerische, graphische en mechanische methoden.
Werktuigkunde.
Beginselen der toegepaste mechanica. Inleiding
tot de leer der werktuigen. Overzicht van de
krachtwerktuigen. Werktuigkundig teekenen.1)
Hydraulica.
Beginselenvan deleerder bewegingvanvloeistoffen en hunne toepassing bij de hydrometrie.a)
Natuurkunde.
Lichtbreking, optische stelsels.
Akker- en weidebouw.
Inleiding in deleervan denakker- en weidebouw.
Hoofdzaken uit deleervan dealgemeene plantenteelt (inbegrepen een meer populaire behandeling
van de leer der grondbewerking en bemesting).
Korte bespreking van de belangrijkste akkerbouwgewassen. Weidebouw.
Als college der landbouwhoogeschool.

Oefeningen

4 u.A
2 u.B

2u.A
1 u.B

2u. A
enB

1 u.A

2 u.A

tot
Kerstmis^

na
Kerstmis

2u.A
na Kerstmis

2 u.B

2 u.A
tot
Kerstmis

2u.A
enB

1 middag A
p, 14 dagen
van Kerstmis tot gr.
vacantie.

Agrogcologie.
Wording, samenstelling en eigenschappen van de
voornaamste grondsoorten in Nederland (Nederlandsen-Indië).*)

Voordrachten

Staathuishoudkunde«*)

2 u.A
2 u.B

Burgerlijk recht en hypothecaire administratie.
Wettelijke en administratieve voorschriften, betreffende de boekhouding op den eigendom en
de zakelijke rechten.

lu.A
1 u. B

Geschiedenis eninrichting vanhet kadaster.

lu.A

Oefeningen

1 u.A
enB

TWEEDE STUDIEPERIODE, RICHTING N.G.
A = eerste jaar. B = tweede jaar.
Waarschijnlijkheidsrekening.
Waarschijnlijkheidsrekening mettoepassingop de
statistiek. Normale frequentie-verdeeling, correlatie.x)
Lagere en hoogere geodesie.
Instrumenten. Methoden van opmeting. Waterpassing. Tachymetrie en barometrische hoogtemeting. Primaire en secundaire driehoeksmeting.
De rijksdriehoeksmeting in Nederland. Kaartprojecties.Toepassingvandemethodeder kleinste
vierkanten opvraagstukkenvangeodetischen aard.
Kadastrale techniek en techniek der ruilverkaveling.
Instrumenten voor eenvoudige opmetingen. Opmeten van terreinen van geringen omvang, volgens de methoden, die daarvoor bij het kadaster
worden toegepast. Inhoudsbepaling. De „verwijzing" in het kadaster.
Uitzetten van rechte lijnen en bogen. Grensregeling.
Techniek van de vernieuwing van het kadaster.
Photogrammetrie.
Techniek der ruilverkaveling.
Kartografie.
Geschiedenis en methoden der kartografie en
topografie.

3 u.A
t. gr. vac.

lu.A

v. gr. vac.
t. Kerstmis

2 U.A
3 u.B

2 U.A
2 U.B

2 u.A

2 u.A

1 u.B

2 u.B

lu.B
lu.B

1

) Als college der landbouwhoogeschool.
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Cultuurtechniek.
a. Weg- en waterbouwkunde. Algemeene waterbouwkundige onderwerpen, Verkeers- en transportmiddelen.1)
b. Ontginning. Ontginning van hoogveen, moeras
en heidegrond, gebruik van woelklei, terpaarde
en slib. J )
c. Afwatering van den bodemenpolderbemaling.
Droogleggen en drooghouden van polders. Bemalingswerktuigen en bijbehoorende krachtwerktuigen.1)
Houtteelt en boschrenterekening.
De in den boschbouw gebruikt wordende houtsoorten. Overzicht van de houtteelt en van het
boschbedrijf.
Productiefactoren, renterekening en waardebepaling in het boschbedrijf. 1)

Voordrachten

2 u.A
2 u.A
2 u. B

1 u.A
1 u.A

2u.A

Bijzondere landhuishoudkunde.
Leer van de bedrijfsmiddelen en van de bedrijfsstelsels,van het bedrijfsbeheer envan de bedrijfscontrôle, landbouwstatistiek. *)

1 u. B

Burgerlijk-, administratief- en fiscaal recht.
Burgerlijk- en administratief recht voorzoover
voor den landmeter van beteekenis. Stelseis van
boekhoudingvanzakelijke rechten. Belasting-wetgeving, inzonderheid de grondbelasting.

2 u .A

na Paschen

Algemeene landhuishoudkunde.
Staathuishoudkundige grondbegrippen ten aanzien van landbouwvoortbrenging en -bedrijf. J)

Nederlandsch agrarisch recht. ])

Oefeningen

1 u.A
1 u.B
2u.A
2 u.B

TWEEDE STUDIEPERIODE, RICHTING K.G.
Waarschijnlijkheidsrekening.
Als voor de richting N. G.
Lagere en hoogere geodesie.
Als voor de richting N. G.
Kadastrale techniek en techniek der ruilverkaveling.
Als voor de richting N. G.
a
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) Als college der landbouwhoogeschool.

3 u. A t.
gr. vac.
1 u . A v . gr.
vac. t. K.

2 u. A
3u. B
2u.A
1 u.B
1 u.B

2u.A
2 u.B
2u. A
2u. B

Voor- | Oefeningen
drachten

Kartographie.
Als voor de richting N. G.

lu.B

Cultuurtechniek.
a. Weg- en waterbouwkunde.
Als voor de richting N . G.
b. Bevloeiïng. Doeleinden van bevloeiïng. Bevloeiïngswijzen. Waterontleening. Waterbeheer.1)

2u.A

Koloniale landhuishoudkunde.
Het kapitaal en het crediet in koloniale grootondernemingen en in deinlandsche samenleving
der koloniën.x)

2u.A
enB

Agrarisch recht.
De hoofdtrekken van hetagrarischadatrecht van
Nederlandsen-Indië. *)

lu.A
enB

Burgerlijk-, administratief- enfiscaal recht.
Als voor de richting N. G.
Land- en volkenkunde van Ned. Indië.
Vergelijkende volkenkunde van den O.I. archipel. Ethnographie van Java. x )
Maleische taal.*)
Koloniaal staatsrecht.
Hoofdtrekken uit het Nederlandsch-Indisch
staatsrecht.*)

2u.A

2u.A

2u.A
2 u.B
2 u.B
2u.B
lu.A
enB

*) Als college der landbouwhoogeschool.
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EXAMENSAANDENLANDMETERSCURSUS
A. Het examen na de eerste studieperiode kan worden afgelegd
in twee gedeelten.
Ie gedeelte, omvattende:
1. Wiskunde (analytische meetkunde van het platte vlak. Differentiaal rekening).
2. Toegepaste werktuigkunde.
3. Natuurkunde.
4. Geschiedenis en inrichting van het kadaster.
2e gedeelte, omvattende de overige in art. 8 van het reglement
bedoelde vakken of onderdeden van vakken.
B. Het examen na de tweede studieperiode, richting N. G., kan
worden afgelegd in twee gedeelten:
1e gedeelte,dat naar keuze van den candidaat kan omvatten:
1. Waarschijnlijkheidsrekening.
2. Hoofdstukken uit de lagere geodesie.
3. Hoofdstukken uit de kadastrale techniek.
4. Cultuurtechniek:
a. Ontginning.
b. Weg- en waterbouwkunde.
5. Boschrenterekening en houtteelt.
5. Hoofdstukken uit het administratief en fiscaal recht.
7. Stelsels van boekhouding van de zakelijke rechten.
2e gedeelte, omvattende behalve de vakken of onderdeden van
vakken van het eerste gedeelte, waarin nog geen voldoend examen
is afgelegd, de overige in art. 8 van het reglement bedoelde vakken
of onderdeelen van vakken.
C. Het examen na detweede studieperiode voor derichting K. G.
kan worden afgelegd in twee gedeelten:
1e gedeelte,dat naar keuze van den candidaat kan omvatten:
1. Waarschijnlijkheidsrekening.
2. Hoofdstukken uit de lagere geodesie.
3. Hoofdstukken uit de kadastrale techniek.
4. a. Bevloeiïng.
b. Weg- en waterbouwkunde.
5. Hoofdstukken uit het administratief en fiscaal recht,
6. Stelsels van boekhouding van de zakelijke rechten.
2e gedeelte, omvattende behalve de vakken of onderdeelen van
vakken van het eerste gedeelte, waarin nog geen voldoend examen
is afgelegd, de overige in art. 8 van het reglement bedoelde vakken
of onderdeelen van vakken.
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