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GESCHIEDENIS DER HOOGESCHOOL

DE WIJZE VAN REPRODUCTIE IN DE PLANTENTEELT
EN DE CONSEQUENTIES DAARVAN TEN OPZICHTE VAN
DE NAKOMELINGSCHAP
REDE, UITGESPROKEN TER HERDENKING VAN DEN VIJFTIENDEN VERJAARDAG DER LANDBOUWHOOGESCHOOL OP
9 MAART 1933DOOR DEN RECTOR-MAGNIFICUS

IR. H. K. H. A. MAYER GMELIN
Mijne HeerenCuratoren,Mijne Heeren Ambtgenooten
en overige Docenten, Ambtenaren en Studenten dezer
Hoogeschool en voorts Gij allen, wier tegenwoordigheid
van Uwebelangstelling voor deze instelling blijk geeft,
zeergewaardeerde aanwezigen!
Op dezen dag, dat de Landbouwhoogeschool voor de vijftiende
maal verjaart, heb ik het voorrecht tot U te mogen spreken over een
onderwerp naar vrije keuze.
Ik heb gemeend in dit gevalte moeten vasthouden aan het conventioneel gebruik om op dezen dag te handelen over een en ander uit
het eigen studievak, al zal ik mij excursies naar aangrenzende gebieden moeten veroorloven.
Om verschillende redenen heb ik gestreefd naar eene eenigszins
populaire uiteenzetting, waarvan ikgeenvijand ben,zoolangde waarheid, althans datgene, wat wij daarvoor houden, daarbij niet in 't gedrang komt.
Ik hoop, dat het mij moge gelukken bij U eenige belangstelling op
tewekkenvoor hetonderwerp mijner keuze:
„Dewijze vanreproductie indeplantenteeltendeconsequentiesdaarvantenopzichte vandenakomelingschap"'.
De reproductie in de plantenteelt, het vermenigvuldigen van het
aanwezige planten-materiaal, of,zooals dewoordelijke vertaling luidt,
„het opnieuw voortbrengen", noodzakelijk in verband met het verbruik en het afsterven van de gewassen, kan geschieden langs twee
principieel verschillende wegen. Men kan ni. óf vermenigvuldigen
langsongeslachtelijken weg,oflangsgeslachtelijken.
Bij de vermenigvuldiging of voortplanting langs ongeslachtelijken
wegbezigtmenalsreproductie-organen:knollen,bollen,stekkenenz.;
verder past men deze wijze van vermenigvuldigen ook toe bij het en-
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ten en oculeeren. In de laatste gevallen verkrijgt men bij de reproductie slechts een gedeeltelijk aan het entrijs, ofaan den over te brengen knop, ontleend exemplaar; de onderstam (in elk geval op zijn
minst genomen dewortel) isvan andere origine.
Bij de vermenigvuldiging langs geslachtelijkenweg dient als reproductie-orgaan datgene, wat men in 't dagelijksch leven aanduidt als
„zaad", dikwijls botanisch niet geheel juist, omdat het hier b.v.ook
weleensvruchten betreft. Dit zaadontstaat alsregel alleen dan, alser
bevruchting heeft plaats gehad. Het wezen der bevruchting bestaat
in de versmelting van de in den zaadknop aan te treffen vrouwelijke
geslachtscel (eicel) met eene mannelijke (stuifmeelcel). Onder gunstige omstandigheden ontwikkelt daarna de bevruchte eicel zich verder tot kiem (d.i.het nieuwe individu in zeer jeugdigen toestand), de
zaadknop tot zaad, het vruchtbeginsel, dat één of meer zaadknoppen
bevat,totéén-ofmeerzadige vrucht.
De vermenigvuldiging langs ongeslachtelijken weg, b.v. bij verscheidenheden of zgn. rassen van roos, hop en meekrap door stek,
van aardappel en aardpeer door knollen, van tulp en hyacinth door
bollen, doet, behoudens zeldzame uitzonderingsgevallen van zgn.
knopvariatie,diehierwordenverwaarloosd,geennieuwe verscheidenheden of typen verkrijgen, maar behouden wat men heeft. Eene
Eigenheimer-plant, door knollen vermenigvuldigd, levert opnieuw
Eigenheimer-planten, die een aardappelkenner als zoodanig zal
kunnen herkennen.
Bij voortplanting van rassen langs den geslachtelijken weg door
zaad, kan eene dergelijke standvastigheid eventueel ook zijn aan te
treffen; het is echter zeer dikwijls anders, zooals uit het volgende kan
blijken.
Indien men, uitgaande van eene plant van een zgn. aardappelras,
dat geregeld bessen draagt en bij bevruchting door eigen stuifmeel
zaad voortbrengt, uit dit zaad voortkweekt, dan zal men, heel anders
dan bij vermenigvuldiging van deze plant door knollen, waarnemen,
dat de verkregen nakomelingen in den regel in allerlei opzichten belangrijk van elkaar verschillen, zooeventueel in bloemkleur, kleur der
knollenen van 't vleeschvandeze,kleurderstengels,bladvorm, vorm
der knollen, groeiwijze enz., al geldt het gezegde ver van algemeen
voor aldezepunten gelijktijdig enbij'téénebesdragende rasvoor een
grooter aantal daarvan'dan bij 't andere.
De verklaring der eenerzijds groote en anderzijds geringe gelijkenisbij denakomelingen van dezelfde plant, alnaar de manier, waarop
dezeworden verkregen, door ongeslachtelijke of geslachtelijke voortplanting, zaleerst mogelijk zijn, nadat vooraf de vraag is beantwoord,
van welke factoren het uiterlijk van eene tot ontwikkeling gekomen
plant afhankelijk is.
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De eigenschappen van een min of meer tot ontwikkeling gekomen
individu, zoowel de uitwendig waarneembare, die het uiterlijk bepalen, alsook de uitwendig niet direct waarneembare, b.v. physiologische, als koude-resistentie en dergelijke, worden bepaald:
eenerzijds door den aanwezigen aanleg, of, juister uitgedrukt, door
de aanwezige aanlegsoorten of aanlegsels, die, te zarnen het aanlegsel-garnituur vormende, alreeds in de bevruchte eicel, waaruit de
plant zich ontwikkelde, volledig aanwezig waren en door de vrouwelijke en mannelijke geslachtscellen, die bij de bevruchting zijn versmolten, gezamenlijk zijn aangebracht;
anderzijds door de omstandigheden, die invloed hebben uitgeoefend op de ontwikkeling, of, wat men zou kunnen noemen, de ontplooiing deraanlegsels.
Ikwil beginnen met aangaande hetlaatstepunt iets mede te deelen.
Elkeen weet, dat een goed opgevoed, of ook wel een goed gevoed
kind zichgemiddeld andersontwikkelt daneen kind, dat onder tegenovergestelde omstandigheden heeft moeten opgroeien, dat eene goed
bemeste plant er heel anders uitziet dan eene overigens gelijk behandelde, die armoede heeft moeten lijden, dat de kiemen van aardappels, die in een donkeren kelder zijn uitgesproten, lang, slap en
nietgroen zijn, terwijl bij ontwikkelingin 't licht,korte,stevige,bladgroenhoudende spruiten gevormd worden. Verschillende omstandigheden van ontwikkeling leiden dus bij gelijk materiaal, met gelijken
of gemiddeld gelijken aanleg, tot eene verschillende uitkomst.
Indien daarentegen onderwerkelijk identiekeomstandigheden eene
verschillende uitkomst wordt verkregen, dan ligt dit aan een verschil
in aanleg.De aanlegsels bepalen, opwelke wijze eenindividu in zijne
ontwikkeling op de heerschende omstandigheden reageert.
De taakendeplicht vanopvoedersisdeze,deomstandigheden, die
de eigenschappen van het tot meer volledige ontwikkeling gekomen
individu mede bepalen, voor ieder individu zooveel mogelijk zóó te
kiezen, dat door de bevordering van deontplooiing van in 't bedoelde
geval gunstige en het tegenhouden van die van ongunstige aanlegsoorten, een zoo goed mogelijk eindresultaat (complex van eigenschappen) wordt verkregen.
De taak van den plantenteler loopt aan de zooeven genoemde
eenigszins parallel, doch is meer gericht op het materieele en tevens
minder op hetindividueele. Zij omvat het streven naar eenezoovoordeeligmogelijke productievandekunstmatigverkregengemeenschappen van planten van meestal gelijk ras, die wij als „gewassen" aanduiden, langs overeenkomstigen weg. De omstandigheden, die de
ontplooiing der aanlegsels beheerschen, kunnen door het nemen van
cultuur-maatregelen van verschillenden aard, die voor diverse rassen
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eenigszins zullen moeten uiteenloopen, in belangrijke mate worden
beïnvloed. Bijhet streven naar eenezoovoordeeligmogelijke productie is ook aan de toekomst te denken, dus ook op de nagewassen te
letten, wat b.v.niet geschiedt bij het in praktijk brengen van een irrationeelen roofbouw.
Wie tracht om de afzonderlijke plant zooveel mogelijk tot ontwikkeling te brengen, maakt in den regel geen voordeeligen oogst. Het
gaat in de plantenteelt noch om eene zoo sterk mogelijke ontwikkeling van het individu, noch om eene zoo sterk mogelijke ontwikkeling van de gezamenlijke planten (zoo groot mogeiijken oogst), maar
om, mede door de qualiteit bepaaldwordende, zoovoordeelig mogelijke oogsten, al wordt dit onder omstandigheden van intensieve cultuur wel eens vergeten.
Ofeenebepaaldeaanlegsoortgunstigofongunstigmoet worden beoordeeld en dus de ontplooiing daarvan alof niet dientte worden bevorderd, hangt dikwijls af van de verder aanwezige aanlegsoorten.
Dezelfde energie, die voor een veldheer van wereldroem onmisbaar
is, kan iemand van misdadigen aanleg makentoteenautobandietvan
de gevaarlijkste soort.
Bij het streven om een bepaalden gewenschten aanleg tot volledige
ontwikkeling te doen komen, kan men in conflict komen met
andere, zoodat men lettende op de bruikbaarheid van 't geheel, zich
wat betreft de ontplooiing vanaanlegsoortenbepaalde grenzen moet
stellen. Zoo kan men b.v. bij het pogen om een aanwezigen muzikalen aanleg tot sterke uiting te brengen, bij een gelijktijdigen aanlegvooreenofandereziekte,tengevolgevanoverdrijving het gestelde
doel voorbij streven. Wie van het uitstoelingsvermogen der tarweplanten van bepaald ras maximaal wil profiteeren, zal in de plantenteelt noodwendig fiasco maken, omdat de ontwikkeling van 't gewas
in zijn geheel dan in allerlei andere opzichten tekort schiet.
Bij de opvoeding is zoowel rekening te houden met vermoedelijk
aanwezige aanlegsoorten, alsookmet zoodanige,diezichbij begonnen
ontplooiing weliswaarreedskenbaarmaken,dochwaarvande verdere
ontwikkelingnogbeïnvloed(bevorderdoftegengehouden)kanworden.
Min of meer geldtditookvoordeplantenteelt, bijhetverbouwen van
diverserassen.Meestalishetmateriaalhierechterbeterbekend,zoodat
deredenvanonsingrijpen inditgevaldikwijls minder te zoeken is in
hettijdens het opgroeien aan den dag treden van onbekende aanlegsoorten, dan in de van tevorenniettevoorspellen groeiomstandigheden, diein hetjaar vancultuuropdenbetreffenden akker zullen heersenen.Dezezullenvooralinabnormalejaren,weinig beantwoordende
aanden gemiddelden toestand, kunnen leiden tot afwijkingen van de
gewenschtematevanontplooiingderaanlegsels,welkewij kunstmatig
door tegenmaatregelen zooveelmogelijk moeten compenseeren.
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Men duidt deafwijkende ontwikkeling, diemen tezien krijgt onder
invloed van de omstandigheden, die de ontplooiing der aanlegsels
beheerschen, aan met den term „modificatie". De hier bedoelde omstandigheden vanvariabelen aard kunnen b.v.in de plantenteelt zijn:
groottevanzaad ofpootgoed, beschikbarehoeveelheid lichtensamenstellingdaarvanuitstralenvanverschillende soort, warmte-, water- en
voedsel-voorziening, het al of niet geïnfecteerd zijn met plantenziektekiemen.
Zelfsopéénen denzelfden, zooveel mogelijk gelijkmatig vruchtbaren akker verkeeren deplanten individueel beschouwd nimmer onder
precies gelijke conditie, tengevolge van verschil in standruimte, verschil in vruchtbaarheid op diverse plekken, enz., zoodat de modificatie daar steeds eene rol speelt. Deze laatste uit zich echter in de
plantenteelt behalve op deze eerste individueele, nog op eene tweede
massale wijze, nl. door het verschil in ontwikkeling, dat heele gewassen, verkregen uit eenzelfde partij zaad, te zien geven, al naar de
vruchtbaarheid vandenakker,waardezezijn opgegroeid ende andere
omstandigheden van cultuur, die daar hebben geheerscht.
De ervaring leert ons, tot wat voor wijzigingen de modificatie in
bepaalde gevallen, binnen de voorkomende grenzen van cultuuromstandigheden, kan leiden en eveneens waartoe ze niet kan leiden.
We mogen ons echter niet verbeelden, dat wij, in verband met dit
feit, meestalinstaatzouden zijn op het eerstegezicht uit temaken, of
eene in bepaalden zin waargenomen afwijking moet worden toegeschreven aan modificatie (inwelk gevalvolgens de heerschende meening van erfelijkheid geen kwestie kan wezen),danwelofer werkelijk
verschil bestaat in erfelijken aanleg. Deze vraag kan in zeer vele gevallen slechts worden beantwoord door 't experiment. Wijkt een
individu van de overige af in aanleg, dan moet het onderzoekvande
nakomelingen, in strenge vergelijking verbouwd metdievanhet normale type, dit uitwijzen.
Wij weten bij ondervinding, dat, hoeveel of hoe weinig water, of
plantenvoedsel enz., onderdein depraktijk voorkomende omstandigheden van verbouwen ook ter beschikking staat van eene aardappelplant van bepaald gebruiksras, dat geregeld bloeivertoont, de bloemkleur en de knolkleur „grof aangeduid" dezelfde blijven. Evenzeer is
het echter bekend, dat er Primula's zijn, die al naar de wijze, waarop
ze in de kas gekweekt worden, rood of wit kunnen bloeien, waarbij
vooral de temperatuur veel invloed heeft. De kennis van feiten als
deze is natuurlijk van groot belang.
Het is niet noodzakelijk, dat de afstammelingen van slechts tengevolge van modificatie verschillende individu's, in voldoende aantal
beoordeeld om toevalligheden buiten te sluiten, alreeds in de eerstvolgende generatie identiek zijn. Er kunnen zich nl. ook gevallen
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voordoen van nawerking, die niet met erfelijkheid mag worden verward. Zeer klein en groot zaad, uit dezelfde aren van een constant ras
afkomstig, tot uitzaai gebracht, kan b.v. ookin devolgende generatie
nog geringere verschillen in gemiddeld zaadgewicht te zien geven.
Wanneer de nakomelingen van éénindividu, onder gelijke omstandigheden verbouwd als die van een ander individu van 't zelfde gebruiksras, groepsgewijze beschouwd verschillen vertoonen en bij
voortgezette cultuur ook blijven vertoonen, dan kan dit ook hieraan
liggen,datdeééneplantinhaargeheelgeïnfecteerd wasdoordekiemen
van eene ziekte, als b.v. bij den aardappel de bladrol-, of mozaïekziekte, die ook in verdere generaties de geheele nakomelingschap van
deze plant blijft aantasten en dientengevolge modificeert. Indien de
bedoelde ziekte de plant slechts weinig schaadt (wat bij sommige
aardappelsoorten geldt voor bepaalde vormen van „mozaïek"), of de
bedoelde infectie van blijvenden aard misschien heelemaal niet
schaadt, of eventueel zelfs voordeelig zou zijn, ligt het voor de hand
ten onrechte te denken aan verschil in erfelijken aanleg. Slechts door
infectieproeven, op gezonde planten genomen, kan eventueel opheldering in dezen worden gebracht. Infecties van planten, die voor het
individu voordeelig zijn, komen dikwijls voor; men denke maar eens
aan de vele gevallen van symbiose (samenleving ten voordeele van
elk der betrokken partijen) van hoogere planten met lagere,zooals die
van de vlinderbloemige planten met de wortelknol-organismen. De
overgang van ziekteverwekkende en de ontwikkeling bevorderende
organismen, waarbij dan niet,zooalsbij hetparasitisme, deééne partij
gebaat en de andere geschaad wordt, is zeer geleidelijk.
Bij toepassing van de ongeslachtelijke voortplanting hebben de
planten, die men van ééne plant verkrijgt, als regel precies hetzelfde
aanlegsel-garnituur als deze. Is de ouderplant niet zelf uit zaad verkregen, dan is zij toch altijd korter of langer geleden afkomstig van
een op deze wijze ontstaan individu. Het garnituur, aanwezig in de
bevruchte eicel, die tot het later ongeslachtelijk voort te planten individu uitgroeit, gaat bij deeling dezer volledig over op ieder van de
dochtercellen,kleindochtercellen enz.enkantenslottegeacht worden
aanwezig te zijn in elke levende lichaamscel van het bedoelde individu en alle cellen, die daar verder door gewone celdeeling uit ontstaan.Slechts de geslachtscellen zijn hiervan uit te zonderen; bij de
vorming van dezelaatste valt het aanlegsel-garnituur uiteen en wordt
daarbij gemiddeld op het halve aantal (dein tweevoud aanwezige,van
beide zijden aangebrachte, aanlegsels voor twee gerekend) gereduceerd. Dit is begrijpelijk, omdat anders bij elke nieuwe geslachtelijke
voortplanting het aanlegsel-garnituur gemiddeld zou verdubbelen.
Een vrijwel tot in het oneindige aangroeien van aanlegsels is al daar-
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om eene ondenkbaarheid, omdat het afzonderlijke aanlegsel daarbij
zijne beteekenis zou verliezen.
Elk reproductie-orgaan, dat bijdeongeslachtelijke vermenigvuldiging dienstbaar is,elkeknol, stek, enz,, iseen product van de gewone
celdeeling. Het vertoont bij verdere ontwikkeling opnieuw celdeeling,
in bepaalde, vooral in jeugdigen staat verkeerende, weefsels, zooals
deze b.v. duidelijk uitkomen aan de groeipunten en in de cambiale
zone. Daarbij blijft hetzelfde garnituur behouden voor alle, resp.
alle daarop controleerbare, vegetatieve cellen, niet echter voor de
generatieve (bij de geslachtelijke voortplanting dienstige). Indien de
celdeeling opdenormalewijzeverloopt enelkaanlegselindemoedercelaanwezig, iniedervan dedochtercellen belandt, dan kan bij ongeslachtelijke voortplanting hetaanlegsel-garnituuronveranderd blijven
tot in lengte van dagen.
We kunnen ons dus de aanlegsels van eeneplant volledig aanwezig
denken in alle levende cellen van deze. Men zoekt ze in een bepaald
onderdeelvan de cel,den zgn. celkern, meer in 't bijzonder in dezgn.
chromosomen van dezen, kan ze echter ook met de beste hulpmiddelen niet als zoodanig waarnemen, zoodat het bewijs van het in eerste
instantie beweerde niet te leveren is. Echter wordt de aanname, dat
nl. allelevende cellenvan 't betreffende individu hetzelfde aanlegselgarnituur zouden bevatten, welzeer waarschijnlijk door het feit, dat,
indien het gelukt, uitgaande van bepaaldecellenvan blad, stengel of
wortel, een nieuw individu te verkrijgen, dit nieuwe individu,
onder zooveel mogelijkgelijke omstandigheden gekweektalsdatgene,
waarvan we uitgingen, daarmede steeds in hooge mate in eigenschappen overeenstemt.
Waar we de aanlegsels zelf niet kunnen zien, moeten we ons een
inzicht verschaffen in de aanwezigheid daarvan door hun uitingen,
in casu met hulp van de na ontplooiing tot ontwikkeling gekomen
eigenschappen. Daar echter de eigenschappen mede worden beïnvloed door de omstandigheden, waaronder deze ontplooiing heeft
plaats gehad, is 't duidelijk, dat men, teneinde met zoo groot mogelijke zekerheid te kunnen beoordeelen, of bij een aantal organismen
hetzelfde garnituur aanwezig is, deze omstandigheden gelijk moet
maken.Dit gelukt 'm't algemeen betervooreengrootaantalindividu's
gemiddeld, danvoorenkelingen. Ook opzeergelijkmatig vruchtbaren
grond loopen deomstandigheden van ontwikkeling voor de afzonderlijke planten meestal nog belangrijk uiteen. Zoo komt het, dat men,
teneinde de vraag naar het al of niet identiek zijn van de aanlegselgarnituren van planten te beantwoorden, in 't algemeen doelmatiger
handelt, door de onder dezelfde omstandigheden verkregen en verbouwde nakomelingen van deze, in niet te gering aantal en groepsgewijze beschouwd, met elkander te vergelijken, dan de planten zelf.
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Aldus handelende wordt men onafhankelijker van 't toeval, dat zich
t.a.v. een gering aantalindividu's sterk doet gelden.
Wie dus, de op een aardappelakker voorkomende Eigenheimerplanten beschouwende, en daarbij tot het inzicht komende, dat deze
planten wel zeer sterk op elkander gelijken, maar toch nimmer volkomen elkanders evenbeeld zijn, nog twijfelt, of het waargenomen
verschil misschien niet toch vooreen deelzoumoetenworden toegeschreven aanverschilinerfe/ijken aanlegbijdeplanten, zou zich door
eenexperiment indenzooevenaangeduidenvormkunnen overtuigen.
Dit zou hem van eiken twijfel bevrijden.
De planten, die men langs ongeslachtelijken weg uit ééne plant
verkrijgt of heeft verkregen, bezitten dus in 't algemeen een gelijk
aanlegsel-garnituur (hetzelfde van dat der ouderplant), of wat hetzelfde beteekent, de plant van uitgang vertoont bij deze wijze van
voortplanting eenezekereoverbrenging vandeaanlegsels,eene standvastige vererving, indien men hier van vererving wil spreken. De
zgn. rassen, in dit geval niets anders dan ongeslachtelijk vermenigvuldigde afzonderlijke plantenindividu's, zijn, bij handhaving van
dezewijze vanvoortplanting, volkomen standvastig, wat uit een landbouwkundig oogpunt groote voordeden biedt, o.a. omdat men het
goede, wat men heeft, onveranderd kan behouden. Men heeft het
zooeven gezegde ook wel eens zóó uitgedrukt: „Indien men voortplant langs den ongeslachtelijken weg, door stek, enting, knollen of
bollen, dan houdt men eigenlijk bij voortduring hetzelfde individu."
Vooral in verband met eene vermeende ouderdoms-degeneratie is
deze opvatting nogaleensnaar voren gekomen. Indien wij hetzelfde
individu houden, dan ligt het verder ook zeer voor de hand, dat wij
dezelfde erfelijke aanlegsels behouden, terwijl dit in verband met
de geslachtelijke voortplanting slechts in bepaalde gevallen zoo is.
Met den term „erfelijke aanlegsels" bedoelt men niet, dat deze eo
ipsozoudenovergaanopallenakomelingen; deaanlegselsgaan echter,
hetzij op een deel der nakomelingen, hetzij op alle nakomelingen,
onveranderd over. Zij vormen ieder op zichzelf eene niet splitsbare
eenheid, die in 't aanlegsel-garnituur van een individu echter eventueel, nl. zoover ze van twee zijden is aangebracht, wel in duplo
aanwezig kan zijn.
Bij toepassing van de geslachtelijke voortplanting geldt dus slechts
voor bepaalde gevallen, dat er als regel geen typen voor den dag
komen, die van de ouderplant, of ouderplanten, in aanlegsel-garnituur afwijken. Slechts in deze gevallen zullen de aanlegsels, bij de
nakomelingen aanwezig, zoowel onderling volkomen overeenstemmen, alsook met die van de ouderplant, resp. ouderplanten, of, zooalsmen'tookkanuitdrukken, zalmenkunnen rekenenopeenezekere
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en volledige vererving van alle aanwezige aanlegsels op de nakomelingen. Dit geldt, onregelmatigheden bij de vererving, zooals diezich
wel eens voordoen bij de zgn. mutatie, daargelaten,slechts dan, als
de ouderplant, die bij zelfbevruchting zaad levert, ontstaan is uit
eene bevruchte eicel, die van beide zijden dezelfde aanlegsels ontving.Eenedergelijke bevruchte eicelenhetuitdezeontstane individu
• bevat dan alleaanlegsels in dubbeltal;men noemt de bevruchteeicel
en het individu, dat zich uit deze ontwikkelt, homozygoot. Het geldt
eveneens voor het geval, dat kruisbevruchting plaats heeft tusschen
twee homozygote, volkomen in aanlegsel-garnituur overeenkomende
planten, echter niet voor andere gevallen.
De reden hiervan is niet moeilijk te begrijpen. Men behoeft hiervoor slechts kennis te hebben van de door tafrijke feiten bevestigde
hypothese,afkomstig van MENDEL, behelzende, dat nl.alleaanlegsels,
die in een individu van beide zijden zijn aangebracht, dus in duplo
aanwezig zijn, in alle geslachtscellen, door dit individu te leveren,
zoowel vrouwelijke (eicellen), als mannelijke (in onsgeval stuifmeelcellen), in enkelvoud terecht komen, zoodat ze bij de vereeniging van
deze zich weer verdubbelen. Men mag dan dus bij de nakomelingen
opnieuw hetzelfde aanlegsel-garnituur verwachten. Aanlegsels, die
slechtsvanéénezijde zijn aangebracht endiedusslechtsin enkelvoud
voorkomen in 't aanlegsel-garnituur van eene plant, hebben slechts
de halve kans in de geslachtelijke cellen aanwezig te zijn; zij zullen
dus in 't algemeen, en doorgaans onafhankelijk van elkaar, bij 50%
der geslachtscellen voorkomen en bij 50% ontbreken. Men heeft dan
dus uiteenloopende aanlegsel-garnituren bij degeslachtscellen, alhoewel er ook nog volkomen identieke, in grooter of in kleiner aantal,
voorkomen, aangezien hetzelfde garnituur zich kan herhalen.
Door vereeniging van de gevormde geslachtscellen zullen verschillende en wellicht zeer verschillende combinaties tot stand komen,
meestal slechts voor een klein deel homozygote (met alle aanlegsels
in dubbeltal). Er zullen dusindividu's,oftypenvoorden dag komen,
die in aanlegsel-garnituur verschillen en derhalve ook, na ontplooiing
der aanlegsels, zooals men hetweleensnietgeheelcorrectuitdrukt, in
erfelijke eigenschappen. Alnaar het aanlegsel-garnituur van de plant,
die de zich vereenigende geslachtscellen levert, één, weinige, of vele,
slechts van ééne zijde aangebracht(e) aanlegsel(s) bevat, zullen deze
geslachtscellenveelvuldiger (tot 50% toe), of zeldzamer, volledig in
aanlegsels overeenkomen en dus ook vaker of zeldzamer aanleiding
geven tot het ontstaan van een homozygoot individu, het uitgangspunt voor elk, bij voortplanting door zaad standvastig of constant
(zgn. zaadconstant) ras.
Een individu, dat één of meer aanlegsels slechts in enkelvoud in
zijn garnituur bevat en de bevruchte eicel, waaruit dit individu zich
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ontwikkelde, noemt men heterozygoot. Een dergelijk individu kan
minder of meer heterozygoot zijn, voor slechts één aanlegsel, voor
enkele, of voor vele. Het is echter nooit volledig heterozygoot, waarschijnlijk op verre na niet. Alle tarwe- of haver-planten b.v. komen
vermoedelijk grootendeels in aanlegsels met elkander overeen, wat
deze planten eigenlijk eerst tot individu's van hetzelfde gewas(tarwe
of haver) stempelt;en wat voor de individu's geldt, geldtuitden aard
der zaak ook voor de geslachtscellen van deze. Alle graanplanten
komen ook nog voor een aanzienlijk, hoewel minder groot deel, in
aanlegsels overeen. Naar boven opklimmende in 't botanisch systeem
wordt de overeenstemming kleiner, naar beneden afdalende, grooter.
Zoo zullen de planten van eenzelfde haver-ras steeds meer in aanlegselsovereenkomen dan allemogelijke haverplanten,en'tkanzelfs zijn,
dat ze daarin algeheel overeenkomen, nl. als het een zaadconstant ras
betreft.
Deverschilpunten, dietarwe-rassen (Wilhelmina-tarweenJulianatarwe b.v.) te zien geven, zullen nooit kunnen berusten op de voor
deze rassen gemeenschappelijke aanlegsels, wel op de niet-gemeenschappelijke. Dit zijn ook de eenige, waarnaar wij door middel van
kruisingsproeven via het verschil in eigenschappen een onderzoek
kunnen instellen. Op welke wijze dit geschiedt, kan in het bestek van
deze voordracht niet nader worden uiteengezet. Wel wil ik mededeelen, dat hierbij van overwegend groot belangzijn de getalverhoudingen, waarin de tegenover elkaar staande eigenschappen der ouderplanten (b.v.bij tarwe rood- enwit-korreligheid) bij de nakomelingen
der eerstgevormde bastaardplanten optreden.
Een volledig inzicht in het aanlegsel-garnituur van een individu
kunnen wij dus nooit krijgen.
Alleen door aan te nemen, dat alle rassen van een bepaald gewas
aanlegsels (en waarschijnlijk talrijke) gemeen hebben, kan men begrijpen, dat bij kruising van individu's van rassen, die zeer sterk in
aanleg uiteenloopen, toch altijd weer uitsluitend typen van dit gewas
te voorschijn komen. Echter kunnen de gemeenschappelijke aanlegsels voor diverse rassen, tarwe-rassen b.v., inzekeremate uiteenloopen.
Ikwil hier nogopmerken, dat eenaanlegsel zich gedurende de ontwikkeling van het individu openbaren kan in ééne direct waarneembare, of ééne niet direct waarneembare eigenschap, of wel in meerdere met elkander gepaard gaande eigenschappen. Maar evenzeer
kan datgene, wat wij gewoon zijn als eigenschap aan te duiden (b.v.
muzikaliteit bij den mensch) ook berusten op de aanwezigheid van
meerdere, of vele aanlegsels, of wel kunnen meerdere eenigszins gelijksoortige aanlegselsoorzaakwordenvanhetsterker totuiting komen
van eene bepaalde eigenschap (b.v. korrelkleur).

19
Een muzikaal persoon moet niet alleen een goed gehoor hebben
voor verschil in toonhoogte, het mag hem ook niet ontbreken aan
rhythmisch gevoelennoganderequaliteiten.Vooreengoed trommelslager komt het op het eerste niet aan. Er zijn talrijke personen, die
inéénvandebeidegenoemdeopzichten niet zijn misdeeld, doch in het
andere tekort schieten. Wat wij in 't dagelijksch leven „eigenschappen" noemen, muzikaliteit, productiviteit enz., zijn zeer dikwijls
complex-begrippen, waar niet één, maar meerdere of vele aanlegsels
aan ten grondslag liggen en volstrekt niet altijd nauwkeurig dezelfde
combinaties. En voor zoover het gunstige eigenschappen van die
soort betreft, isdit een geluk, want daardoor ishet mogelijk, dat door
combinatie van aanlegsels, die van verschillende zijde zijn aangebracht, eigenschappen alsdebedoelde,schijnbaar nieuwvoor den dag
komen.
Er is in 't voorgaande vastgesteld, dat de zgn. rassen van gewassen, die wij ongeslachtelijk voortplanten, bij deze voortplanting
in 't algemeen aan zichzelf gelijk blijven in aanlegsel-garnituur en
eigenschappen (welke laatste in verband met de modificatie alleen
goed kunnen worden beoordeeld bij ontwikkeling van 't gewas onder
telkenmale overeenkomstige omstandigheden). Voor de „echte"
rassen van gewassen, die wij geslachtelijk voortplanten, is dit slechts
te verwachten in geval van zaadconstantheid.
Zaadconstante rassen,diehun oorsprong altijd vindenineenhomozygoot individu, vertoonen,behoudensuitzonderingsgevallen, slechts
dan eene zekere, volledige vererving van alle aanwezige aanlegsels,
indienergeenkruisingheeftkunnenplaatshebben. Kruisbevruchting,
d.w.z.onderlinge bevruchtingvanindividu's, mitsvangelijkenaanleg,
verandert bij een werkelijk zaadconstant ras niets aan de standvastige
vererving;kruising, d.w.z. bevruchting door stuifmeel, afkomstigvan
planten met een afwijkend aanlegsel-garnituur, b.v. van ander ras,
al heeft deze ver van algemeen plaats, doet dit echter wel en doet de
zaadconstantheid verloren gaan bij het aldus ten deele op ongewenschte wijze bevruchte materiaal, in zijn geheel beschouwd. De op
de gewenschte wijze bevruchte individu's zullen evenweleenestandvastige vererving blijven vertoonen.
De plantenteler maakt, behalve van zaadconstante rassen, op zeer
uitgebreide schaal gebruik van niet zaadconstante rassen, die echter
tot zaadconstantheid naderen. Zij naderen hiertoe,indien alle planten
van een dergelijk ras een relatief zeer groot aantal aanlegsels gemeen
hebben. Hoe onstandvastiger een ras is, des te geringer is in 't algemeen dat aantal.
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Indien, zooals ik eerder deed uitkomen, de landbouwer en tuinbouwer belang hebben bij eene standvastige, zekere, volledige vererving, rijst de vraag, waarom men, behalve bij gewassen, die men
ongeslachtelijk voortplant, niet uitsluitend gebruik maakt van zaadconstante rassen. Alvorens tot de beantwoording van deze vraag over
te gaan, zal ik echter eerst handelen over de voordeden, die eene
standvastige vererving aan den plantenteler biedt.
De land- en tuinbouwer moeten er ni. met het oog op de bedrijfszekerheid grootewaarde aanhechten, dathetgebruikte rassen-materiaalzooveel mogelijk bekend is wat betreft den erfelijken aanleg en de
daarmede verband houdende eigenschappen en eischen, teneinde bij
de te nemen cultuur-maatregelen (b.v. hoeveelheid te bezigen zaaizaad,grootteenaard der bemesting entalrijke andere)metdezeeigenschappen en eischen rekening te kunnen houden. Evenals de bouwkundige en de industrieel dienen zij het materiaal, waarmede zij
werken, zoo grondig mogetijk te kennen. Alleen als dit het geval is,
kunnen zij,bekend zijnde met de gemiddelde plaatselijke omstandigheden,dooreengenomen devoordeeligst mogelijke oogsten verkrijgen,
nl. door de bekende eischen gezamenlijk en in verband met elkander
beschouwd (ik denk hierbij aan de Wet van 't Minimum van LIEBIG)
zoover tebevredigen alsdit economisch is.Het doel isimmers, zooals
gezegd, eene zoo voordeelig mogelijke productie, niet eene zoo groot
mogelijke.
Het kan groote bezwaren meebrengen, indien deerfelijke aan/egbij
deverschillende, opeenzelfden akkervoorkomendeindividu's belangrijk uiteenloopt, zooals o.a. veelal geldt voor materiaal, afkomstig
van eene eerst weinige jaren geleden verrichte kruising.
Klassikaal onderwijs, verstrekt aan leerlingen van zeer uiteenloopende begaafdheid, is evenmin gemiddeld zoo vruchtbaar mogelijk,
als toepassing van b.v. eene bepaalde bemesting voor een gewas tot
de best-denkbare uitkomsten kan leiden, indien de verschillende individu's ten deele eene zware bemesting vorderen en ten deele niet
verdragen.
Rassen, die in standvastigheid tekort schieten en bestaan uit individu's van in onderscheiden richtingen sterk uiteenloopenden aanleg,
zullen bovendien zeer dikwijls op den duur merkbare veranderingen
ondergaan en daarbij vaak achteruitgaan. De verhouding tusschen de
diverse uitwendig veelal niet kenbare typen zal zich van generatie op generatie kunnen wijzigen, o.a. omdat het weerstandsvermogen tegen nadeelige invloeden, als vorst, droogte, plantenziekten en de zaad-productie bij deze typen verschilt. Slechts bij uitzondering zal men zich van den omvang van dergelijke verschuivingen,
die t.o.v. bepaalde typen ook wel op en neer kunnen gaan en waardoor het bij het gewasgemiddeld aanwezige garnituur van aanlegsels,

21
de eigenschappen en eischen worden beïnvloed, eene ongeveerjuiste
voorstelling kunnen maken. Derhalve zal bij voortgezette cultuur uit
zaadvaneigenwinninghetmateriaal daninzijn geheelalspoedig niet
meer als voldoende bekend mogen worden beschouwd.
Ook nog om andere redenen zal het gewenscht wezen, dat 't rassen-materiaal, dat de landbouwer op den akker verbouwt, plantsgewijze beschouwd, zooveel mogelijk identiek en voor de plaatselijke
omstandigheden geschikt is. Als de verschillende tarweplanten van
denzelfden akker in aanlegsels belangrijk uiteenloopen, het ééne type
b.v.veeleerder rijpt dan het andere, zal een zoovoordeelig mogelijke
oogst meestal niet worden verkregen. Er kan dan zaad verloren gaan,
of bij ongunstig oogstweer abnormaal veel schot (ontkieming vóór
't binnenhalen) optreden. Met het oog op de hoeveelheid bloem, die
verkregen wordt, kan het onvoordeelig zijn, indien de geoogste tarwe
bestaat uit meer melige, zachtere en meer glazige, hardere typen, die
dikwijls met meer voordeel afzonderlijk (elktypeopeenigszins andere
wijze) worden vermalen. De vlasroting zal niet de beste vezel opleveren, indien het vlasgewas een mengsel is van gemakkelijker en
moeilijker rotende typen. Brouwgerst zal ten behoeve van eene zoo
voordeelig mogelijke moutbereiding niet mogen bestaan uit een
mengsel van typen, waarvan 't ééne sneller kiemt dan 't andere,
consumptie-aardappels niet uit een mengsel van typen, die ongelijktijdig gaar koken enz..
Slechts van rassen, die voor degemiddeld op den betrokken akker
heerschende omstandigheden voldoende berekend zijn, zijn eventueel
dooreengenomen voordeelige opbrengsten te verwachten, indien zij
daarbij tevens bestand zijn tegen af en toe optredende ongunstige
omstandigheden. De jaaromstandigheden wijken natuurlijk telkenmale van de gemiddeld heerschende af en zijn van te voren niet te
voorspellen. Het weer b.v.oefent grooten invloed uit op devocht- en
voedselvoorziening, o.a. op de ontbinding van den stalmest en de
organische resten in den grond, deverliezen aan plantenvoedsel door
uitspoeling, enz..
In bepaalde opzichten kan het berekend zijn voor extreme omstandigheden voordeeliger zijn dan dat voor de gemiddelde. Dit geldt
voor die gevallen, waarbij het aangepast zijn aan één der uitersten,
niet minder geschikt maakt voor 't andere. Elk ras levert, onder overigensgegevenomstandigheden, bij eenebepaaldevocht- en evenzeer
b.v. bij eene bepaalde stikstof-voorziening, die alleen voor dit ras
gelden, de voor die omstandigheden voordeeligste opbrengst. Bij afwijking vanhet danvoordeeligste quantum, hetzgn.optimum, wordt,
onverschillig de richting der afwijking (naar beneden of naar boven),
de oogst minder voordeelig. Te geringe stikstofvoeding b.v. geeft
eeneonvoldoendeontwikkeling;testerkestikstofvoeding daarentegen
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kan bij granen aanleiding geven totlegering,enbijgewassen, waarbij
deze niet te vreezen is, nadeelen veroorzaken van anderen aard. Indien een tarweras echter in hooge mate onvatbaar voor roest, of
buitengewoon winterhard is (meer dan voor gemiddelde jaren noodzakelijk), dan levert dit feit in een jaar, dat deze ziekte niet optreedt,
of een strenge winter uitblijft, niet noodwendig nadeel op, zooals
afwijkingen in de eischen, voor den gemiddeld heerschenden toestand berekend, dit bij de vorige gevallen wel doen. Slechts indien
groote winterhardheid, of groot weerstandsvermogen tegen somtijds
in hevige mate optredende plantenziekten, noodwendig gepaard gingen met geringe gemiddelde productiviteit, zouden we eene hooge
mate van resistentie in deze opzichten eventueel onwenschelijk kunnen vinden.
Met het medegedeelde isniet in strijd, dat men soms, zooals bij de
gemengde cultuur, het verbouwen van gewassen onder dekvrucht,of
bijhet grasland, met succes meerdere rassen, of zelfs planten behoorende tot verschillende soorten, geslachten, of families, gelijktijdig
op eenzelfde grondstuk verbouwt.
De gemengde cultuur van planten met verschillende eischen kan
onder omstandigheden nivelleerend op de oogsten werken en vooral
bij aanzienlijke wisseling der factoren, die de ontwikkeling beheerschen, minder sterk uiteenloopende oogsten, dus eene grootere oogstzekerheid doen verkrijgen, wat echter niet behoeft te leiden tot hoogere gemiddelde opbrengsten. Ook is het niet uitgesloten, dat de gemengde cultuur van gewassen, die in eigenschappen en eischen verschillen, bijdraagt tot oogstvermeerdering en voordeeliger productie.
Indien b.v. de ééne component zich heel vroeg ontwikkelt en de
andere laat, kan dit het geval wezen. Hoewel het verbouwen van
gewassen onder dekvrucht, b.v. van klaver onder haver, gewoonlijk
niet als mengcultuur wordt opgevat, omdat de oogst der dekvrucht
aan dien van de ondervrucht voorafgaat, is dit voorbeeld toch geschikt om te illustreeren wat hier bedoeld wordt. De ondervrucht
levert hierbij eerder een oogst, of binnen eenzelfde tijdsbestek, gerekend van den tijd van uitzaaien der dekvrucht af, eene hoogere en
voordeeliger opbrengst.
Over het eventueele nut van het verbouwen van menggewassen is
het laatste woord nog niet gesproken. Het staat echter m.i. wel vast,
dat men in deze richting de grootste verwachtingen kan hebben van
quantitatief en qualitatief doelmatig samengestelde en dus, wat de
samenstellende elementen betreft, nauwkeurig bekendemengsels.Het
staat ookvast, dat het in mengselverbouwen van willekeurige gewassen dusdanig groote nadeelen kan hebben, indien de betrokken gewassen niet bij elkander passen en b.v. het ééne gewas het andere op
ongewenschte wijze onderdrukt,dattoepassingindepraktijk onmoge-
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lijk is. Na hetgeen ik mededeelde aangaande de wenschelijkheid van
het zooveel mogelijk bekend zijn van 't plantenmateriaal, is het ook
duidelijk, dat het doelmatigis,dat deplantenteler bijeiken volgenden
uitzaai het zaadmengsel opnieuw samenstelt en niet het geoogste
gemengde zaad bezigt voor dit doel.
Dat men in de plantenteelt bij gewassen, voortgeplant door zaad,
niet uitsluitend gebruik maakt van zaadconstante rassen, heeft verschillende redenen. In de eerste plaats heeft men nog niet in alle gevallen, dat dergelijke rassen, door aanwending van daartoe dienstige
veredelings-methodes, in voor de plaatselijke cultuur bruikbaren
vorm gewonnen zouden kunnen worden, het zoover gebracht. In de
tweedeplaats echter laten dergelijke rassen zichniet altijd winnen, of,
indien dit wel het geval is, vertoonen zij dikwijls (b.v. bij de rogge)
eene zoodanige verzwakking en vermindering in productiviteit, dat
zijvoor de cultuur niet van directe waarde zijn. De methodes, dienstbaar bij het verkrijgen van homozygote, of sterk tot homozygotie
naderende individu's en hetbehoudendaarvaninde nakomelingschap
van deze, welke individu's ieder voor zich het uitgangspunt kunnen
vormen bij de winning van een zaadconstant of ten naastenbij zaadconstant ras,leiden nietzelden totzgn.inteeltverzwakking. Bijdetoepassing van deze methodes wordt zoo noodig uitsluitende zelfbestuiving kunstmatig afgedwongen, of, indien deze niet leidt tot zaadzetting, bevruchting van verwante en op elkaar gelijkende individu's.
Generaties achtereen past men ter bereiking van het gestelde doel geeigende isoleering toe. Het komt,overeenkomstig het medegedeelde,
zeer dikwijls voor, dat men zich tevreden moet stellen met eenedusdanigebenaderingvandezaadconstantheid, dat hierdoor aandegroeikracht, de productiviteit en hetvermogen om zichdoor zaad genoegzaam te kunnen reproduceeren nog geen afbreuk wordt gedaan.
Dekruisbevruchtendegewassenleverenbijhetstreven naarhet verkrijgen van zaadconstante rassen de grootste en dikwijls onoverkomelijke moeilijkheden op.
Bij zelfbevruchtende gewassen kan kunstmatige isoleering, door
insluiting van planten, bloeiwijzen, of bloemen, tegen den bloeitijd,
natuurlijk achterwege blijven; deze zijn als 't ware van nature geïsoleerd.
Ook bij gewassen, waarbij kruisbevruchting van planten slechts
in zeldzame uitzonderingsgevallen voorkomt, is deaangegeven werkwijze niet dringend noodzakelijk, indien men voor de praktijk werkt
enhetnietgaatomhetleverenvaneenstrengwetenschappelijk bewijs.
Meer in 't groot verbouwd, zooals bij degewone cultuur, kan rassenmateriaal van een zaadconstant of tot zaadconstantheid naderend ras
door afstand worden geïsoleerd. Alsregelgeschiedt ditdanopeenigs-
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zins minder volmaakte wijze, omdat stuifmeel dikwijls over tamelijk
groote distantie door den wind of door insecten wordt overgebracht.
Wordt het verbouwde rassen-materiaal op den duur meer en meer
onzuiver, dan kan men van den betrokken kweeker nieuw, nog niet
door kruisbevruchting quasi verontreinigd materiaal betrekken.
Bij niet geheel zaadconstante rassen, die uit den aard der zaak wel
onder bepaalde cultuuromstandigheden ten opzichte van vele eigenschappen, als b.v. bloemkleur, eene standvastige vererving kunnen
vertoonen, zal het verschil tusschen de planten, voor zoover dit te
wijten is aan eenverschil in aanleg, slechts betrekkinghebbenopdie
eigenschappen, welkedoordeal-of-niet-aanwezigheid vandeweinige,
niet in dubbeltal aanwezige aanlegsels worden bepaald of beïnvloed.
De ééne oorzaak van het bij de planten waar te nemen onderlinge
onderscheid is bij een nagenoeg zaadconstant ras in vergelijking met
zeer inconstant materiaal alreeds van minder beteekenis geworden,
de andere, gelegen in de modificatie, gem'iddeld gelijk gebleven;
detotaleveranderlijkheid isdientengevolgein'talgemeenverminderd.
De standvastigheid, waar men bij vermenigvuldiging langs ongeslachtelijken wegop kan rekenen, ontslaat den plantenveredelaar, die
er zich b.v. door middel van kruising op toelegt, nieuwe rassen voort
tebrengen, bij diegewassen,waarbij dezewijzevan vermenigvuldigen
gemakkelijk toe te passen is, van de noodzaak, af te wachten, totdat
in den loop derjaren voldoend of algeheelzaadconstante typen, eventueel voor bepaalde omstandigheden van grootere bruikbaarheid
dan de bestaande, te voorschijn gekomen, of wel door toepassing van
bepaalde maatregeien, die het ontstaan van dergelijke typen kunnen
bevorderen, ten koste van veel arbeid verkregen zijn. De besparing
van een veelal langdurigen en moeitevollen selectie-arbeid, waarbij
telkens de oogenschijnlijk beste, tevens in het nageslacht zooveel
mogelijk standvastig blijvende typen moeten worden uitgezocht en
aangehouden, terwijl deze selectie-arbeid thans slechts betrekking
behoeft te hebben op de eerste verkregen generatie, is een niet te
onderschatten voordeel. Zoo komt het, dat de zgn. rassen van aardappels, peren, pruimen, perziken, druiven, van de aardpeer, van
rozen, hyacinthen, tulpen, suikerriet, dahlia's, seringen en van zeer
veel andere planten, die men alsregel vermenigvuldigt langs ongeslachtelijken weg, bij de gebruikelijke wijze van voortplanten in 't algemeen voldoen aan het ideaal van standvastigheid van den plantenteler en toch als regel allesbehalve zaadvast zijn.
Zoo komt het ook, dat, uitgaande van het door zelfbevruchting
of onderlinge bevruchting van planten verkregen zaad van de bestaande rassen dezer gewassen, meestal sterk uiteenloopende verscheidenheden kunnen worden gewonnen, die op den kweeker dik-
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wijls evenverrassend inwerken, alsdesurprises,tevoorschijn komend
uit een zgn. wonderkluwen, op een breiend kind.
Ongeslachtelijk voortgeplant zullen deze verscheidenheden opnieuw in den loop der jaren aan zichzelf gelijk blijven en dus eventueel (d.w.z.voor zoover ze uitmunten) direct bruikbaar zijn voor de
cultuur. Het tevoorschijn komen van allerleiverschillende aanlegselgarnituren, hetzgn.uitmendelen,van het tijdstip der ongeslachtelijke
voortplanting afstop gezet, wordt bij voortplanting doorzaad onmiddellijk tot werkelijkheid.
Dit zijn feiten van groot practisch belang. Indien het niettemin
veelal niet gemakkelijker is om nieuwe bruikbare rassen voort te
brengen van den aardappel dan van degerst,dan ligtdit hieraan, dat,
alsde toe tepassen methode voor het winnen vannieuwe rassen gemakkelijker en de daarbij tevolgen weg korter is,men in 't algemeen
ook aan hoogere eischen moet voldoen. Meestal heeft men zich dan
alreedszeerintensieftoegelegdophetvoortbrengenvannieuwigheden.
Natuurlijk is dit geen algemeene waarheid, want of dit zoo is, hangt
o.a. mede af van de belangrijkheid, die 't bedoelde gewas voor de
cultuur heeft.
De zaadconstante rassen,diein 't algemeen nogsterkinde minderheid zijn,geveneenenakomelingschap, diein aanlegsels even uniform
is als het langs ongeslachtelijken weg vermenigvuldigde plantenmateriaal, althans indien er niet toch bij een deel der individu's toevallige kruising met planten van ander ras heeft plaats gehad, waardoor er een einde komt aan destandvastigeverervingvanhetgewasin
zijn geheel beschouwd. Inhetlaatstegevalisdandeeerstestapopden
weg der verontreiniging gezet eninvolgendejaren kunnen erdan, bij
beziging van zaad van eigen winning ten behoeve van den uitzaai,
eventueel verdere schreden volgen.Eene dergelijke verontreiniging is
in 't algemeen des te meer te verwachten, naarmate bijdeplantenvan
het betrokken gewas kruisbevruchting vaker voorkomt.
Waar aanvankelijk alleen een kleiner gevaar dreigde van de zijde
van andere en wellicht niet in de nabijheid gelegen akkers, beteeld
met andere rassen van hetzelfde gewas, is er dan een grooter gevaar
bijgekomen, tezoeken in deopdenzeifden akker, en dusin de onmiddellijkenabijheid van degrootendeels nograszuivergebleven planten,
voorkomende bastaarden, die met grootere waarschijnlijkheid ongewenschte bevruchtingen zullen veroorzaken dan de planten van
straks. Bij gewassen, waarvan de planten zich uitsluitend door zelfbevruchting voortplanten, een onder de cultuurgewassen zeldzaam
voorkomend geval, bestaat het gevaar van verontreiniging langs dezen weg niet.
Ookvoordetotzaadconstantheidnaderenderassen,waarbijnimmer
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op een aan zichzelf gelijk blijven te rekenen valt,alheeft de mogelijke
matevanfluctuatie, zoolangergeenvreemd stuifmeel in 't spel komt,
hierbij engere grenzen dan bij willekeurig materiaal, bestaat het genoemdegevaar.Gemiddeld isdithierzelfsmeer dreigend,omdatdeze
rassenmeertezoekenzijnonderdegewassen,waarbijonder natuurlijke
omstandigheden de onderlinge bevruchting van planten eene voornamere rol speelt en in bepaalde gevallen zelfsuitsluitend voorkomt.
Het minstzaadconstant zijnimmersin't algemeendeveredelde rassen
van gewassen, die inteelt-verzwakking vertoonen, waarbij ons dus bij
hetstrevennaareenemeerstandvastigeverervingdaardoor eene grens
isgesteld.Zooisdezeersterkoverwegend op onderlinge bevruchting
van planten ingestelde rogge in hare rassen dooreengenomen minder
constant dan de tarwe, waarbij de zelfbevruchting eene meer belangrijke rol speelt, en de tarwe in hare rassen weerminder constant dan
de haver. Het sterk op elkander gelijken der diverse roggerassen en
het weinig standvastig zijn van ieder ras op zichzelf zijn natuurlijk
verschillende zaken.
Bij rassen, waarvan de individu's niet uitsluitend zelfbevruchtend
zijn, zalmen,ten behoevevan het zooveel mogelijk raszuiver houden,
er steeds aandacht aan moeten schenken, dat de gelegenheid tot kruising met individu's van ander ras, zoo gering mogelijk zij, waarvoor
de isoleering door afstand, alsmede het op groote perceelen van geschikten vorm verbouwen, doeltreffende middelen zijn.
Mochten mijn eigen aanlegsels, in de ontplooiing gemodificeerd
door de vervulling van het rectoraat, bij de Uwe eenigen weerklank
hebben gevonden.

HET STUDIEJAAR 1932-1933
REDE,UITGESPROKEN OPDEN 18DEN SEPTEMBER 1933 BIJ DE OVERDRACHT
VAN HET RECTORAAT DER LANDBOUWHOOGESCHOOL DOOR

IR. H. K. H. A. MAYER GMELIN
Mijne HeerenCuratoren,Hoogleeraren, Lectoren, Dames
enHeerenAmbtenarenenStudentenvandezeHoogeschool
en voortsGij allen,diedoor Uweaanwezigheidopdeze
plaats getuigt van belangstelling in deze instelling van
H.O. en het haar wedervarene, zeergewaardeerde Aanwezigen!
Wanneer ik op dit uur het spreekgestoelte beklommen heb om U
gedurende den daarvoor beschikbaren tijd eenige mededeelingen te
doen,betrekking hebbendeopdenontwikkelingsgang der Landbouwhoogeschool gedurende het thans afloopende studiejaar en mij daarmede kwijt van mijn laatsten rectoralen plicht, dan ben ik mij wel
bewust in deze mededeelingen omverschillende redenen niet volledig
te zijn. Vooreerst is lang niet al het gebeurde werkelijk belangrijk of
vermeldenswaard en dan is het rectorale leven zóó kort, dat talrijke
kwestiesvoor afdoening meer tijd vragen dan dezelevensduur, zoodat
daaromtrent op een gegeven oogenblik dikwijls nog niets definitiefs
kanwordenvermeld. Ikwilhiermede natuurlijk niettekennenhebben
gegeven, dat ik dit leven te kort heb bevonden!
Bij de overdracht van het rectoraat in 1924 noemde Prof. OLIVIER
het „geen benijdenswaardige taak onder de huidige omstandigheden
temoeten spreken over degebeurtenissen van het achter ons liggende
studiejaar!" Spreker wees toen op den wel ongelukkigen samenloop
van omstandigheden, dat de ontwikkelingsjaren van eene in opkomst
zijnde hoogeschool moesten samenvallen met eene periode van economische inzinking, waarin bezuiniging en versobering schering en
inslag waren.
En thans, een luttel aantal jaren later,moestonze Hoogeschool, als
gevolgvaneenenoghevigereconomischeinzinking,inhare jeugdjaren
eene tweede aderlating ondergaan. Het Rapport van de CommissieWelter, grootendeels door de Regeering overgenomen, eischte eene
besparingopdeuitgaven derLandbouwhoogeschoolvanf135.000.—.
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Uiteraard kon dit bedrag slechts worden gevonden door beperking
van personeele, zoowel als van materieele uitgaven.
De bezuinigingsmaatregelen troffen zoowel de hoogste wetenschappelijke medewerkers als de arbeiders.
Door het doen vervallen van vacatures en het op wachtgeld stellen
van aangestelden, ten deele als gevolg van zoodanige reorganisatie,
waarbij bepaalde ambten werden opgeheven en lager gesalarieerde
ambtenaren zooveel mogelijk de functies van eerstbedoelde titularissenovernamen, werd depersoneele bezettingder Landbouwhoogeschoolverminderd met een 19-tal functionarissen.
Ook de materieele uitgaven moesten sterk worden ingekrompen.
Tot mijne groote voldoening werd van de zijde van Hoofden van
Afdeelingen onzer Hoogeschool hierbij in 't algemeen volle medewerking verleend.
Toch kan ikmij moeilijk losmaken van de vrees,dat dezedoor den
nood der tijden opgelegde bezuiniging, somtijds verder doorgedreven
dan gemiddeld mogelijk kan worden geacht in verband met de
eischen, die gesteld moeten worden, indien onze Hoogeschool op
behoorlijke wijze aan hare bestemming zsl beantwoorden, ernstige
gevarennazichzou kunnensleepen.Herhaaldelijk drongen Rector en
Assessoren op uiterste zuinigheid aan en wezen zij er op, dat voorzieningen en aankoopen uitgesteld moesten worden, zoolang zulks
maar eenigszins mogelijk zou zijn. Dit streven om de uitgaven te beperken, leidt aanvankelijk tot succes, omdat geteerd kan worden op
aanwezige voorraden en met het onderhoud van bouw- en weiland
veelal gedurende korten tijd iets de hand kan worden gelicht; maar
de tijd is er zeer spoedig en bij verschillende Afdeelingen nu reeds,
dat van reserves geen sprake meer is en dat maatregelen van onderhoud, die desnoods even konden worden verschoven, geen verder
uitstel gedoogen zonder dat verval te constateeren valt. Dan zullen
dus weer grootere bedragen noodig zijn dan de thans gevoteerde, die
niet toereikend kunnen worden geacht, om in normale,zij hettothet
uiterste beperkte, behoeften te voorzien. Ik vraag mij af, of er geen
gevaar bestaat, dat verschillende Departementale Bureaux, welke
mede over het toestaan van gelden te oordeelen hebben, eenvoudig
zullen redeneeren: „Waarmede men het vorig jaar toekwam, kan
men het volgende ook uitkomen".
Ik hoop,dat defeiten zullen uitwijzen, dat mijn pessimisme ongegrond is.
Men moge bovendien in verband met voorgenomen bezuinigingen
bedenken, dat één jaar nalatigheid in de onkruidbestrijding, voor het
herstel van den oorspronkelijk gunstigen toestand van den akker niet
zelden vele jaren van intensief wieden vordert, zoodat eene kleine
bezuiniging in den tegenwoordigen tijd kan leiden tot belangrijke
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vermeerderingvan uitgavenindetoekomst.Erisdusookeene schijnbezuiniging, diefeitelijk neerkomt op verkwisting.
Een niet te loochenen feit is,dat bij kort na elkaar herhaalde besnoeiingenvanongeveergelijke orde,elkevolgendedoorgaans grooter
nadeel sticht. Bij eene eerste kan eventueel zelfs het voordeel het
nadeel in grootte overtreffen; eene derde zalalsregel aizeer funeste
werken. Onwillekeurig komikhier toteene eenigszins gewaagde vergelijking, doordat ik nl. moest denken aan het bekende Fransche,
misschien zelfs niet vaneenige galanterie vrij tepleiten gezegde,toepasselijk ophet moederschap:„Première couche embellit, deuxième
rajeunit, troisième vieillit," Dat „vieillir", in analogen en minder
gunstigen zin, alshier bedoeld, zouikonze Hoogeschool gaarne zien
bespaard.
Verder kan nog dit worden gezegd, dat de meerdere of mindere
volharding, waarmede diverse belanghebbenden voor hunne Afdeeling opkomen, voortvloeiende uit karaktereigenschappen, of een
beter ofminder goed inzicht in hetgeen opbezuinigingsgebied noodzakelijk is envoorts degrootere of geringere begaafdheid als pleiter,
allicht leiden tot onevenredigheid, tengevolge waarvan er gevaar
dreigt, dateene instelling alsdeonze langzamerhand gaat gelijken op
een individu met niet meer aan de normale onderlinge verhouding
beantwoordende lichaamsdeelen. Dit geldt te meer, daar een juist
oordeelaangaandedatgene,watvoorverschillendeAfdeelingen werkelijk onontbeerlijk geacht zoumoeten worden, zeer moeilijk iste verwerven.
Komende tot de personalia moge ik het eerst wijzen op de herbenoeming vanMr.F. FLORSCHÜTZ alsSecretaris vanhetCollegevan
Curatoren. In dit College zelf kwam in het loopende jaar geen wijziging.
Op 17October 1932overleed de door zijne oud-collega's zoozeer
geachte oud-hoogleeraar Prof. Dr, J. VALCKENIER SURINGAR,dieook
na zijn vrijwillig, vervroegd aftreden groote belangstelling was blijven
koesteren voor deHoogeschool in't algemeen endevroeger aanzijne
zorgen toevertrouwde Afdeeling in 't bijzonder, waaraan hij,daartoe
in staat gesteld door zijn opvolger, tot zijn dood met botanische
studies werkzaam isgebleven. In eene rouwzitting vanden Senaat is
de overledene door den Voorzitter herdacht, terwijl de crematie te
Westerveld behalve door dezen, door den Secretaris vanden Senaat
en vele vroegere collega's en verdere belangstellenden werd bijgewoond.
Op 7 Februari 1933 kwam een der nog in actieven dienst zijnde
hoogleeraren, Prof. J. VANBAREN, ons te ontvallen, welk sterfgeval
uit denaard der zaak vanmeer ingrijpenden aard was. Ookhier had
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cène herdenkings-zitting vanden Senaat plaats en wasde vertegenwoordiging vandit lichaam bij de crematie opgelijke wijze geregeld.
Hoezeer de overledene in breeden kring waardeering genoot, konin
dit geval uit den inhoud der talrijk gehouden toespraken duidelijk
blijken.
Verder overleed indenloopvandenlaatsten winter de melkknecht
bij de Afdeeling Veeteelt, J. KNOT. Bij de teraardebestelling op
17 Februari sprak Prof. Dr. D. L. BAKKER toepasselijke envoor de
familie troostrijke woorden.
Prof. Ir. J. W. DIEPERINK was maanden lang door ziekte niet in
staat zijn ambt te vervullen. Ik spreek de hoop uit, dat de bezwaren
van lichamelijken aard, diehijlangen tijd moest ondervinden, weldra
zullen blijken geheel te zijn geweken.
Prof. Dr.J.C.KIELSTRA werd bijKoninklijk besluitvan 16Augustusbenoemd totGouverneur van Suriname.Dezezeereervolle onderscheiding van één der onzen zal den Senaat plaatsen voor de niet
geringe moeilijkheid een geschikten opvolger voor te dragen. Onze
beste wenschen vergezellen denscheidenden collega naar de Tropen.
Moge een even zegenrijke alsbevredigende arbeid zijn deel zijn.
Eigenaardig doet een artikel vaneenanonymus aan, waarvoor de
Nieuwe Rotterdammer Courant in het avondblad van 25 Augustus
onder het hoofd „Het rechtskundig onderwijs te Wageningen" hare
kolommen opende, waarin, op grond van onvoldoende kennis der
toestanden en het niet voldoende tot zijn recht doen komen vanhet
economischgedeeltevan hetonderwijsvanProf.Dr. KIELSTRA, wordt
bepleit dezen post niet opnieuw door een aan de Landbouwhoogeschoolverbonden hoogleeraar tedoen bezetten enandere oplossingen
worden aande hand gedaan. De Senaat endeverdere instanties,die
in dezen hebben te beslissen, zouden het met dit ongevraagd advies
wel eens niet eens kunnen zijn.
Aan Prof. S. P. HAM werd wegens hetbereikenvanden 70-jarigen
leeftijd metingang van den nieuwen cursus eervol ontslag verleend.
Dank zijhetfeit, dathijzijn tijd volledig heeft uitgediend endus met
adviseerende stem zitting zal blijven houden in den Senaat, zal dit
lichaam wellichtookin'tvervolg zijn voordeel kunnen doen metvan
diezijdekomende,dikwijlszeerrakeopmerkingen.Dathijnoglangvan
zijn„otium cumdignitate"mogegenieten!Devervullingvandezevacature isnaar allewaarschijnlijkheid zeer binnenkort te verwachten.
Tengevolge van de bezuinigingsmaatregelen werd aanDr. K.A.
HOEKSTRA eervol ontslag verleend als Lector in de Verbandleer. Dit
onderwijs is inmiddels ambtshalve opgedragen aan den Geneeskundige bij deArbeidsinspectie, J. LE ROY te Arnhem.
Zoowel Curatoren als Senaat waren van oordeel, dat eene eenigszins langdurige onderbreking vanhetonderwijs indeMineralogie en
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Geologie, als gevolg van het overlijden van Prof. VAN BAREN, voor
de propaedeuse ongewenscht zou zijn. De Minister van Economische
Zaken en Arbeid bleek mede deze zienswijze toegedaan en keurde
goed, datdevast-assistent Ir. W.A.J. OOSTING totde zomer-vacantie
dit onderwijs verzorgde. Als deskundigen van buiten werden ten
behoeve van de examens door denMinister aangewezen, Prof.Dr. Ir.
J. I. J. M . SCHMUTZER te Utrecht en Prof. Dr. E. C. JULIUS M O H R
te Santpoort, resp.voor mineralogie en geologie envoor agrogeologie.
Het is noodzakelijk, dat spoedig in deze belangrijke onderwijstaak
definitief wordt voorzien. Voorstellen dienaangaande zijn reeds geruimen tijd geleden aan Curatoren aangeboden en ik meen te mogen
aannemen, dat de benoeming van den nieuwen hoogleeraar spoedig
zal kunnen worden verwacht.
Aan den Bibliothecaris J. D . C. VAN DOKKUM werd wegens het
bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd metingang van 1Mei
1933 eervol ontslag verleend. In eene daarvoor uitgeschreven vergaderingvandenSenaat werden zijne verdiensten voor de Bibliotheek
door den Voorzitter van dit College, alsmede door dien der Bibliotheek-Commissie herdacht en den leden van den Senaat de gelegenheid geboden officieel van hem afscheid te nemen. De vast-assistent
Dr. H. N . KOOIMAN werd tijdelijk met de leiding van de boekerij
belast en met ingang van 16 Juli 1933 tot Bibliothecaris benoemd.
Door zijne zevenjarige ervaring aan onze Bibliotheek kent Dr. K O O I MAN de eischen, waaraan zalmoeten worden voldaan, omhaar zooveel
mogelijk te doen beantwoorden aan haar doel. Dat de Bibliotheek,
door Dr. KOOIMAN met krachtige hand bestuurd, ook inde toekomst
hare taak ten volle moge vervullen!
Op 10 October 1932werd onze Oud-Curator en Oud-Burgemeester van Wageningen, Mr. H . F . HESSELINK VAN SUCHTELEN, 80 jaar.
Ook in zijn ambteloos leven behield de Heer HESSELINK VAN SUCHTELEN zijne onverflauwde belangstelling voor onze Hoogeschool en hare
Studenten. Deze feestdag wasvoor den Senaat danookeene welkome
gelegenheid om in zijne gelukwenschen uiting te geven aan gevoelens
van erkentelijkheid.
De oud-hoogleeraar Dr.O.J.F . PITSCH bereikteden20sten November 1932 den hoogen leeftijd van 90 jaar. Ook bij deze gelegenheid
deed de Senaat van zijn medeleven blijken.
Prof. L. VAN VUUREN werd ter gelegenheid van de herdenking van
den lOOstengeboortedag van VON RICHTHOFEN door de „Gesellschaft
für Erdkunde" te Berlijn benoemd tot correspondeerend lid.
Wel een zeer bijzonder jubileum vierde de werkvrouw GRIETJE
VAN HARN, die den 2den Juni 50 jaren aan de opeenvolgende inrichtingen van Landbouwonderwijs in Wageningen werkzaam wasen bij
die gelegenheid op eenvoudige wijze gehuldigd werd. De Regeering
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beloonde hare trouwe diensten met de bronzen medaille, verbonden
aan de Orde van Oranje-Nassau.
De Phytopatholoogbijhet Laboratorium voor Mycologie en Aardappelonderzoek Ir. H. VAN VLOTEN promoveerde indenaanvangvan
het verslagjaar aan onze Hoogeschool tot Doctor in de Landbouwkunde.
Nog meen ik even te moeten memoreeren het vertrek van den
Dienstkringleider bij den Rijksgebouwendienst J. J. VAN LAAR, in
verband met zijne benoeming tot Districts-Bouwkundige. Ik kan
verklaren, dat wij den Heer VAN LAAR met leede oogen zagen vertrekken, omdat wij wisten in hem te verliezen een kundig en voortvarend ambtenaar, met wien het een genoegen was samen te werken.
Thans over het gebouwenvraagstuk.
Hoewel diverse Afdeelingen reeds vele jaren op eene betere huisvesting wachten, kan men m.i., de financieele positie van het Rijk in
aanmerkingnemende, niet ontevreden zijn overhetgeen dit jaar werd
tot stand gebracht.
De verbouwing van het Hoofdgebouw in de Heerenstraat, waar
eeneverdieping werd opgezet, kwam gereed. Ik kan mij voorstellen,
dat tot pessimisme geneigden het betreurden, dat een niet onbelangrijk bedrag werd besteed aan het optrekken van een oud gebouw. Bij
eene bezichtiging vande nieuwverkregen localiteitenzullen zij echter
ongetwijfeld eenigszins verrast zijn over hetgeen op de hoogste verdieping van ons Hoofdgebouw (thans verreweg de mooiste) is verkregen, nl. eene uitstekende huisvesting voor de Afdeelingen Tropische Cultuurtechniek en Werktuigkunde, met inbegrip van eene
goede teekenzaal en een collegelokaal, ook geschikt voor de propaedeutische colleges.
Ook de uitbreiding van het gebouw op Duivendaal, waarin gevestigd zijn de Afdeelingen Natuurkunde en „Mineralogie en Geologie", kwam gereed. De inrichting van de nieuwe vertrekken, toebedeeld aan de laatste, bleef nog even rusten, in afwachting van de benoeming van een nieuwen titularis. Beide Afdeelingen zijn hierdoor
een belangrijken stap in degoederichting gegaan.De ontruiming van
de bovenverdieping, mogelijk door de overbrenging der Afdeelingen
Tropische Cultuurtechniek en Werktuigkunde naar 't Hoofdgebouw,
kwam aan de mineralogisch-geologische Afdeeling ten goede.
In eene definitieve huisvesting van de Afdeeling Natuurteekenen,
tot nu toe mede in het bedoelde gebouw op Duivendaal gevestigd,
zal nognader op zoodoelmatig mogelijke wijze moeten worden voorzien.
Kon in de vorige overdrachtsrede de aanbesteding van het nieuwe
Laboratorium voor Plantkunde worden aangekondigd, het verheugt
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mij te kunnen mededeelen, dat de bouw thans flink opschiet en alle
kans schijnt te bestaan, dat dit Laboratorium in devolgende zomervacantie betrokken zalkunnen worden.
Aan dewerkruimte bij deAfdeeling Veeteelt kondoor eene kleine
verbouwing (het bijtrekken van een gedeelte van den hooizolder)
eenige,zeer noodzakelijke, uitbreiding worden gegeven.Het museum
zaltengevolgevandezeverandering beter aanzijn doel beantwoorden.
De Aula-plannen schijnen nu werkelijk op het bekende, tusschen
Hotel de Wereld en de Studenten-Societeit gelegen, terrein, zeer
binnenkort tot verwezenlijking tezullen komen en welin een vorm,
die veler goedkeuring zalkunnen wegdragen. Het langdurige uitstel
heeft tenminste deze goede zijde gehad, dathetbouwen aanmerkelijk
goedkooper is geworden, zoodat, mede tengevolge van het kweeken
van rente van het oorspronkelijke, door schenking bijeengebrachte
kapitaal, thans meer kanworden geboden dan aanvankelijk hetgeval
zou zijn geweest. In den allerlaatsten tijd, nl. gedurende de groote
vacantie, is het plan, om te komen tot eene combinatie van Aula en
Bibliotheek ophetzelfde bekendeterrein,alishetdanookinden vorm
van tweeafzonderlijke enslechts dooreengangverbonden gebouwen,
waarbij deAula hetvoorste gebouw zouwezen,naar voren getreden.
Dank zijdegrooteensnellemedewerkingvanallezijden ondervonden
en niet het minst dank zij de activiteit van collega VISSER, zal dit
denkbeeld waarschijnlijk worden verwezenlijkt en zal daarmede dan
tevens eene vandemeest brandende kwesties aanonze Hoogeschool,
eene brandvrije opberging van onze kostbare en in geval van verlies
niet tevervangen boekerij, metspoed tot oplossing komen.
Wat verder nog aan nieuwe gebouwen noodig is, daarover alleen
nog 't volgende: Ik heb goede hoop, dat in de naaste toekomst, behalve destichting vanhetreeds aangeroerde Bibliotheekgebouw, ook
die van Laboratoria voor Tropische Landbouwplantenteelt en Geodesie magworden verwacht.
Ten opzichtevanhetLaboratorium voor Zuivelbereidingzieiknog
weiniglicht. Scheen aanvankelijk allesvlottezuilen verioopenen was
uit de Staatsbegrooting voor 1930op te maken, dat in dat jaar met
denbouwzouwordenbegonnen,debenoemingdoordenvoormaligen
Minister vanBinnenlandsche ZakenenLandbouwvaneeneCommissie, welke het geheele vraagstuk van het wetenschappelijk Zuivelonderzoek in onslandzoubestudeeren,heeft, wellichtinverbandmet
de inmiddels gewijzigde tijdsomstandigheden, tot onbepaald uitstel
aanleiding gegeven. Voor twee jaren reeds merkte Prof, VISSER van
deze plaats op,dat de instelling van eene dergelijke commissie onafwijsbaar een zeer groot tijdverlies schijnt te moeten meebrengen. Ik
vrees,datonsgeduld thansnogwellanger dantoen werd vermoed op
de proef gesteld zalworden. M.i.isdeze opschorting welzeer tebe-
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treuren, waar de belangstelling van buitenlanders veelal mede in de
eerste plaats uitgaat naar hetZuivellaboratorium onzer Hoogeschool,
wat in verband met de vooraanstaande plaats, die Nederland op
zuivelgebied inneemt, volkomen begrijpelijk is. Met een Laboratorium alshetbestaande kaneene Hoogeschool werkelijk niet goed voor
den dag komen.
Reeds jaren lang ishetvraagstuk instudie,ofdeinrichting vanhet
onderwijs eenigeherziening dientteondergaan.Velezijn dewenschen
en aan critiekophethuidige studieplan heeft het niet ontbroken. De
betrokken Senaatscommissie heeft echter ruimschoots gelegenheid
gehad teondervinden, dathetgemakkelijker iseenenander tegenhet
bestaande in te brengen, dan daarvoor iets beters in de plaats te
stellen. Ookgolden de ingebrachte bezwaren somtijds vroegere toestanden, diethans reeds zijn gewijzigd. HetzaldieCommissie, welke
zich veel moeite enarbeid metbetrekking totdezekwestie getroostte,
wel boven anderen hebben verheugd, dat eindelijk de slotredactie
van eene nieuwe onderwijsregeling konworden vastgesteld enaanhet
College van Curatoren kon worden toegezonden. Bepaald diep ingrijpende veranderingen zijn volgenshetoordeelvandenSenaat noch
noodzakelijk, noch wenschelijk. Hetidee, waaropdehuidige regeling
berust, nl. eene breede landbouwkundige opleiding inde candidaatsstudie en verdere specialiseering in de ingenieursstudie, bleef bij
deze voorstellen gehandhaafd, zij het ook, dat de mogelijkheid tot
meerdere specialisatie dan thans toelaatbaar is,in de laatstgenoemde
studie werd geopend.
Het is den Senaat wellicht niet bekend, dat hij, bij het ter hand
nemen vande onderwijsherziening, althans indien wij het Lustrumnummer vanCeres zouden mogen gelooven, daartoe eene Commissie
van Advies instelde,waarin, naast eenigehoogleerarenen afgestudeerden, ook een aantal studenten en „Studiebelangen" zitting zouden
hebben gehad. Hetgeen in het door deze gemengde Commissie uitgebrachte advies naar voren zouzijn gebracht, is te lezen op blz.35
van het bedoelde nummer vandit orgaan.
In het afgeloopen studiejaar werd eenige wijziging gebracht inhet
scheikunde-onderwijs. De leiding van het anorganisch-analytischchemisch practicum voor propaedeuten ging vanProf. OLIVIER over
op den Lector Dr. TENDELOO, terwijl door eerstgenoemde thans in
het candidaatsgedeelte der studie een organisch-chemisch practicum
wordt verzorgd.
Bezwaren van een deel der hoogleeraren tegen een h.i. minder
juiste regeling van den praktijktijd, alsmede t.o.van bepaalde doorloopende practica geopperd, zijn in nader onderzoek.
Het door Prof. Dr. J.M.GEERTS gedoceerde vakis bij Koninklijk
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besluit van 17Juli 1933 als zelfstandig examenvak „De Cultuur van
het Suikerriet" opgenomen.
Aangaande het voornemen tot oprichting van een Grasland-Instituut werd geruimen tijd niets nieuwsvernomen. De oorzaak ligt voor
de hand. Echter rijst de vraag, of het hier niet gaat om financieele
uitgaven, die zelfsineen crisistijd alsdezenogvolkomen verantwoord
zouden zijn.
Door het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen is, in
samenwerking met enkele landbouworganisaties en met de Heineken's Brouwerij, verder voortgegaan met het onderzoek inzake de
mogelijkheid om brouwgerst van Nederlandsche origine meer op den
voorgrond te plaatsen, teneinde aldus den Nederlandschen landbouw
te bevoordeelen. Eveneens ging van dit Instituut eene krachtige actie
uit inzake het onderzoek naar den voederbouw en de ensilage. Genoemd Instituut heeft t.o.hiervan deleidinginhet daartoe opgerichte
Nationaal Comité.
Ook elders blijkt van samenwerking tusschen Hoogeschool en
Praktijk, zoo in de onderzoekingen, welke ten behoeve van den Wieringermeerpolder worden verricht, de studie der Iepenziekte, de
onderzoekingen over de bietenvlieg, die over het vitamin-gehalte van
levertraan en van verschillende voor de veevoeding belangrijke praeparaten, waarvan de kosten geheel of ten deele door derden worden
gedragen, zoo ook op het gebied der plantenveredeling en der voorziening met nieuwe rassen.
Het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt is in deze samenwerking al zeer ver gevorderd. Ik haal hier aan de proeven over het
bewaren van druiven en andere vruchten en het verzenden naar de
koloniën, de onderzoekingen naar de mogelijkheid van import en
rationeele verzending van tropisch fruit, speciaal bananen en citrusvruchten, diebetreffende detoepassingvan electriciteit bij de cultuur
van tuinbouwgewassen, alsmede die, betrekking hebbend op de bereiding van sap en wijn uk Nederlandsche vruchten. Ai deze onderzoekingen zijn in de betrokken uitvoering slechts mogelijk geweest
door de medewerking, resp. den financieelen steun van buiten verkregen. De resultaten der laatstgenoemde proefnemingen ondervonden in fruitverwerkerskringen zooveel belangstelling, dat verschillende fabrikanten met de voortbrenging van „zoeten most" en
andere fruitdranken aanvingen. Bij de thans heerschende malaise
loopen verschillende van dezeonderzoekingen ernstig gevaar in 't gedrang te geraken, doordat de financieele bronnen minder rijkelijk
gaan vloeien. Ten zeerste zoude het te betreuren zijn, indien er in dit
opzicht geen uitweg ware te vinden, die het mogelijk zou maken deze
voor de praktijk zoo belangrijke proeven voort te zetten.
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Op aandrang van de Vereeniging van Rentmeesters is de vraag in
studiegenomen,ofaanonzeHoogeschoolgelegenheid dientteworden
gegeven voor eene speciale rentmeesters-opleiding. In verband met
dit vraagstuk zal in elk geval wel rekening gehouden moeten worden
met de huidige omstandigheden, m.a.w. zal eventueel gezocht moeten worden naar eene oplossing, welke geen of vrijwel geen verhooging van uitgaven meebrengt. Deze aangelegenheid verkeert nog
in een zoodanig stadium, dat het mij beter voorkomt, daarop thans
niet verder in te gaan.
De Nederlandsche Phaenologische Vereeniging wees den Senaat
op de wenschelijkheid om aan de Landbouwhoogeschool eene leerkracht te verbinden voor Phaenologie, zoodat de studeerenden in
kennis zouden komen met dezen tak van wetenschap en meer aandacht aan het onderzoek op dit gebied zou worden geschonken. De
onze Hoogeschool opgelegde beperking van uitgaven geeft weinig
hoop, dat voorstellen in die richting bij de autoriteiten, die in dezen
te beslissen hebben, thans een gunstig onthaal zouden vinden. Dit
vormt intusschen geen beletsel om met het oog op de toekomst niet
reeds in deze tijden te streven naar eene principieele uitspraak van
den Senaat over dit punt.
In de het vorig jaar uitgesproken overdrachtsrede werd melding
gemaakt van een voorstel van het Collegevan Bestuur van den Landmeterscursus, om, in verband met de gewijzigde omstandigheden,
de opleiding van de toekomstige landmeters met den duur van5jaar
als eene afzonderlijke studierichting bij de Landbouwhoogeschool
in te lijven. Tot mijne teleurstelling behoefde dit denkbeeld niet
te worden uitgewerkt. HoewelreedsveleDepartementale Commissies
de vraag, of de Landmeterscursus al dan niet naar Delft dient te
worden overgebracht, bestudeerden en de betrokken, toch zeker
tot oordeelen bevoegde deskundigen zich voor handhaving van den
cursus in Wageningen uitspraken, is opnieuw Delft in sterke mate
als de aangewezen opleiding van Landmeters naar voren gebracht.
Het valt niet moeilijk te begrijpen, dat in een bezuinigingstijd als
hoofdmotief daarvoor beperking van uitgaven wordt opgegeven;
moeilijker isechter teverklaren, dat het aantoonen vande onjuistheid
der beweerde bezuiniging vanwege den Senaat tot hiertoe nog niet
tot positieve resultaten heeft geleid. Bij het overwegen der bezuinigings-motieven is onvoldoende rekening gehouden met het
feit, dat de Landmeterscursus niet alleen opleidt voor Nederland,
maar eveneens voor onze Koloniën. Intusschen blijft nog steeds de
hoop, dat men alsnog tot andere gedachten zal komen.
Het Boschbouwonderwijs te Wageningen, dateerende van 1883,
toenhetprogrammaderRijkslandbouwschool werduitgebreidmet het
vak „Houtteelt ten behoeve van den Boschbouw in Nederland en de
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Koloniën", kan in dit jaar terugzien op eene vruchtdragende werkzaamheid gedurende eene halve eeuw.
De door de Commissie-Welter aanbevolen maatregelen om een
grooter deel van de uitgaven voor het Hooger Onderwijs door de
studenten tedoen dragen, zijn doordeRegeering, eenigszinsverzacht,
overgenomen.Watditvoordestudie aanonzeHoogeschool beteekent,
zoowelten aanzien van college- en examengelden, alsook ten opzichte
van andere studie-uitgaven, valt te gissen bij raadpleging van de betreffende wijzigingen en aanvullingen der Hooger Onderwijswet.
Op de instelling van het „Centraal Magazijn", nu omstreeks een
jaar geleden, ten doel hebbende de verschaffing van onderwijsbenoodigdheden aan studenten tegen billijke voorwaarden, kan met bevrediging worden teruggezien.
Alvorens mijne „onderwijsbeschouwingen" te beëindigen, wil ik
nog vermelden, dat namens de Faculteiten der Wis- en Natuurkunde
van de Universiteiten te Utrecht en Amsterdam en de Senaten der
Technische Hoogeschool en Landbouwhoogeschool aan den Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een adres werd gericht,
waarbij gewezen werd op de weinig bevredigende resultaten van de
opleiding aan de Hoogere Burgerschool, als vooropleiding voor de
Academische Studie in de exacte en technische wetenschappen en
verzocht werd maatregelen voor te bereiden, die tot eene verbetering
van den toestand zullen voeren. De Vereeniging van Directeuren der
Hoogere Burgerscholen met vijfjarigen cursus kan zich met de conclusiegeenszinsvereenigenendeed eeneprotestbrochurehetlichtzien.
Het isvoor mijzelf moeilijk in deze aangelegenheid een oordeel uit
tespreken,omdat ikslechts studenten bij mij krijg, die de propaedeutische zeef zijn gepasseerd. Eensdeels wordt hierdoor selectie uitgeoefend; anderdeels kan worden verwacht, dat intusschen een deel der
opgedane kennis is vervlogen. De docenten, die met de nieuw aankomende studenten direct in contact komen, zijn echter voor het
meerendeel weinig tevreden over hunne voorontwikkeling, zooals die
uit de prestaties blijkt, uitzonderingen daargelaten. Het is m.i. wel
zeer gewenscht te trachten de oorzaken daarvan op te sporen.

Jaarlijks magonzeHoogeschool zichverheugenintalrijkebezoeken,
waaronder vele buitenlandsche geleerden en autoriteiten. Ik zal U
eene opsomming besparen. Eene uitzondering moet ik maken voor
den Gezant van Tsjechoslowakije, Zijne Excellentie MIROSLAV
PLESINGER BOSINOV, dieaanvang Augustus voor de tweede maal onze
Hoogeschool met een bezoek vereerde, thans o.a. in gezelschap van
Dr. B. Tfebicky, President van de Kamer van Koophandel tePraag.
In het studiejaar, dat nu verstreken is, bleef het aantal buitenland-
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sehe reizen vanonze hoogleeraren en wetenschappelijke medewerkers
zeer beperkt. Ik wil hier kortheidshalve alleen melding maken van de
reis vanProf. Ir.A. M . SPRENGER met Ir. R. MULDER naar Suriname,
ter bestudeering van de teelt-en transport-mogelijkheden van de
bananen.
De Voorzitter van den Senaat had het genoegen de Landbouwhoogeschool te mogen vertegenwoordigen bij gelegenheid van de
indrukwekkende en plechtige viering van het vierde eeuwfeest van
de geboorte vanWillem van Oranje in het Concertgebouw te Amsterdam en gaf mede gevolg aan de uitnoodiging tot bijwoning van het
grootsche Huldigings-Défilé voor Hare Majesteit de Koningin in het
Olympisch Stadion ter zelfder plaatse, bij gelegenheid van Hoogstderzelver 35-jarig Regeerings-Jubileum.
Bij de Leeuwenhoek-herdenking te Delft vertegenwoordigde de
Secretaris van den Senaat de Hoogeschool, aangezien de Voorzitter
bij de op denzelfden middag te Wageningen door Prof.D r . Ir.N .L.
SÖHNGEN gehouden rede, ter nagedachtenis aan dezen beroemden geleerde, aanwezig wilde zijn.
Wederom werd een veelvuldig gebruik gemaakt van onze localiteiten voor wetenschappelijke voordrachten en bijeenkomsten. Ik zal
het bij eene gedeeltelijke opsomming van die gevallen laten. In de
eerste plaats denk ikaanhet24ste Natuur- en Geneeskundig Congres,
dat tijdens de Paaschvacantie te Wageningen werd gehouden en
waarbij zoowel vele van onze collegezalen, alsook de Hulp-Aula ten
behoeve van congresvergaderingen door het Curatorium beschikbaar
werden gesteld. Voorts denk ik aan den Wetenschappelijken Boschbouwcursus, de Algemeene Vergadering van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Koloniën, de vierde
Nederlandsche Landbouwweek en den Folklore-avond. Ook kunnen
bij deze gelegenheid worden gememoreerd de op loffelijke wijze georganiseerde, vrij talrijke voordrachten, uitgaande vande Vereeniging
Studiebelangen. Betreurenswaardig is het, dat het bezoek van vaak
zeer belangrijke lezingen, gehouden vanwege deze corporatie, dikwijls
beneden de verwachting blijft. De oorzaak hiervan moge gelegen zijn
in het feit, dat er hier te Wageningen dikwijls te veel samenvalt, of
waarin ook,ik hoop intusschen, dat men zich niet zallaten ontmoedigen en zalstreven eenruime opkomst zooveel mogelijk te bevorderen.
Na de,in 't bijzonder voor eene academieplaats vandegrootteenligging als Wageningen, te betreuren intrekking van het crediet voor de
vroeger van de Hoogeschool uitgegane Aula-voordrachten hebben de
door „Studiebelangen" gegeven lezingen noginbeteekenis gewonnen.
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De huidige crisis openbaarde zich voor het eerst mede in den
minderen toevloed van nieuwe studenten. Het aantal studenten, voor
deeerstemaalingeschreven, bedroegslechts 70tegen 105inhetvorige
jaar. Het totaal-aantal ingeschrevenen bleef ongeveer stabiel, nl.509,
met inbegrip van een veertiental voor enkele lessen.
Aan delijst van onzeDoctoren werden er 6toegevoegd;44 studenten behaalden het Diploma van Landbouwkundig Ingenieur.
De laatste mededeeling zal bij velen de gedachten doen uitgaan
naar de vooruitzichten van onze afgestudeerden. Op welk gebied van
wetenschap zijn de vooruitzichten van afgestudeerden van onze instellingen van H.O. goed tenoemen?Wijwarentot voorkortentijdin
ditopzichtverwend.Dit blijkt ookuit hetgeenonze President-Curator
schreef in het Ceresblad van Maart 1933: „De vraag naar wetenschappelijk opgeleide krachten, vooralvoor Indië,wastot voor korten
tijd verrassend en opende voor velen het uitzicht op eene carrière,
welkelangsniet altemoeilijken wegkonworden betreden." Thansis,
in het bijzonder voor onze koloniale landbouwers, de kentering gekomenenzijmoeten,naeenaanvankelijk vooruitzicht op gemakkelijke
plaatsing, den tegenslag, welken zij daarbij ondervinden, wel extra
voelen.
Over de plaatsing van onze afgestudeerden voor Nederland kan
ik, in vergelijking met de kansen elders, niet al te ontevreden zijn.
Ook nu zullen de goeden hunnen weg wellicht nog vinden. Niet te
ontkennen valt, dat het totstandkomen van allerlei crisis-instellingen,
ofwatdaarmede samenhangt, dedalingindenavraagnaar Landbouwkundige Ingenieurs, in 't bijzonder van de Nederlandsche richting,
heeft tegengehouden. Datverschillende vandenieuwgeschapen posities van tijdelijken aard zullen zijn, kan zich later op nadeelige wijze
doen gevoelen. Het omzwaaien van studeerenden van de koloniale
richtingnaar deNederlandsche,vóórvoleindiging derstudie,alsmede
het streven om naast het Ingenieurs-Diploma voor K.L. ook nog dat
voor L. of T. tebehalen, zalmede op den duur de concurrentie bij de
plaatsing hiertelande vergrooten, zoodat wij ons in ieder geval ook
t.o.v.devoor degematige luchtstreek opgeleiden niet schuldig mogen
maken aan overdreven optimisme.
Dit jaarzijn geennieuwe candidaat-houtvesters voor den Indischen
dienst aangenomen. Ik denk hierbij terug aan 1924,toen eveneens in
de opleiding van Indische Houtvesters werd ingegrepen, met het gevolg, dat later buitenlanders moesten worden geëngageerd. Gaan wij
wederom dien weg op?
Het derde Lustrum van onze Hoogeschool op 9 Maart zoude in
verband met de tijdsomstandigheden ongemerkt voorbij gegaan zijn,
ware het niet, dat de Wageningsche Vrouwelijke Studenten-Vereeni-
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ging en het Wageningsch Studentencorps de goede gedachte hadden
gehaddenaandeHoogeschoolverbondeneneengenoeglijken avondte
bereiden door de aanbieding van een tooneelvoorstelling, waarvan de
organisatiewasopgedragen aan deWageningsche Studenten-Tooneel
vereeniging. „The little Man" van Galsworthy en „Les Coulisses de
l'Âme" van Evréinof bezorgden den spelers een welverdiend succes.
De Wageningsche Vrouwelijke Studentenvereniging vierde met
opgewektheid op 7 en 8 Maart haar derde Lustrum en parodieerde
op een op den èsten georganiseerden feestavond voor genoodigden,
waaronderookdehoogleeraren,naafloop van eene door de W.S.O.V.
aangeboden Orkestuitvoering, op verdienstelijke wijze de landbouwstudie in hare verschillende richtingen, waarbij de lachspieren behoorlijk tot werking kwamen.
Het 1Ide Lustrum van het Wageningsch Studentencorps nam op
24 Juni een aanvang en besloeg een viertal dagen. Reeds eene week
vooraf hadden op 17en 18Juni tweedaagsche zeer geanimeerde roeiwedstrijden, door „Argo" bij gelegenheid van haar vierde Lustrum
en dat van het Wageningsche Studentencorps op het Maas-WaalKanaal bij Nijmegen georganiseerd, eene gepaste inleiding gegeven,
waarbijde „jonge vier"vanArgoeenewelverdiende overwinning behaalde. Zij,diede goed georganiseerde en welgeslaagde Corpsfeesten
hebben meegemaakt,zullenaanverschillendebijzonderheden daarvan
ongetwijfeld eeneaangename herinnering bewaren, niet hetminst aan
het Openluchtspel „Willem de Eerste, Prins van Oranje", door den
student W. H. VAN EEK geschreven, dat, onder niet bepaald ongunstigeweersomstandigheden uitgevoerd, deaandacht der toeschouwers
geheel wist te boeien.
Nog wil ik melding maken van een succes, dat onze Vrouwelijke
Studenten-Roeisters op de Hollandia-wedstrijden in het stijl-snelacht-nummer wisten te boeken, alsmede van de voortreffelijke rede,
door Ir. H. C. MAYER op 1 Mei 1933 gehouden in de Studentensociëteit „Ceres", ter gelegenheid van de herdenking van 's Prinsen
geboortedag op 24 April 1533,getiteld; „HetVoorbeeldvanWillem
van Oranje", waarop de woorden „les absents ont tort" ten volle
toepasselijk waren.
Het Orgaan van het Wageningsch Studentencorps „Ceres" herdacht in 't najaar 1932 zijn zilveren feest en gaf bij die gelegenheid
een welverzorgd herdenkingsnummer uit.
Het Studenten-orkest gaf ook in 't afgeloopen jaar herhaaldelijk
blijk van zijne activiteit. Bij de van bepaalde zijde uitgeoefende, m.i.
wel eens wat al te felle kritiek op de prestaties van deze vereeniging,
iswelteveeluithetoogverloren,dathethiereenevereeniging betreft
van dilettanten, die het in onzen radio-tijd toch al niet gemakkelijk
heeft. Ongetwijfeld isdezt vereenigingvoordemuzikale ontwikkeling
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van hare leden van niet te onderschatten waarde en in eene kleine
academieplaats als Wageningen dubbel te waardeeren. En verder
komen mij, denkende aan muziekvereenigingen, altijd de bekende
woorden in herinnering: „Wo man singt, da lasz Dich ruhig nieder,
böse Menschen haben keineLieder!" Deze woorden zijn, indien men
de uitdrukking „singen" maar ruim genoeg opvat, ook op deze vereeniging toepasselijk.
Mijnheer de President-Curator.' Uw streven om de belangen der
Hoogeschool te bevorderen, heeft ook in 't afgeloopen zorgelijke jaar
vruchten gedragen en heeft gestrekt tot verdere vervolmaking van
deze. Moge desamenwerking tusschen het Collegevan Curatoren en
den Senaat der Hoogeschool steeds meer vruchtbaar worden, in het
belang van het hooge doel, dat zoowel door Uw College,als door
den Senaat wordt nagestreefd.
Mijne Heeren AssessorenenMijnheer deSecretaris van denSenaat.'
Gijzijt mijinditjaareenbelangrijke steungeweest,waarvoorikUzeer
erkentelijk blijf. Onze wekelijksche vergaderingen van vier, waarik,
niettegenstaande den dikwijls langen duur, toch nimmer tegen op
heb gezien, zullen doormij zeer zeker in den eersten tijd worden gemist,omdatwijsteedsopdemeestprettigewijze hebben beraadslaagd.
In 't bijzonder gedenk ik den velenenniet genoeg tewaardeeren arbeid, dien Gij collega BEEKMAN als financieele specialiteit met volharding in 't belang der Hoogeschool hebt verzet.
De Hoofdambtenaar van administratie, de Heer D. BOSMAN, heeft
mede gedurende dit jaar door zijne kennis van zaken en toewijding
zeer veel bijgedragen tot verlichting van mijne rectorale taak.
Collega HONING! Het feit, dat Gij als Secretaris van den Senaat
het laatste jaar hebt medegemaakt, waardoor Gij „in médias res" zijt
gekomen, zal U de vervulling van het Rectoraat gedurende het nieuw
in te treden jaar gemakkelijker maken; ik heb dit zelf ook ondervonden. Het zal U wellicht in staat stellen, dank zij Uwe werkkracht,
ook nog voldoenden tijd te blijven geven aan Uw wetenschappelijk
onderzoek, dat U, wij weten het allen, zeer na aan het hart ligt. In
Uwe inaugurale rede in 1920 gehouden, hebt Ge verzekerd: „Er zal
gewerkt worden." Deze verzekering, op het Rectoraat overgebracht,
geeft allewaarborgen voor succes,ookin dezefunctie. Mogeer zegen
op Uw werk rusten. Sta mij toe het teeken Uwer waardigheid, dat bij
U nimmer degedachte moge opwekken aan de kettingschakels, waarmedevolgens desagePrometheus aan de rotswasvastgeklonken, aan
U over te dragen.
Den nieuwen Rector heil!
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Dr. Ir. S.C. J.Olivier.

S. P. Ham.

1924/1925

J. van Baren.

Ir. J. W. Dieperink.

1925/1926

Ir. B. van der Burg.

Ir. A. M. Sprenger.

1926/1927

A. te Wechel.

Dr. Ir. N .L . Söhngen.

1927/1928

Ir. J. W. Dieperink.

Ir. M. F . Visser.

1928/1929

Dr. Ir. N .L. Söhngen.

Ir. J. H. Thai Larsen.

1929/1930

Dr. G. Grijns.

Dr. J. C. Kielstra.

1930/1931

Ir. M. F . Visser.

Dr. W. K. J. Roepke.

1931/1932

Ir. J. H. Thai Larsen.

1932/1933

Ir.H . K . H . A . Mayer
Graelin.

Ir. H . K . H . A . Mayer
Gmelin.
Dr. J. A. Honing.

Assessoren

Dr. M . J. van Uven.
A. te Wechel.
Dr. A. van Bijlert.
Ir. S. Koenen.
Dr. J. C. Kielstra.
Ir. M . F . Visser.
Ir. J. H . Thai Larsen.
Ir. B. van der Burg.
Dr. Ir. S. C. J. Olivier.
Ir. H . K. H . A. Mayer Gmelin,
J. van Baren.
Ir. A. M. Sprenger.
Dr. H . M . Quanjcr.
Dr. W. C. MeesR.Azn.
A. te Wechel.
Dr. G. Grijns.
Ir. J. W. Dieperink.
Ir. A. M . Sprenger.
Dr. G. Grijns.
Dr. H. A. J. M. Beekman.
Dr. H. A. J. M. Beekman.
T. J. Bezemer.
Ir. M. F . Visser.
Dr. D. L. Bakker.
Ir. J. H. Thai Larsen.
Dr. H. A. J. M. Beekman.
Dr. H. A. J. M. Beekman.
Dr. J. Jeswiet.
Dr. H. A. J. M . Beekman.
Dr. W. C. Mees R.Azn.

4. LIJST VAN OUD-HOOGLEERAREN DER
LANDBOUWHOOGESCHOOL

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

Benoemd te
Wageningen

Afgetreden
of overleden

17 Juli 1913
1 Sept. 1876
1 Sept. 1916

10 Juni 1918
1 Aug. 1918
15 Febr. 1919
ƒ 21 Sept. 1920
| t 7 April 1928
1 Jan. 1921
130 Jan. 1921
20 Sept. 1921
2 Dec. 1921
ƒ 19 Sept. 1922
\ t 7 April 1924
1 Oct. 1922
t 26 Dec. 1922
ƒ 1 Oct. 1923
[ f 2 6 D e c . 1931
1 Jan. 1925
\ f l 7 0 c t . 1932
t 9 Febr.1925
17 Sept. 1928
t 7 Febr. 1933
15 Aug. 1933
18 Sept. 1933

1 Sept. 1876
14 Sept. 1892
16 Oct. 1918
1 Sept. 1877
1 Juli 1921

H . C. Reimers

1 Maart 1880

Dr. E. Giltay (Apeldoorn)
Ir. S. Koenen

1 April 1885
1 Sept. 1905

*Dr. H . Blink fs-Gravenhage)

1 Jan. 1906

Dr. J. Valckenier Suringar (Wageningen)

1 April 1899

Dr. A. van Bfjlert
Dr. J. H. Aberson (Wageningen)
J. van Baren
Dr. J. C. Kielstra (Paramaribo)
S. P . Ham
*) Buitengewoon hoogleeraar.

8 Oct. 1902
20 Maart 1884
1 Oct. 1903
7 Oct. 1918
1 Aug. 1915

5. ALPHABETISCHE LIJST VAN DE
VOOR HET STUDIEJAAR 1932-1933 INGESCHREVENEN

Naam

.Si w>

•o c
W
» 5o

Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats
«"O

•JJB

"
Adama, Hendrik Leonardus Sebastiaan .
Alderkamp, Evert Jan
AJons, Bernhart.
Alphen de Veer, Eugène Joan van
Asselbergs, Gerard Anton
Astrego, Jan Joseph.
Ausems, A-noldus Willebrordus

Baars, Cornelis
Bakker, Jan Willem
Bär, August Louis Sophus
Baren, Ferdinand Alexander van
Baren, Hugo van
Basie, Jean Pierre Eugène
Becker, Adolf
Becker, Wopko Ruurd
Beek, Willem Frederik van
Beekom, CarolusWilhelmus Cornelisvan
Beers, Wilhelmus Frederikus Joseph van
Bekius, Johannes Dirk
Beneden, Liebert Gerard van
Benten, Willem van
Berg, Hendrik Alexander van den
Berg, Jacobus Evert van den
Bernard, Arianus Nicolaas
Beukenkamp, Radbout Louwrens
Beunders, Bart Johan Leendert
Bierma, Gosse
Bijleveld, Robert

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

31 Mei '06
22 Juni '12
14 Nov. '08
11 Dec. '12
27 Mrt. '08
29 Apr. '13
2 Aug. '08

K.B. 22 Sept. '09
L.
29 Apr. '11
K.L. 23 Sept. '04
K.L. 26 Juni '05
K.L. 24 Jan. '09
K.L.
2 Aug. '08
K.B. 30 Dec. '12
27 Jan. '09
L.
3 Oct. '07
N.G.
7 Oct. '13
L.
K.B. 28 Mtt. '10
L.
30 Jan. '14
L.
3 Juli '05
K.L. 27 Juli '11
K.L. 27 Nov. '10
K.B. 29 Jan. '09
1 Sept. '12
K.B.
K.L.
2 Mrt. '14
K.B. 29 Apr. '11
N.G. 17 Mei '14
K.L.
8 Nov. '04

Nijehaske
Wapenveld
Zutfen
Djombang
Breda
Rotterdam
Culemborg

Ca
—
P
*
P
—
C

Geervliet
Oldehove
Amboina
Wageningen
Wageningen
Den Helder
Den Helder
St. Petersburg
Amsterdam
Arnhem
Hoek van Holland
Dronrijp
Heelsum
Amsterdam
Groningen
Groningen
's-Gravenhage
Graz (Oostenr.)
Tomohon
Stiens
Padang

C

') L. = Nederiandsche landbouw; K.L. = koloniale landbouw; T. = tuinbouw; B =
Nederlandsche boschbouw; K.B. --=koloniale boschbouw; N.G. -= Nederiandsche geodesie; K.G. = koloniale geodesie; Toeh. = toehoorder; Pa = propaedeutisch examen,
Ie gedeelte; P = propaedeutisch examen; Ca •= candidaatsexamen, Ie gedeelte; C =
candidaatsexamen; Ing = ingenieursexamen; Ldm = landmetersexamen; * voor de
eerste maal voor volledig onderwijs ingeschreven.

c
cIng
C
C
Pa
Ca
Ca
—
Ca
*
*
Ca
Ca
C
Ca
*
C
*
Ing
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1 bfi
CU

Naam

Blijdorp, Pieter Abraham
Blink, Gerard Cornells van den.
Boer, Berend Kornelis de
Boer, Geertje Diederika de
Boer, Tijmen Friedus de
Boer, IJsbrand de
Boerma, Addeke Hendrik..
Boezaardt, Pieter
Bon, Jan
Boonstoppel, Nicolaas
Bos,Johannes
Bos, Kornelis
Bosnia, Jan
Bosman, Jakobus Cornelis
Bouman, Tobias
Bouwens,Harry
Bouwman, Ivo Pieter Leendert
Bouwman,WilhelminaCatharinaElizabeth
Bovens, Franciscus Mathias Johanna...
Boxman, Johannes Theodorus
Brantjes, Jozef Marie Johan
Bredehoff de Vicq van Oosthuizen,
Gezina Johanna Maria van
Bredehoff de Vicq van Oosthuizen,
Nanning Pieter Johannes van
t Brey, Jan de
Brink, Gelfke van den
Broekhuijsen, Martien Johan
Broekhuizen, Jean Charles
Broeksma, Hendrik Caspar
Broers, Franciscus Henricus Johannes
Albertus
Brugge, Gerrit Jan ter
Bruin, Herman de
Bruyning, Andreas Elia
,
Bueren, Jan van
Burck, Pieter du
Burgers, Thomas François
Burgmans, Hendrik
Busscher, Ellerus Pieter
Butler, Johan Izaak Cornelis

q
+J

Datum en
jaar van
geboorte

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

30 Juni '07
21 Dec. '12
25 Mei '13
6 Juni '08
9 Mei '12
1 Oct. '13
3 Apr. '12

Tl
3 •S3
VI u

K.L. 31 Mrt. '09
K.B.
4 Sept.'10
8 Dec. '06
N.G.
14 Mrt. '12
T.
27 Mei '09
L.
Toeh. 28 Apr. '97
22 Oct. '13
L.
K.L. 22 Febr.'07
3 Nov. '09
T.
K.L. 28 Aug. '10
5 Sept. '13
Toeh.
K.B. 10 Nov. '14
K.L. 13 Aug. '10
30 Juni '07
T.
9 Juni '06
L.
K.L.
Toeh.
K.L.
K.B.
K.L.

27 Juli '04
6 Dec. '09
13 Oct. '13
19Sept. '09
17 Sept.'12
31 Mrt. '11

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

7 Aug. '11
25 Mrt. '14
4 Mei '13
16Sept. '15
23 Juli '10
13Aug. '12
14 Oct. '10
27 Juli '10
2 Mrt. '12
7 Sept. '14

t.

US
Geboorteplaats

•a's

C
Magelang
P
Den Briel
/*
Delden
Amsterdam
Oldemarkt
Terwolde
Annerveensche ka
naal
C
Utrecht
Ing
Wahaï
P
Leerdam
Pa
Oosterhaule
C
Bergum
Ing
Zevenhuizen
Wageningen
Ca
Rotterdam
C
Ede
Pa
Kampen
C
Deventer
Maastricht
Bandoeng
Ca
's-Hertogenbosch C
Purmerend
Purmerend
Weltevreden
Arnhem
Magelang
's-Gravenhage
Rotterdam
's-Gravenhage
Putten
Leeuwarden
Wageningen
Rotterdam
Zuid-Scharwoude
Arnhem
Scheveningen
Ambt-Hardenberg,
Rotterdam

C
Ca
C
*
Ca

Ca
P
P
P
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Naam

•Si o
•o 'O
•*-» (J

Datum en
jaar van
geboorte

Campen, Willem Anton Cornells
Carbin, Lodewijk Willem Constantijn
Cleyndert, Nicolaas
Cochrane, Charles Hendri

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

18 Oct. *09
16Sept. '02
16 Dec. '14
2 9 M r t . 'U

Coolman, Harko Nanne
Cornelissen, Anton Martin
Corstiaensen, Wilhelmus Petrus Maria
Cortenbach, Willem Johan Karel
Cramer, Nicolaas Jan

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

28 Juli '13
9 Juli '08
8 Apr. '11
26 Mei '10
31 Oct. '07

•a's
Geboorteplaats
«•O

Semarang
Amsterdam
Djagadnaik
Pangkalan Brandan
Spijk (Gr.)
Arnhem
Standdaarbuiten
Kotàradja
's-Gravenhage

Davidis, Gerard Herman Frederik
Delden, Pieter Johannes van
Dijk, Lucas Jan van
Dijkema, Lucas Reinder
Dinger, Johannes Ernst
Dirkes, Johan Guiseppe
Doeksen, Johannes
Dojes,Rembertus Pieter
Domingo, Wilhelmus Rudolf
Dompseler, Willem van
Don Griot, Willy Louis
Donia, Jan
Donicie, Petrus Johannes
Donker, Klaas
Donkersloot, Michael Jan
Drost, Hendrik Jan.
Duin, Jan van
Duik, Jan den
Dunne, Adolf van
Duurtsema, Bernard Louis Catharinus
Duyn, Bastiaan Cornells van
Duyvendijk, Jan Aart van

K.L. 12 Mrt. '07
K.L.
2 Dec. '12
K.B. 29 Mrt. '10
L.
28 Jan. '12
K.L. 20 Mrt. '13
K.L. 16 Mrt. '11
L.
29 Oct. '12
L.
11 Mrt. '10
K.B. 31 Oct. '12
K.L. 15Sept. '12
K.L.
6 Nov. '06
L.
26 Febr.'lO
K.L.
5 Febr.'07
L.
18 Mei '13
L.
8 Juli '13
Toeh. 30 Sept. '04
K.L. 20 Febr.'lO
K.B. 12 Jan. '12
T.
3 Aug. '10
K.L. 23 Oct. '09
K.L. 20 Mrt. '10
K.L. 12Sept. '10

Bondowoso
Rotterdam
Kampen
Glimmen
Heerlen
Amsterdam
Velsen
Uithuizen
Kraksaän
Bandoeng
Koeningan
Franeker
Vinkeveen
Hoogwoud
Chaam
Lutjebroek
Soerabaja
Scheveningen
Semarang
Arnhem
Rotterdam
Papendrecht

Ebes, Klaas
Ede, Matthijs van
Edzes,Tjarko Albert
Eek, Willem Hendrik van
Ehrencron, Victor Karel Reinier
Emden, Fredric Cornellsvan

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

Rotterdam
Bodegraven
Sappemeer
Rijswijk
Batavia
Paramaribo

19 Oct. '05
22 Mrt. '02
19Aug. '09
19 Jan. '09
24 Oct. '12
25 Oct. '07

Ca

Ca
C
C
Ca
Ing

C
Ca
Ing
Ca

P
C
Ca
C
P
C
P
P
C
P
P
C
C
Ca

P
Ing
C
C
| Pa
I Ca
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1

W>

.Sä g
•o \3

Naam

3 ja

••-• u

w -a

Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

K.L.

22 Mrt. '09

Erp, Henricus Antonius Maria van
Eschauzier, Wilhelm André..
Eshuis, Jan Adolf
Esser, Maurits Anne Semeijn
Etty, Thomas Hendrik
Everdingen, Geertruida Maria van
Evers, Matthieu Marie H u b e r t . . .
Eysinga, Jhr. Tjalling Edo Johan van

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

14 Dec. '07
22 Mei '06
31 Oct. '10
7 Apr. '12
6 Aug. '12
5 Mei '10
10 Dec. '09
7 Aug '14

Beneden Commewijne
's-Hertogenbosch
's-Gravenhage
Zwolle
Baarn
Bondowoso
Delft
Schiedam
Scheveningen

Faure, Henri Emile Jules Joseph
Feij, Pieter Johannes
Feijter, Pieter de
Ferwerda, Gijsbert Georg
Fikkert, Roelof Willem
Fisscher,Richard Frederik
Floor, Jochem
Florenstein Mulder, Johan Cornells Elisabet Christiaan Nicolaas van
Florentius, Eddy Louis
Franke, Johannes Anton Pieter
Fransen, Jacobus Johan
Freeve, Jacob
Frings, Herbert Mathieu Carl

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

3 Aug. '09
13 Mrt. '10
14 Mrt. '08
7 Juni '13
18 Jan. '10
24 Nov. '07
28 Mei '08

Nijmegen
Nunspeet
Hontenisse
Haarlem
Enschede
Pekalongan
De Bilt

18 Sept. '10
15 Juli '10
19 Juni '14
6 Juni '03
4 Mei '08
10 Aug. '12

Apeldoorn
Batavia
Sleen
Arnhem
Zwolle
Schüren (D.)

Garot, Anton
Gartner,Albrecht Joachim
Geertsema, Cornelis Adolf
Gerber, Carel
Gerlach, Jan Carel
Gerritsen, Jan Dirk
Geuns,Sjoerd Gerben van
Geus, Jan Gijsbert de
Glas,Menne
Glazenburg, Ebo
Gonggrijp, George Lodewijk
Goor, Gerardus Antonius Wilhelmus
van de
Gouka, Conrad

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

26 Juli '14
27 Jan. '07
29 Apr. '13
26 Dec. '08
17 Dec. '09
22 Jan. '11
2 Dec. '14
1 Apr. '08
22 Jan. '12
25 Juni '12
5 Jan. '11

Semarang
Leipzig
Anna Paulowna
Utrecht
Semarang
Oosterbeek
Schiermonnikoog
Bruchem
Lonneker
Zaandam
Wonosobo

K.L.
K.B.

21 Nov. '09
27 Apr. '13

Wijk b. Duurstede
Bankinang

Emden, Johan Henri van

....
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a-g

Datum en
jaar van
geboorte

Govers, Albert
Graaff, Diederik de
Grashuis Deves, Eildert Roelf
Greven, Cornells
Gribnau, Wilhelmus George
Groendijk, Tjalling
Groenevelt, Pieter Hendrik

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

14 Dec. '12
10 Oct. '11
12Febr.*ll
14 Mei '12
10 Nov.'09
2 Dec. '11
28 Juli '07

Groenewoud, Henricus Antonius van . .
Groot, Willem de
Grooters, Geert Tiemen

K.B.
N.G.
T.

Haan, Günther Adelbert Leonard d e . . .
Habers, Lucas
Hagenauw, Martinus Hendrik
Hajenius, Cornelia Anna Wilhelmina
Carolina
Ham, Johan
Harn, Wouterus
Hameien, Marinus Cornelis van
Hamilton of Silverton Hill, Theodoor . .
Hannema, Dirk Petrus
Harmsen, Thomas Willem
Hart, Maarten Leendert 't
Harten, Johannes Adrianus
Hartman, Thomas Adriaan
Hauser, Georg Franz
Hazemeijer, Aleidus Reginald
Heemskerck Düker, Willem Frederik van
Heide, Bindert van der
Heijkoop, Johannes Jacobus Cornelis van
Heinsdijk, Dammis
Hekket, Herman
Hell, Willem Frederik van
Hellinga,Gerben
Hemmes, Willem Jan
Hemsing, Willem Dirk
Hennik, Jacob Jacobus van
Heusden, Anton Jacob van
Heusden, Jacob Alexander Walraven van

K.B.
L.
K.L.

Naam

•Si- e
-o ö

M

Geboorteplaats

7 Sept.'13
29 Oct. '13
4 Nov. '12

Alkmaar
Klaten
Marum
De Bilt
Arnhem
Terschelling
Abcoude-Baambrugge
Zutphen
Valthermond
Hardenberg

C
*
*
Ca

21 Oct. '11
12 Apr. '12
14Mrt. '11

Probolinggo
Giethoorn
Jutphaas

Pa
P
C

Toeh.
8 Nov. '15
K.L. 27 Sept. '09
K.L. 30 Juni '02
3 Dec. '11
L.
K.L.
3 Mei '09
1 Febr.'13
N.G.
N.G. 31 Jan. '13
5 Juli '15
K.B. 15 Dec. '12
K.B. 24 Oct. '10
K.L. 25 Sept. '10
K.B. 16Sept. '09
25 Nov. '10
L.
4 Juni '12
L.
1 Apr. '10
K.G.
K.B. 27 Sept. '09
K.B.
6 Juni '12
25 Mrt. '06
4 Dec. '09
K.B.
N.G.
7 Oct. '09
8 Juni '10
K.L.
10 Juli '13
L.
K.B. 31 Oct. '09
18 Oct. '14
L.

Teteringen
Buitenzorg
Meester Cornelis
Magelang
Semarang
Minnertsga
Alkmaar
Anna Paulowna
Menado
Soerabaia
Weenen
Hengelo (O.)
Hilversum
's-Gravenhage
Barendrecht
Goes
Soerabaia
Medan
Gouda
Groningen
Semarang
Oostvoorne
's-Gravenhage
Terschelling

C
Ca
C
P
Ing

C
C
Ca
Ca
P
Ca
*
P
Pa
C
Ca
Ca
Ca
C
Ca
Ca
C
*
Ca
ik
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M

Naam

<u•S

•M
•o -S3
u
3 t-4

c/5
• Hilarides, Herman
Hildering, Gerard Johan
Hildesheim, Michiel
Hille RisLambers, Dirk
~-Hissink, Elisabeth Adrienne
Hoek, Maarten
Hoffen, Marchienus Marius van
Hofstede, Albertus Everwijn
Hofstede, Piet ter
Hogen Esch, Jacob Albertus
Hogewind, Christoffel Frederik Gerardus
Holle, Johan Abraham Cornelis
Homans, Karel August
Hommes, Harm.
Hoogenberk, Willem Antoon Bernard...
Hoogland, Willem Care!
Horsting, Willem
Houben, Johan Marie Henri J o s e p h . . . .
Houten, Herman Johan van.
Houwing, Cornelis Jacob
Hubbeling, Nicolaas
Hudig, Johannes Wouter
Huisman, Ebeline
Huizenga, Luidolf Harm
Huizinga, Tamme Siert
Hulsteijn, Johannes van
Hulster, Izaak Anthonie de
Huyskes, Jan Arie
Hylckama Vlieg, Tinco Epeüs Andringa
van

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

Datuni en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

U's
8 BC

12 Mrt. '04
Zurich
14 Juni '07
Semarang
18 Mrt. '13
Amsterdam
5 Dec. '09
Jorwerd
26 Apr. '10
Weltevreden
19 Mei '11
Noordwijk a. Z.
23 Juli 11
Utrecht
9 Mrt. '11
Klaten
1 Febr.'lO Wijdenes
16 Dec. '08
De Punt
31 Mrt. '10
Batavia
5 Juni '09
Ambarawah
12 Juni '13
Tasikmalaja
20 Dec. '05
Muntendam
26 Nov.'11 Heerlen
21 Jan. '11
Zeddam
2 Oct. '12
Arnhem
12 Nov. '07
Breda
13 Juni '06
Ittervoort
22 Juni '09
Tjimahi
23 Aug. '13
Lonneker
18Mrt. '09
Santpoort
17 Aug. '10
Eelde
17 Mrt. '10
Ten Boer
4 Oct. '02
Uithuizermeeden
Waarder
15 Aug. '09
15 Mei '12
Oostburg
Terkaple
18 Mei '13
Vlaardingen

Ing
Ing
Ca
—
Ca
C
—
Ca
Ing
C
Ca
C
*
Ca
—
C
C
Ca
Ing
Ca
*
C
C
Ca
C
Ca
P
Ca

K.B.

8 Aug. '10

Idema, Jan Gerhardus
Umer, Pieter
Inia, Klaas Tjeerd Jacobus

T.
N.G.
T.

28 Aug. '09
16 Mrt. '10
7 Juni '08

Groningen
Tiel
Nijega

Ca
Ldm
C

Jager, Geert Harm
Jantzen, Jörn Joachim
Jochem, Leo Johan
Jong, Reinder Fokke de
Jonges, Remmet

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

15 Nov. '13
7 Aug. '07
14 Febr.*12
11 Mrt. '10
8 Mei '11

Scheemda
Niederlössnitz (D.)
Palembang
Akkrum
Jisp

Ca
Pa
Ldm
Ca

4
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| to

Naam

Jongmans,Johanna Renate Agnes
T.
Joosten, Petrus Wilhelmus Johannes . . . [K.G. :
Juta, Eduard Henri Pantaleon
i K.B. I

Kakebeeke, Walter
Keijzer, Albertus Willem
Kersbergen, Johanna Cornelia
Kerstma, Rudolphus
Keulen,NicolaasJohannesAnthonius van
Kiepe, Frans Dammes Henri
Kist, Johan Michel
Klaij, Willem
Klaus, Louis George
Kloot, Willem Gualtherus van der
Kluiving, Egge Fako Booi
Knol Bruins, Sybrand
Knottnerus, Cornelis Samuel
Koefoed, Henning
Koesnoto
Köhler, Johan Härmen Rudolf
Koopman, Marinus Johannes Frans
Koornneef, Hendrik
Koot, IJsbrand van
Kragten, Johannes Michiel
Kraker, Jozias de
Kranen, Gerhard
Krijthe, Eltien
Krijthe, Neeltje
Krogt.Adrianus Gijsbertus Mariavander
Krol, Baarte Martinus
Kronenberg, Hester Geertruid
Kruijt, Alfred Herman
Kruisweg, Gerrit Jacobus
Kuile, Judith Henriette ter
Kuipéri, Hendrik Gerrit

Laan, George Wiebe van der
Laer,Willem van
Lagro, Henderikus
Laméris,Carel Lodewijk

Datum en
jaar van
geboorte

30 Nov. '11
19 Juli '09
8 Jan. '10

2 Mei '11
15 Mrt. '09
16 Mrt. '06
12Febr.'ll
12 Mrt. '13
29 Juli '12
25 Apr. '07
13 Juni '12
23 Febr.'lO
10 Mei '13
16 Dec. '06
7 Febr.'lO
22 Febr.'12
7 Juli '12
26 Mrt. '13
8 Mei '09
24 Febr.'lO
20 Mei '13
1 Juni '12
BFebr.'ll
26 Febr.'lO
3 Juli '12
23 Juni '09
23 Juni '09
6 Mei '08
14 Nov. '12
24 Mei '12
L . J 16 Apr. '10
K.L. ! 20 Dec. '08
T. | 9 Sept. '12
B. ! 12 Jan. '10
L.
K.L.
Toeh.
L.
B.
L.
K.L.
K.B.
K.B.
T.
L.
L.
L.
K.L.
K.L.
K.L.
K.B.
K.L.
K.L.
K.L.
T.
L.
T.
T.
N.G.
L.
T. !

! K.L.
B.
, L.
K.L.

19 Oct.
22 Apr.
25 Mei
19 Oct.

'07
'09
'13
'12

eu s
.wc
43
es »
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Geboorteplaats

Leiden
Wageningen
Paramaribo

Goes
Paramaribo
Haarlem
Rofsterhaule
Venlo
Amersfoort
Batavia
Polidjedjer
Soerabaia
Scheveningen
Eext
Groningen
Oostwold
Malang
Poerworedjo
Pea Radja
Zierikzee
Amsterdam
Haarlem
Utrecht
Hoek (Z.)
Varsseveld
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Amsterdam
Westerbork
Rotterdam
Bussum
Bussum
Klaaswaal

Groningen
Hilversum
Hoogeveen
's-Gravenhage

Ca
Ca

Ca
Ca
—
C
—
P
Ca
*
P
P
C
—

c

Ca
P
—
C
P
Ca
C
C
Ca
C
C
P
Pa
Ca
*
Ca
\ Pa

c
Ca
Ca
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Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats
«13
« 60

Laméris,Willem Johan
Lammers, Roelof Pieter
Lamping, Ernst Alfons Evert
Lasschuit, Jacques Albert
Laxer, Emanuel
Leefers, Cornells Leonardus
Leeuwen, Willem van
Legger,Riemt Hendrik Jacob
Lenshoek, Willem Pieter
Leyds, Willem Johannes
Lichte, Raoul
Lips, Martien Johan Cornells
Lodder, Neeltje Cornelia Antonia...
Loeff, Gerrit Adriaan
Luteijn, David Izaak

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

2 Oct. '14 Groningen
1 Oct. '12 Drachten
27 Oct. '07 Batavia
26 Dec. '09 Amsterdam
24 Jan. '07 Lucawitza (Roem.)
23 Oct. '09 Soerabaia
5 Apr. '12 Utrecht
5 Sept. '09
Soekaboemi
20 Mei '06
Semarang
8 Apr. '10
Sawah Loento
12 Mrt. '11
Djokjakarta
31 Mrt. '08
Breda
11 Sept.'10
Goedereede
26 Sept. '09
Amsterdam
24 Juni '15
Cadzand

Maandag, Frederik Leopold Antonie.
Maltha, Dirk Jacobus
Mameren, Willem van
Manschot, Jacobus Johannes
Marie, Gerrit Steven van
Marmelstein, Hugo
Marx, Roger Nicolaas
Maureau, Petrus Johannes
Mayer, Henri Cornells
Medenbach de Rooy, Henri van
Meelker, Steven Marchinus
Meijer, Gerardus Wouter
Meijer, Lambertus August
Meijer, Leon Justus Henri
Meijer, Wilhelm Heinrich
Meijer Drees, Ebertus
Mertens,Johan Hendrik Willem
Merz, Diederik Frederik
Messchaert, Willem Frans Eduard . . .
Mettivier Meijer, Johan Coenraad . . .
Meulen, Ageus van der
Meulen, Rimmer van der
Mijs, Jan Benjamin
Mohrmann, Karel Johan Marie
Mol, Dirk

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

2 Dec. '10
26 Febr.'08
29 Nov. '12
4 Apr. '11
1.2Sept. '14
4 Apr. '07
15 Oct. '01
25 Sept.'11
21 Jan. '06
24 Nov. '12
5 Juli '13
26 Apr. '11
15 Mei '08
20 Aug. '08
23 Sept. '08
27 Mei '09
22 Juni '09
23 Juni '09
11 Apr. '11
8 Juli '08
17 Juli '10
15 Febr.'13
26 Sept. '07
16 Febr.'14
9 Mrt. '09

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

Arnhem
Rotterdam
Arnhem
Winterswijk
Wijhe
Semarang
Salatiga
Maarsseveen
's-Gravenhage
Probolinggo
Odoorn
Schiedam
Goes
Salatiga
Soerabaia
Spijkenissé
Venlo
Kotaradja
Meester Cornells
Groningen
's-Gravenhage
Zoeterwoude
Sommelsdijk
Rotterdam
Rockanje

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

C
Ing
P
C
*
C
Ca
Ldm

Ing
P
*
P
Ca
C
C
C
Ca
Pa
C
Ca
*
C
*
Ing
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Datum en
jaar van ] Geboorteplaats
geboorte

tïTt

I3Î

1
Molen,Hein van der
Molen, Klaasvan der
Mommers, Johannes Franciscus Maria .
Monchy, Catharine Elisabeth de
Mulder, Eppe Gerke
Mulder, Gerard Willem
Muller, Henricus Cornelis
Muller von Czernicki,Otto Ferdinand..
MullervonCzernicki,OttoHeinrichJulius
Naezer, Hendrik Wilhelm
Nel,Gabriel Daniel
Neuteboom, Hans
Neuteboom,Jan Derk
Nienhuys, Hendrik Coenraad
Niestijl Jansen, Freddy Anton Desire
Nieuwenhuyzen,Jan Willem van
Notokoesoemo,Pangeran Ario
Nuijten, Johannes Marinus Ludovicus.

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

1

6 Juni '11 j Drachtster Compagnie
8 Mei '09
Venlo
15 Oct. '18
Tilburg
28 Mei '14
Rotterdam
9 Sept. '10
Sappemeer
30 Juni '08
Arnhem
23 Juni '08
Soerakarta
13 Mrt. '09
Madioen
18 Mei '09
Pekalongan

K.L.
9 Febr.'14
L.
15 Jan. '02
K.B. 11 Juni '11
K.L.
1 Sept. '08
K.L.
22 Oct. '12
K.B.
5 Febr.'12
L.
5 Mrt. '12
K.L. 26 Dec. '10
L.
7 Dec. '14

Ochtman, Jacob Dirk
Oers, Jacobus Paulus Johannes van . . .
Olivier, Jeanne Theodora Maria......
Oortgijsen, Jan Cornelis Albert
Ophof, Albert Johan

2 Juni '07
K.L.
3 Mrt. '08
L.
Toeh. 14Aug. '14
K.B. 22 Jan. '11
K.L. 26 Jan. '10

Pasveer, Aale
Pattje, Derk Johannes.
Peeters, Wilhelmus Caecilius Antonius
Pel, Jan
Pelkwijk, Alida Johanna ter
Penders, Joannes Mathijs Antonius . . .
Perk, George Diederik
Petri, Andries Pieter
Pieters, Gustaaf Watze Johan
Pieters, Willem Marius Gerard
Pieterse,Jacob
Pijls,Frans Willem Godfried

L.
L.
K.B.
L.
Toeh.
K.B.
K.B.
K.B.
K.L.
K.L.
K.B. ,
T. !

1 Mrt. '09
14 Jan. '13
15Juni '12
1 Oct. '07
6 Juni '11
27 Dec. '13
16 Aug. '12
18 Juni '13
8 Aug. '13
18 Sept.'10
1 Febr.'11
6 Jan. '11

C
Ldm

—
*

c
cp
Ca
C
*

Martabing
Matatiele (Z.A.)
Medan
Groningen
Amsterdam
Soerabaia
Steenbergen
Soerakarta
Middelburg

Ing
—
C
—
Ca
Pa
*
—

Bondowoso
Heerle
Rhenen
Den Helder
Soerabaia

Middelburg
Veendam
Steenbergen
Helium
Arnhem
Koetaradja
Medan
Bandoeng
Batavia
Weltevreden
Rotterdam
Beek (L.)

C
C
—

c
c
c

|

p
Pa
Ca
—
P
P
*
*
C
Ca
Ca
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Naam

Planje, Johannes Pieter
Polderman, Boudewijn
Poll, Klaas
Posthumus, Gerben
Prawirohardjo, Raden Saksono
Prehn, Herman van

Raad, André . . . . .
Rab, Cornells
Radema, Lambertus
Rappard, Frederik Willem
Rees, Hendrik van .—
Reestman, Antonie Johannes
Reijers, Johannes Marius
Reitsma, Carel Willem
Rest, Adrianus Johannes Jacobus van der
Reurink, Cornells Hendrik
Reus, Jan de
Reuter, Karel Nicolaas
Rhee, Jacob Anton van
Ridder, Dirk Cornells de
Riedstra, Sytze
Riemsdijk, Jacobus Frederik van
Rienks, A r j e n . . . .
Rienks, Biense Hendrik
Rienks, Ludolf Hendrik
Rienks, Roelof Jan
Rienstra, Sybren
Rierink, Abram
Rietberg, Hendrik
Riet Paap, Engel Gerardus van
Rikken, Leonardu&Henricus
Rinsema, Wiebe Taeke
Rispens, Siebrand Dirk
Ritzema van Ikema, Jacob Bernard
Roberts, Jacobus
Roderkerk, Evert Carel Mattheus
Roggeveen, Cornelis
Roo, Hendrik Christiaan de
Rooy, Jacobus Johannes Leendert de . .
Rosanoff, Michaeli

V3

Datum en
jaar van
geboorte

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

26 Juni '10
28 Juli '09
9 Juli '06
19 Oct. '09
10 Mei '11
6 Sept. '09

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

12 Aug. '13
28 Jan. '11
8 Aug. '14
20 Nov. '07
24 Apr. '09
18 Juni '10
12 Nov. '13
24 Nov. '13
28 Jan. '08
19 Juni '11
29 Dec. '09
30 Sept. '08
13 Juli '12
16 Dec. '12
11 Febr.*12
7 Juli '12
27 Sept. '06
6 Juni '13
7 Nov '11
29 Mei '13
4 Mei '09
6 Oct. '09
29 Oct. '12
11 Juni '09
4 Aug. '12
17Apr. '12
17 Mrt. '05
17 Mei '12
16 Dec. '07
11 Febr.'ll
16Mei '08
7 Mei '13
27 Nov. '10
30 Juni '07 |

«a?s
Geboorteplaats
«Tl
rt bc
i-lJ8

's-Gravenhage
Kruiningen
Grijpskerk
Wolsum
Soerakarta
Djocjacarta

1CaC

Hilversum
Oosterbeek
Bolsward
's-Gravenhage
Oud-Alblas
Gorinchem
Zwijndrecht
Rotterdam
Dordrecht
Winterswijk
Rossenroy (D.)
Batavia
Den Pasar
Arnhem
Rottevalle
Est en Opijnen
Winsum
Echten
Winsum
Baflo
IJsbrechtum
Borne
Koudekerk
Koog a. d. Zaan
Arnhem
Norg
Mensingeweer
Westernieland
's-Gravenhage
Beverwijk
Schagen
's-Gravenhage
Rotterdam
'
's-Gravenhage
i

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

C
C
Ca
Ca

Ldm

Ca
P
Ca
Ca
P
C
*
Ing
C
P
*
C
Ing
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Naam

•o -3
1/2 -2

Rothuizen, Frans Gerardus Cornells , . .
Royackers, Gerardus Petrus Franciscus.
Rozendaal, Albertus
Ruyter de Wildt, Jacobus Johann de . . .

Szudick, Frans Hugo van
Sauer, Gabriel
Sauveur, Emile Gaston
Saveur, Gerard
Schagen Hendrik van
Scheepers, Christiaan Pieter
Scheffelaar, Anton Cornells Johannes .
Schelven, Bastiaan Diederik van
Schendel, Cornells Adriaan Joseph van .
Schoonneveldt, Johannes Cornells van..
Schoorel, Alexander Frederik
Schouten, Jan Willem
Schreuder, Hermann Heinrich Theodor.
Segboer, Adriaan Willem.
Segers,Jozef Marie Leon
Sepers, Izaak Dirk.
Setten, Herman George van
' Sevenster, Grietje
Sevenster, Jan
Seyffardf, August Lodewijk Willem
Siebenga, Homme
Siebenga, Jacob
Sigmond, Eduard Herman Johan
Sissingh, Gerard
Sissingh, Romunde Jacoba
SIeesen, Dirk van der
Slijboom, David
Slim, Gosen Pieter
Slim,Jan Kornelis.
Smedema,Roelof.
Smit, Jort Frans
Snellen van Voilenhoven,Heinrich
Snijders, Willem Johannes Jacobus
j
Soesman, François Joseph Henri
!
Soest, Jan van
Söhngen, Arthur Marius
,

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

K.L.
L.
K.B.
K.B.
K.B.
L.
K.B.
L.
L.
K.L.
K.L.
L.
K.B.
K.L.
L.
K.B.
K.L.
L.
L.
K.L.
L.
L.
K.B.
B.
T.
K.B.
K.L.
K.L.
L.
L.
K.B.
K.B. j
K.B. j
K.L. I
B.
L.

Datum en
jaar van
geboorte

21 Juni
6 Juni
23 Jan.
1 Aug

'11
'09
'08
'10

Geboorteplaats

g <u

Goes
Rijsbergen
Piershil
Malang

's-Gravenhage
10 Nov. '08
Kethel
27 Apr. '13
19 Nov. '13
Groningen
Groningen
15 Oct, '12
2 4 F e b r . ' l I Batavia
's-Gravenhage
16Apr. '11
Padang
19 Oct. '12
Rotterdam
20 Sept. '10
13 Sept.'11 Breda
Batavia
18 Mrt. '09
Batavia
21 Juli '11
Bergen op Zoom
8 Jan. '12
Makassar
15Sept. '07
Singapore
19 Mei '07
Roosendaal
10 Nov.'11
Haarlemmermeer
7 Juni '13
30 Apr. '12
Palembang
21 Febr.'13 Wier
23 Dec. '06
St. Anna Parochie
12Apr. '09
's-Gravenhage
Rauwerd
25 Mei '07
8 Juli '09
Haskerdijken
Pasoeroean
12 Dec. '09
Utrecht
4 Nov. '12
2 Juni '14
Arnhem
26 Nov. '04
Amersfoort
18 Nov. '10
Soerakarta
29 Apr. '10
Kalkwijk
Wildervank
13 Febr.'lO
31 Jan. '10
Eenrum
28 Apr. '13
Apeldoorn
1 Mei '13
Padang
Koudekerke
5 Mrt. '14
Soerabaia
21 Mrt. '08
Amsterdam
1 Juli '14
Amsterdam
8 Juni '07

Ldm

c
c

Ca
P
Ca
Pa
C
Ing
C
*
C

c
p
*
*
p

I Ca
Ca
C
Pa
Pa
*
*
P
C
Ca
C
C
P
*
*
C
*
Ing
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w 'G
Sondern, Johan Arnold
Sosrohadikoesoemo, Raden Ngabehi
Soearto
Spriensma, Auke
Stallinga, Pieter
Steegmans, Jozef Martinus
Stegen, Henri Frans van der
Stehouwer, Willem
Stofberg, Jean Chrétien
Stoffels, Adrianus
Storm van Leeuwen, Johannes Adriaan.
Straaten, Hermine van
Straatman, Herman Jan
Struick, Thomas Derk
Stuivenberg, Johannes Hendrikus Matthijs van
Stutterheim, William
Suchtelen,Jhr. George Edward van . . . .

K.B.

Datum en
jaar van
geboorte

S 4)

16 Nov. '12 ' Bredenbroek

Japara
K.L.
7 Apr. '12
L.
31 Mei '12 I Oostrum
L.
Westernijkerk
2 Juli '10
L.
20 Mrt. '01
Nederweert
K.L.
8 Nov.'11 Venlo
Hilligersberg
10 Mrt. '13
L.
K.L. 23 Aug. '09
Batavia
K.L. 13 Juni '13
Amsterdam
28 Mei '12
K.L.
Djokjakarta
K.L.
4 Apr. '06 ' Soerabaia
L.
Apeldoorn
2 Sept. '07
T.
6 Aug. '09
Bandoeng
K.L.
L.
K.L.

I*!p
I*
Ca
Ing
Pa

C
*
C

Stadskanaal
Mill en St.Hubert
Leeuwarden
Driebergen
Tjiandjoer
Nijkerk
Delden
Paran
Utrecht
Poerworedjo
Wilp
I
Wageningen
I
Scheveningen
i

Ca
Ca
Ca
*
*
C
P
C
Ca
Ing
C

4 Mei '09
1 Dec.'08

Spijk (Gron.)
Rotterdam

Ca
C

5 Mrt. '10
2 Febr.'08
9 Dec. 'II

Deventer
Slochteren
Zuid-Beierland

C
C
C

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

17Apr. '12
4 Dec. '09
17 Mei '12
4 Apr. '10
14Mei '13
6 Dec. '14
JJ Nov. '12
25 Mei '11
19 Apr. '09
13 Nov. '09
29 Juni '11
24 Mrt. '09
15 Juni '10

Ubbens, Menko Ubbo . . .
Uil, Gerardus Elias Maria

L.
K.L.

j K.L.
I L.
, L.

P
Pa
C
C
C

7 Apr. '09 Driebergen
22 Nov. '13 I Bussum
29 Jan. '08 | Weltevreden

Tempel, Eggo Jan
Teppema, Jacob Adriaan Marie
Terpstra, Gerben Obbe
Teseling, Hendrikus Johannes
Thung, Siang Bok
Tiemens, Frederik
Tinselboer, Joannes Geraidus Marti«us,
Tohir, Kaslan Abdoelah
Toorenenbergen, Petrus Aleid van
Tromp, Pieter Hendrik Maarten
Tuinman, Abe Sybe
Tuinziflg, Willem Dirk Jacobus
Tuyt, Pieter

Veenstra, Hillebrand
Veer, Harm Jan ter
Veld, Dirk in 't

mm

Geboorteplaats

c
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Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

Velde, Jan Roelof te
Verhaar, Christiaan Pieter Dirk
Verhaar, Maria Wilhelmina
Verhoog, Jacobus Marinus
Verkuyl,Adolf Herman
Vermaat, Jan George
Verschuyl, Heinrich
Versteegh,Brand Arie Johan.
Versteegh, Frans
Vet,Jan
Vink, Marinus de
Visser, Simon Hendrik
Vlag, Abraham Frederik
Vlieger, Jan
Vlies, Adolf Pieter van der
Vliet, Antonius Maria van
Vonck, Nicolaas Jan
Voogd, Ernst Eduard
Voormolen, Jan Aart
Voorst van Beest, Johannes Marinus van
Voort, Maximiliaan van der
Voskens,Johannes Petrus Josephus Maria
Vrielink, Hendrik Jan
Vries, Jan Bartele
Vries, Louis de
Vromen, Bertus

L.
15 Juni '07
K.B.
2 Febr.'lO
9 Juli '07
T.
T.
22 Apr. '12
K.B. 11 Mei '11
K.L.
6 Sept. '09
12 Nov. '08
L.
K.B. 27 Mrt *12
K.B.
7 Oct. '10
K.L.
1 Juni '09
K.L. 20 Juli '08
K.L.
3 Jan. '08
T.
13 Juli '10
K.B. 20 Jan. '11
K.B. 30 Aug. '09
L.
2 Mei '12
Toeh.
8 Mrt. '89
K.L. 21 Mrt. '09
K.L. 20 Juni '09
L.
7 Dec. '00
K.L. 20 Juni '10
27 Jan. '10
B.
K.B. 18 Juli '10
25 Juli '11
L.
K.G.
6 Nov.'11
15 Febr.'H
L.

Nieuw-Buinen
's-Gravenhage
Rotterdam
Leiden
Nijkerk
's-Gravenhage
Amsterdam
Valdivia (Chili)
Batavia
Arnhem
Zoetermeer
Texel
Scheveningen
Amsterdam
Buitenzorg
Mijdrecht
Lekkerkerk
Balapoelang
Malang
's-Gravenhage
Batavia
Tilburg
's-Gravenhage
Westergeest
Banda-Neira
Rotterdam

Waal, Duco de
Waersegers, Willem Frederik Hendrik..
Wagenaar, George August W e r n e r . . . . .
Wanrooy, Gerardus Lambertus
Waveren, Johanna Margaretha van
Weber, Anton Philip
Weber, Frank Anton
Weber, Frederik Bernard
Weerd, Pieter Cornells van de
Welsing, Wilhelmus Johannus Cornells
Marie
Welter,Willem Hubert
Wely, Johannes Christiaan Lodewijk
Karel van

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

Culemborg
Denpasar
Nieuw-Helvoet
Hempens
Hillegom
Den Helder
's-Gravenhage
Den Helder
Arnhem

K.L.
K.B.

6 Nov.'11
21 Nov.'11
5 Mei '10
10 Mei '04
22 Nov '10
6 Mei '10
5 Oct. '08
25Febr'07
3 Oct. '12

Toeh.
K.L.

31 Oct. '09
6 Apr. '10

K.L.

21 Juli '07 ! Rotterdam

Arnhem
Den Helder
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geboorte

Geboorteplaats

Werkhoven, Johannes
West, Naojan van
Westerhout, Adriaan Marinus
Westerhuis, Laurens Willem Frederik . .
Westphal, Ferdinand George
Wet, Daniel Rudolph de
Wezel, Gerrit van
Wieringa, Karolina
Wijga, Johannes Pieter
Wijk, Adrianus Jacobus van
Wijk, Christiaan Leonard van
Wijk, Hendrik Pieter van
Wijk, Johannes Jozephus van
Wijk, Sytsko van der
Wilde de Ligny, Hermanus Johannes de
Wiljes, Hans de
Wilmes, Lodewïjk Willem
Winkoop, Willem van
Winterdijk, Pieter Jacobus
Wisse, Dorothea Carolina
Wisse, Johan Hubertus
With, Pieter de
Witt, Gerrit Franz
Wolda, Gerard Boothamer
Wolterson, Jacobus Frederik
Woudstra, Hendrik
Wyatt, Aurelius

K.L.
7 Aug. '10
K.L. 13 Juni '07
L.
10 Juli '11
T.
29 Juli '12
K.L. 30 Aug. '10
K.B. 31 Dec. '08
K.L. 19 Juni '08
17 Juli '13
T.
K.B. 11 Mrt. '13
L.
9 Aug. '12
K.B. 30 Dec. '09
L.
25 Dec. '10
L.
30 Nov. '10
K.L. 23 Juni '08
K.L. 19 Apr. '10
K.B. 20 Juli '10
K.B. 10 Sept.'10
K.B.
7 Mrt. '08
T.
21 Nov. '96
T.
7 Juli '14
K.B. 19Mrt. '12
K.G.
3 Juni '13
K.G. 13 Oct. '11
K.L. 12 Dec. '06
K.B.
2 Febr.'lO
K.B. 28 Jan. '10
K.L. 12Apr. '11

Witmarsum
Soeban Ajam
Utrecht
Kampen
Arnhem
Lichtenburg (Z.A)
Hengelo (O.)
Ternaard
Blitar
Schalkwijk
Rotterdam
Barneveld
Odijk
Weltevreden
Batavia
Bunde (D.)
Wageningen
Putten
's-Gravenhage
Meester Cornelis
Buitenzorg
Heerenveen
Zutphen
Wageningen
Haarlem
Kediri
Batavia

IJdo, Jan Bernard Hendrik

K.L.

17 Dec. '08

's-Gravenhage

Zijlstra, Binnert
Zijlstra, Klaas
Zijverden, Willem van
Zwaan, Rijkent Johan

L.
L.
K.L.
T.

28 Apr. '13
31 Juli '09
7 Apr. '09
11 Juli '12

Grouw
Kooten
Haarlemmermeer
Enkhuizen

OVERZICHT VAN HET TOTALE AANTAL DER INGESCHREVENEN VOOR HET STUDIEJAAR 1932—1933.
STUDIERICHTINGEN

AANTAL

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

128

163
47
7
116
20
IQ
4
14
Totaal

509

7. LIJST VAN DE IN HET STUDIEJAAR 1932-1933
MET GOED GEVOLG GEËXAMINEERDEN
PROPAEDEUTISCH EXAMEN
Ie G E D E E L T E

J. B. Vries, Westergeest.
K. Wieringa, Ternaard.
H. P. van Wijk, Baraeveld.

3 October 1932
G. C. van den Blink, Brielle.
J. Bon, Wahaï.
Th. F. Burgers, Arnhem.
J. Doeksen, Velsen.
K. Donker, Hoogwoud.
M. J. Donkersloot, Chaam.
J. den Duik, Scheveningen.
K. Ebes, Rotterdam.
A. W. J. Engels, Arnhem.
J. J. Eshuis, Hengelo (O.).
C. N . Frederiksz, Tegal.
D. E. Gianetti, Buitenzorg.
G. L. Gonggrijp, Wonosobo.
L. Habers, Giethoorn.
J. A. Harten, Menado.
J. A. Huyskes, Terkaple.
F. D. H. Kiepe, Amersfoort.
G. W. van der Kloot, Scheveningen.
Koesnoto, Poerworedjo.
H. Koornneef, Amsterdam.
B. M. Krol, Westerbork.
R. Lichte, Djokjakarta.
J. M. L. Nuijten, Middelburg.
J. M. A. Penders, Koetaradja.
G. D. Perk, Medan.
A. Rienks, Winsum.
L. H. Rienks, Winsum.
W. T. Rinsema, Norg.
G. Sevenster, Wier.
J. F . Smit, Apeldoorn.
R. N. S. Sosrohadikoesoemo, Japara.
A. Stoffels, Amsterdam.
H. J. Straatman, Apeldoorn.
K. Abdoelah Tohir, Paran.
J. M. Verhoog, Leiden.

23 Januari 1933
V. K. R. Ehrencron, Batavia.
P. J. Feij, Nunspeet.
R. W. Fikkert, Enschede.
S. G. van Geuns, Schiermonnikoog.
C. Greven, De Bilt.
G. A. L. de Haan, Probolinggo.
Th. A. Hartman, Scerabaia.
N. J. A. van Keulen, Venlo.
H. G. Kuipéri, Klaaswaal.
W. F . E. Messchaert, Mr. Cornelis.
', D. J. Pattje, Veendam.
W. C. A. Peeters, Steenbergen.
H. van Schagen, Batavia.
A. C. J. Scheffelaar, Padang.
A. Spriensma, Oostrum.
P. C. van de Weerd, Arnhem.
W. H. Welter, Den Helder.
8 Mei 1933
A. Becker, Den Helder.
B. Zijlstra, Grouw.
PROPAEDEUTISCH EXAMEN
le EN 2e GEDEELTE
3 October 1932
P. du Burck, Zuidscharwoude.
23 Januari 1933
B. Alons, Zutphen.
G. G. Ferwerda, Haarlem.
W. Kooy, Kedichem.
J. M. L. Segers ; Roosendaal.
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8 Mei 1933
G. W. Meijer, Schiedam.
H. C. Muller, Soerakarta.
J. C. Stofberg, Batavia.
A. F. Vlag, Scheveningen.
PROPAEDEUTISCH EXAMEN
2e GEDEELTE
3 October 1932
W. F. J. van Beers, Hoek van Holland.
J. C. Bosman, Wageningen.
C. H. Cochrane, Pangkalan Brandan.
G. E. L. Gene, Kloxin (D.).
M. Hildesheim, Amsterdam.
E. A. Hissink, Weltevreden.
C. F. G. Hogewind, Batavia.
H. Koefoed, Malang.
C. L. Laméris, 's-Gravenhage.
J. van der Linden, Dubbeldam.
R. N. Marx, Salatiga.
H. van Medenbach de Rooy, Probolinggo.
F. A. D. Niestijl Jansen, Soerabaia.
G. P. Slim, Kalkwijk.
J. A. Storm van Leeuwen, Djokjakarta.
H. J. Teseling, Driebergen.

Koesnoto, Poerworedjo.
H. Koornneef, Amsterdam.
J.W.vanNieuwenhuyzen, Steenbergen.
A. Rienks, Winsum.
W. T . Rinsema, Norg.
G. Sevenster, Wier.
J. Siebenga, Haskerdijken.
J. F . Smit, Apeldoorn.
R. N . S. Sosrohadikoesoemo, Japara.
A. Stoffels, Amsterdam.
J. B. Vries, Westergeest.
8 Mei 1933
J. Bon, Wahaï.
K. Donker, Hoogwoud.
J. den Duik, Scheveningen.
S. G. van Geuns, Schiermonnikoog.
C. Greven, De Bilt.
N. J. A. van Keulen, Venlo
R. Lichte, Djokjakarta.
J. M . L. Nuijten, Middelburg.
K. Abdoelah Tohir, Paran.
D. J. Pattje, Veendam.
J. M. A. Penders, Koetaradja.
G. D. Perk, Medan.
L. H. Rienks, Winsum.
J. M . Verhoog, Leiden.
P. C. van de Weerd, Arnhem.
K. Wieringa, Ternaard.

23 Januari 1933
G. A. Asselbergs, Breda.
G. C. van den Blink, Brielle.
Th. F . Burgers, Arnhem.
H. Burgmans, Scheveningen.
J. Doeksen, Velsen.
M. J. Donkersloot, Chaam.
A. van Dunne, Semarang.
K. Ebes, Rotterdam.
J. J. Eshuis, Hengelo (O.).
C. N . Frederiksz, Tegal.
L. Habers, Giethoorn.
J. A. Huyskes, Terkaple.
T . E. A.vanHylckama Vlieg,Vlaardingen.
F. D. H. Kiepe, Amersfoort.
L. G. Klaus, Soerabaia.
W. G. van der Kloot, Scheveningen.

14 Juli 1933
J. A. Harten, Menado.
H. van Schagen, Batavia.
J. P. J. M. Voskens, Tilburg.
CANDIDAATSEXAMEN
Nederiandsche

Landbouw

29 September 1932
H. J. ter Veer, Slochteren.
25 Januari 1933
T. A. Edzes, Sappemeer.
W. A. Eschauzier, 's-Gravenhage.
J. J. Manschot, Winterswijk.
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H. van der Molen, Drachtstercompagnie
E. G. Mulder, Sappemeer (met lof).
P. Stallinga, Westernijkerk.
J. G. M. Tinselboer, Delden.
D. in 't Veld, Zuid-Beierland.
A. M. Westerhout, Utrecht.
4 Mei 1933
J. W. Bakker, Oldehove.
W. P. M. Corstiaensen, Standdaarbuiten.
T. S. Huizinga, Uithuizermeeden.
J. P. J. van Oers, Heerle.
G. Posthumus, Wolsum.
J. R. te Velde, Nieuw Buinen.
22 Juni 1933
W. C. Hoogland, Zeddam.
R. Kerstma, Rotsterhaule.
E. H. Menrath, Keulen.
A. Pasveer, Middelburg.
J. J. L. de Rooy, Rotterdam.
R. Smedema, Eenrum.
Koloniale Landbouw

L. J. H. Meijer, Salatiga.
W. M. G. Pieters, Weltevreden.
K. N. Reuter, Batavia.
J. H. C. Schell, Malang.
E. J. Tempel, Stadskanaal.
H. Veenstra, Deventer.
F . B. Weber, Den Helder.
W. J. Weber, Padang.
11 Mei 1933
A. W. Ausems, Culemborg.
J. P. E. Basie, Den Helder.
T. Bouman, Rotterdam.
G. H. F. Davidis, Bondowoso.
J. C. Gerlach, Semarang.
E. Glazenburg, Zaandam.
W. P. Lenshoek, Semarang.
F. H. van'Sandick, 's-Gravenhage.
H. F. van der Stegen, Venlo.
3 Juli 1933
M. J. Broekhuijsen, Magelang.
H. A. M. van Erp, 's-Hertogenbosct,
M. M. H. Evers, Schiedam.
A. J. Ophof, Soerabaia.
D. Slijboom, Soerakarta.

4 October 1932
P. de Feijter, Hontenisse.
J. D. Neuteboom, Groningen.
C. P. Scheepers, 's-Gravenhage.
M. de Vink, Zoetermeer.
F. G. Westphal, Arnhem.
A. Ph. Weber, Den Helder.
31 Januari 1933
A. L. S. Bär, Amboina.
I. P. L. Bouwman, Kampen.
A. M. Cornelissen, Arnhem.
P. J. Donicie, Vinkeveen.
B. C. van Duyn, Rotterdam.
J. Floor, De Bilt.
M. H. Hagenouw,- Jutphaas.
G. F. Hauser, Weenen.
W. D. Hemsing, Semarang.
J. M. Kragten, Utrecht.
F. C. van Loenen, Fort de Koek.

Tuinbouw
29 September 1932
E. Huisman, Eelde.
30 Januari 1933
J. Bos, Oosterhaule.
J. de Kraker, Hoek (Z.).
14 Mei 1933
A. H. Boerma, Annerveenschekanaal.
J. D. Gerritsen, Oosterbeek.
J. M. van Waveren, Hillegom.
Nederlandschc Boschbouw
6 Februari 1933
J. C. E. C. N . van Florenstein Mulder..
Apeldoorn.
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J. C.A.Oortgijsen, Den Helder.
J. Vlieger, Amsterdam.
Koloniale Boschbouw
6 Februari 1933
B. J. L. Beunders, Tomohon.
P.A. Blijdorp, Magelang.
J. C.E. C.N.van Florenstein Mulder,
Apeldoorn.
A. Govers,Alkmaar.
W.Horsting, Arnhem.
A.P.van derVlies,Buitenzorg.
1 Maart 1933
M. J. F. Koopman, Zierikzee.
E. C.M. Roderkerk, Beverwijk.
28April 1933
C.Baars, Geervliet.
J. Freeve, Zwolle.
M. Hoek, Noordwïjk aanZee.
P. H. M. Tromp, Poerworedjo.
P. Tuyt, Scheveningen.
J. F. Wolterson, Haarlem.
INGENIEURSEXAMEN
Nederlandsche Landbouw
29September 1932
D. Groenveld, Amersfoort.
L.J.A.deJonge,Vlissingen(met lof).
W. H. Tenkink, Hummelo.
25Januari 1933
H. vanRees,Oud-AIblas.

22Juni 1933 v
Th. J. A.Arts, 's-Hertogenbosch.
K. Bos,Bergum.
G. A.Loeff, Amsterdam.
H. Hilarides, Zurich.
A.M.Söhngen,Amsterdam(metlof).
K. Zijlstra, Kooten.
Koloniale Landbouw
4 October 1932
H. J. Spoel, Pelantoegan.
14Februari 1933
P.Boezaardt, Utrecht.
W. R. Bongers, Arnhem.
P. van der Burg, Grijpskerk.
R. Bijleveld, Padang.
J.H.vanEmden,BenedenCommewijne.
W. G. Gribnau, Arnhem.
G. J. Hildering, Semarang.
P. ter Hofstede, Wijdenes.
D. J. Maltha, Rotterdam.
H. C. Mayer, 's-Gravenhage.
H. van Straaten, Soerabaia.
S. H. Visser, Texel.
A. deVoogd, Haarlemmerliede.
23Juni 1933 v
F. A. van Baren, Wageningen.
N. J. Cramer, 's-Gravenhage.
J. Roberts, 's-Gravenhage.
M. Rosanoff, 's-Gravenhage.
J. C.van Schoonneveldt, Batavia.
J. Vet. Arnhem.
F. B.Weber, Den Helder
J. B.H»IJdo, 's-Gravenhage.
Tuinbouw

9 Februari 1933
W. D. J. Tuinzing, Wageningen.

13Februari 1933
G. W.van der Helm, Vrijenban.

24 Mei 1933
G. D. Nel, Matatiele(Z.A.)

14Mei 1933
M. van Ede, Bodegraven.

^

v
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Nederlandsche Boschbouw
6 Maart 1933 v
A. A.Bonnema, Dortmund.
Koloniale Boschbouw
6 Maart 1933 >•>•'
D, Mol,Rockanje,
15Maart 1933 'J
L. J. van Dijk, Kampen.

J. Th. Overbeek, Voorthuizen.
ff. H. Th. Schreuder, Makassar.
W. van Winkoop, Putten.
3 Mei 1933 *
D. R. de Wet, Lichtenburg (Z.A.).
23Juni 1933 'J
F. W. Rappard, 's-Gravenhage.

8. P R O M O T I Ë N G E D U R E N D E H E T S T U D I E J A A R
1932—1933

v
/

y
s'

Het doctoraat in de Landbouwkunde werd verleend aan:
HEINRICH VAN VLOTEN, geb. 2 Augustus 1895 te Horde (Westfalen) op proefschrift, met stellingen, getiteld : „Rhabdocline pseudotsugae Sydow, oorzaak eener ziekte van douglasspar" op 12 October 1932. Promotor: Prof. Dr. H. M . QUANJER.
CORNELIS K O O Y L Z N . , geb.25 Februari 1889te 's-Gravendeel, op
^proefschrift, met stellingen, getiteld: „Over doelmatige veevoedering
in Nederland" op 13 Januari 1933. Promotor: Prof. D r . Ir. G.

MlNDERHOUD.
JOAN ALBERT VAN STEIJN, geb.24 September 1884 te Apeldoorn,
y op proefschrift, m,et stellingen, getiteld: „Duinbebossching" op
^
6 April 1933. Promotor: Prof. S. P. H A M .

y

'
y

^-

FRIEDRICH W I L H E L M OSTENDORF, geb. 8 Maart 1903 te Amsterdam, op proefschrift, met stellingen, getiteld: „ D e groei van jonge
Hevea-oculaties" op5Mei 1933. Promotor: Prof. J. E. VAN DER STOK.
ANTOON ADRIANUS CORNELIS SPRANGERS, geb. 18 Augustus 1883

te Prinsenhage, op proefschrift, met stellingen, getiteld: „ D e economische beteekenis van het bosch voor Nederland" op 15 Juni 1933.
Promotor: Prof. A. TE WECHEL.

HUIJBERT NICOLAAS KLUIJVER, geb.20Augustus 1902 te Zaandam,
V ^ opproefschrift, metstellingen,getiteld:„Bijdrage totdebiologie ende
ecologie van den spreeuw (Sturnus vulgaris vulgaris L.) gedurende
zijn voortplantingstijd" op 16 Juni 1933.Promotor: Prof. Dr. W. K .
J. ROEPKE.

9. L A N D M E T E R S C U R S U S
Bij den Rector magnificus der Landbouwhoogeschool waren in dit
studiejaar 30 studenten voor den cursus ingeschreven, waaronder 10
voor. de richting Koloniale Geodesie. Van deze 10 genoten 8 een
toelage van het Departement van Koloniën in verband met hun oorspronkelijke bestemming om tot landmeter van het kadaster in Indië
te worden benoemd. De 2 anderen genoten geen toelage, doch ontvingen een toezegging tot benoeming van dit Departement.
Aan het examen voor landmeter namen in het afgeloopen jaar 11
candidaten deel. Hiervan slaagden in Januari 1933 voor de Nederlandsche richting: P. ILMER, S. RIENSTRA en F . G. C. ROTHUIZEN
en voor de Koloniale richting: P. J. MAUREAU en K. VAN DER M O L E N .
In Juni 1933 slaagde voor de Nederlandsche richting: R. F. DE JONG.
Aan het examen na de eerste studieperiode namen deel 7 candidaten. Hiervan slaagden: D . P. HANNEMA, A. G. M . VAN DER KROGT,
B. H. RIENKS, C. ROGGEVEEN en P. DE W I T H .

Evenals voor de afgestudeerden, genoemd in het vorige jaarverslag, was ook voor de thans geslaagden de ambtelijke loopbaan van
landmeter van het kadaster gesloten. De afgestudeerden moeten nu
trachten zich andere posities te verwerven. In hoeverre zij daarin
geslaagd zijn moge blijken uit het volgende overzicht, opgemaakt aan
de hand van de beschikbare gegevens, die echter niet geheel volledig
kunnen zijn.
Totaal aantal der tot nu toe afgestudeerde studenten, niet bij het
kadaster in Nederland of in Nederlandsch-Indië geplaatst: 29.
Vertrokken naar Nederlandsch-Indië
2
Als landmeter in dienst getreden bij een gemeentebestuur..
4
Aangesteld tot landmeetkundig ambtenaar bij den meetdienst
van den Rijkswaterstaat
5
Aangesteld bij den Topografischen dienst
2
Aangesteld bij het Staatsboschbeheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Als particulier landmeter werkzaam
4
Voor zoover bekend zonder betrekking
11
Over den toestand der huisvesting moet weder worden opgemerkt, dat deze nog steeds zeer onbevredigend is. Vooral de practica
hebben hieronder te lijden.
De verzamelingen konden wegens de sterke vermindering van de
daarvoor bestemde credieten slechts weinig worden uitgebreid.

10. BIJZONDERE CURSUSSEN EN VOORDRACHTEN
Gedurende het studiejaar 1932—1933 werden de volgende bijzondere cursussen gegeven:
Prof. Ir. A. M. SPRENGER
Prof. Dr. M. J. VAN UVEN

Fruitteelt.
Bijzondere onderwerpen uit de wiskundige statistiek.
L. VAN GIERSBERGEN, rijksbijenteeltconsulent
te Wageningen
Bijenteek.
Ir. J. G. HAZELOOP, rijkstuinbouwconsulent
te Alkmaar
Groententeelt.
Ir. C. KOEMAN, rijkstuinbouwconsulent te
Aalsmeer
Bloementeelt.
Ir. H. G. A. LEIGNES BAKHOVEN, rijksveeteeltconsulent te Leeuwarden
Voedingsleer.
Ir. C. P H . MOERLANDS, rijkstuinbouwconsulent te Boskoop
Boomteelt.
Ir. W. A. J. OOSTING te Wageningen
Delfstof- en gesteentenkunde.
Dr. Ir. J. G. Ossewaarde te Wageningen
Theebereiding.
D. J. Sanders te Haarlem
Tabakscultuur.
Ir. J. G. TUKKER, rijkspluimveeteeltconsulent
te Beekbergen
Pluimveeteelt.
Ir. K. VOLKERSZ, rijkstuinbouwconsulent te
Lisse
Bloembollenteelt
Prof. L. VAN VUUREN te Utrecht
Economische geografie.

IL WETENSCHAPPELIJKE VOORDRACHTEN
Aangezien met het oog op den ungünstigen toestand van 's Lands
financiën van Rijkswege voor dit doel geen gelden werden toegestaan,
konden in het studiejaar 1932-1933 de zgn. „Aula-voordrachten"
niet worden gehouden.
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12. I N T E N D A N C E - C U R S U S
Aan de Landbouwhoogeschool wordt jaarlijks gegeven een cursus
voor officieren, gedetacheerd aan de Hoogere Krijgsschool te 's-Gravenhage om opgeleid te worden voor den intendance-dienst.
De cursus begint 1Maart en eindigt 1November van het loopende
jaar.
Aan dezen cursus wordt onderwijs gegeven door de volgende
heeren:
Prof. Dr. D . L. BAKKER: kennis van vee en veeverpleging;
D r . B. R. DE B R U I J N : scheikundig onderzoek van levensmiddelen;
Prof. Ir. B. VAN DER BURG: zuivelbereiding;
Prof. Ir. H . K. H. A. MAYER G M E L I N : plantkunde; akkerbouw en
kennis van landbouwproducten;
Prof. Dr. Ir. G. M I N D E R H O U D : landbouwaardrijkskunde en landbouwstatistieken van Nederland;
Prof. Dr. W. K. J. R O E P K E : dierkunde;
Prof. J. E. VAN DER STOK: Oost-Indische landbouw.
Tijdens den cursus wasProf. ABERSONgenoodzaakt om gezondheidsredenen zijn onderwijstaak neer te leggen. D e lessen in het scheikundig onderzoek van levensmiddelen werden sedert dien gegeven door
Dr. B. R. DE BRUYN, directeur van het Rijkslandbouwproefstation
voor Veevoederonderzoek te Wageningen.
De cursus wordt gevolgd door den len luitenant der infanterie
W. J. A. Vis en den len luitenant der militaire administratie F. A.
NIEUWLAND, beiden van het leger hier te lande; voorts door den kapitein der infanterie van het Nederlandsch-Indische leger J. FERRÉE.
13. O V E R Z I C H T VAN D E G E D U R E N D E H E T S T U D I E J A A R
1932/1933 T O E G E K E N D E S T U D I E B E U R Z E N E N
STUDIETOELAGEN
Studiebeurzen ingevolge artikel 12 van de wet tot regeling van
het hooger landbouwonderwijs
10
Studietoelagen aan studenten, die zich verbinden later als adspirant-houtvester in staatsdienst naar Nederlandsch-Indië te gaan 30
Studietoelagen aan hen, die in opleiding zijn voor de betrekking van landmeter bij het kadaster in Nederlandsch-Indië.. 8
Studietoelagen aan hen, die in opleiding zijn voor de betrekking
van agrogeoloog voor den Indischen dienst
1

5*

II
STAAT VAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL
BIJ DEN AANVANG VAN HET STUDIEJAAR
1933—1934

COLLEGE VAN CURATOREN
Jaarvan
aanvaarding
JHR. S. VAN OTTERS, Brummen, Voorzitter
1918
DR. H. J. LOVINK, s-Gravenhage
1918
J. M. A. WIJNAENDTS VAN RESANDT, Wageningen
1923
J. T H . VERHEGGEN, Buggenum
1923
DR. E. VAN WELDEREN BARON RENGERS, IJsbrechtum . . . . . . 1927

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

1918

RECTOR-MAGNIFICUS
DR. J. A. HONING.

SECRETARIS VAN DEN SENAAT
Dr. D. L. BAKKER.

COLLEGE VAN RECTOR-MAGNIFICUS EN ASSESSOREN
Dr. J. A. HONING, Voorzitter.
DR. H. A. J. M. BEEKMAN, Secretaris.
Dr. E. REINDERS.

11
HOOGLEERAREN
Benoeming
te Wageningen
Dr. D. L. BAKKER

1921

De veeteeltwetenschap.
Dr. H. A. J. M. BEEKMAN

1921

De houtmeetkunde, boschrenterekening en boschbedrijfsregeling.
T. J. BEZEMER

1898

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

1917

Bijzondere onderwerpen uit de plantenphysiologie.
Ir. C. BROEKEMA

1923

De veredeling van landbouwgewassen.
Ir. B. VAN DER BURG

1913

De zuivelbereiding en de melkkunde.
Ir. J. W. DIEPERINK

1917

Het landmeten, het waterpassen en de geodesie.
*) Dr. Ir. C. H. EDELMAN

1933

De mineralogie, de petrologie, de geologie en de agrogeologie.
Dr. G. GRIJNS

1921

De physiologie der dieren.
Dr. D. VAN GULIK

1902

De natuurkunde, meteorologie en klimatologie.
Dr. J. A. HONING

De algemeene erfelijkheidsleer van plant en dier.
Dipl. Ing. J. HÜDIG
De scheikunde en de bemestingsleer.
Ir. J. H. JAGER GERLINGS

1920

1928
1933

De boschbouw.
Dr. J. JESWIET

1925

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

1920

De landbouwplantenteelt.
Dr. W. C. MEES R.AZN

1922

De staathuishoudkunde, de statistiek en het Nederlandsch agrarisch recht.
Dr. Ir. G. MINDERHOUD

De landhuishoudkunde.
*) Benoemd met ingang van 1 October 1933.

1927
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Dr. Ir. S. C. J. OLIVIER

1909

De scheikunde.
Dr. H. M. QUANJER

1909

De plantenziektenkunde.
Dr. E. REINDERS

1923

De plantkunde.
Dr. W. K. J. ROEPKE

1919

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

1917

De microbiologie.
Ir. A. M. SPRENGER

1917

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

1925

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

1919

Dehydraulica,tropischecultuurtechniek en -boschbouwarchitectuur.
Dr. M. J. VAN UVEN

1913

De wiskunde.
Ir. M. F. VISSER

1918

De landbouwwerktuigen, de afwatering van den bodem
en de polderbemaling.
A. TE WECHEL

1914

De boschexploitatie en de boschhuishoudkunde.
BUITENGEWONE HOOGLEERAREN
Ir. J. ELEMA (Assen)
1913
De grondverbetering.
Dr. J. J. VAN LOGHEM (Mauritskade 57a, Amsterdam (O.)). 1919
De tropische hygiëne.
Dr. E. VAN SLOGTEREN (Heemstede)
1925
Bijzondere deelen der plantenziektenkunde.
BIJZONDER HOOGLEERAAR,
aangesteld door de stichting „Fonds ten behoeve van de opleiding
van suikergeëmployeerden" (Curatorium: Mr. D. FOCK, Minister
van Staat (Voorzitter); Dr.H. COLIJN, Minister van Staat; Mr. A.J.
A.A. BARON VAN HEEMSTRA, oud-Gouverneur van Suriname)
Dr. J. M. GEERTS(VanStolkweg 11,'s-Gravenhage)
De cultuur van het suikerriet.

1931
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OUD-HOOGLEERAREN, LEDEN VAN DEN SENAAT
Jaar van
aftreding

Dr. Ir. L. BROEKEMA, Wageningen
Dr. J. H. ABERSON, Wageningen
S. P. HAM, Wageningen

1921
1928
1933

LECTOREN
Benoeming
te Wageningen
H. F. HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN

1900

De tuinarchitectuur en de tuinkunst.
H. J. VAN HOUTEN

1919

De landbouwarchitectuur.
Ir. M. W. POLAK

1914

De werktuigkunde en het werktuigkundig teekenen.
H. RAMAER

1903

Het handteekenen.
Dr. Ir. R. VERSCHUUR

1909

Hoofdstukken uit de technologie.
Dr. H. J. C. TENDELOO

1931

De scheikunde.
J. M. TIENSTRA

1931

De kadastrale techniek, de techniek der ruilverkaveling
en de toegepaste rekenkunde (Landmeterscursus).
C. J. KLÜVERS

1932

Het burgerlijk-, administratief- en fiscaal recht (Landmeterscursus).
Mr. A. VAN DER DEURE

1919

(op non-activiteit).
DOCENTEN
L. VAN GIERSBERGEN (Wageningen). De bijenteelt.
Ir. J. G. HAZELOOP (Alkmaar). De groententeelt.
Ir. C. KOEMAN (Aalsmeer). De bloementeelt.
Ir. H. G. A. LEIGNES BAKHOVEN (Leeuwarden). De voedingsleer.
Ir. C. P H . MOERLANDS (Boskoop). De boomteelt.
J. LE ROY (Vondellaan 44, Arnhem). De verbandleer.
Dipl. Ing. R. H. D. SAX (Adr. Pauwstraat 19, 's-Gravenhage). De
technologie der rietsuikerbereiding.
Ir. J. G. TUKKER (Beekbergen). De pluimveeteelt.
Ir. K. VOLKERSZ (Lisse).De bloembollenteelt.
Prof. L. VAN VUUREN (Utrecht). De economische geografie-
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WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL TER ASSISTENTIE
Dr. Dipl. Ing. G. BERGER, scheikundige bij organische scheikunde.
Dr. J. R. BEVERSLUIS, landbouwkundige bij boschexploitatie.
Mej. Ir. G. A.A. EVERSMANN,scheikundige bij landbouwscheikunde
Mej. Dr. A. M. HARTSEMA, plantkundige bij plantenphysiologie.
Ir. C. A. KOPPEJAN, scheikundige bij zuivelbereiding.
Dr. H. A.A. VAN DER LEK, plantkundige bij tuinbouwplantenteelt.
Mej. I. LUYTEN, plantkundige bij plantenphysiologie.
Dr. Ir.J. G. OSSEWAARDE,landbouwkundige bij tropische landbouwplantenteelt.
Dr. Ir. K. T. WIERINGA, landbouwkundige bij microbiologie.
J. ROOKMAAKER, landmeter bij landmeten en waterpassen (in hoofdzaak voor den landmeterscursus).
Ir. K. BOSMA, vast-assistent bij veeteek.
*)J.H. VANMECHELEN,vast-assistent bij boschbouwarchitectuur, bevloeiïng en weg- en waterbouwkunde.
Ir. E. W. B. VAN DEN MUYZENBERG, vast-assistent bij tuinbouwplantenteelt.
Ir. W. A. J. OOSTING, vast-assistent bij mineralogie en geologie.
R. PRAKKEN, vast-assistent bij erfelijkheidsleer.
Ir. P. SCHOORL, vast-assistent bij physiologie der dieren.
Dr. H. J. VENEMA,vast-assistent bij systematiek.
Ir. A. K. ZWEEDE, vast-assistent bij tuinbouwplantenteelt.
Ir. O. BANGA, assistent bij tuinbouwplantenteelt.
assistent bij mineralogie en geologie.
J. H. VAN EMDEN, assistent bij plantkunde.
...
. . . . . . . . assistent bij plantkunde.
Mej. Dr. C. A. GOUWENTAK, assistente bij plantkunde.
E. j . HEIDEMA, assistent bij plantkunde.
G. HELLINGA, assistent bij natuurkunde.
K. T. J. INIA, assistent bij systematiek.
T. KUIPERS, assistent bij microbiologie.
Ir. J. B. VAN DER MEULEN, assistent bij landbouwscheikunde.
Dr. C. A. NIERSTRASZ, assistent bij physische en colloïd-chemie.
Ir. W. D. G. TOORENHAN, assistent bij physische en colloïd-chemie.
Ir. R. H. J. ROBORGH, assistent bij organische scheikunde.
A. C. SCHUFFELEN, assistent bij landbouwscheikunde.
, assistent bij landbouwplantenteelt.
*) Benoemd met ingang van 1 October 1933.
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TECHNISCHE AMBTENAREN ENZ.
A. H. L. BÄHLER, technisch ambtenaar bij houtmeetkunde.
K. BOSMAN, technisch ambtenaar bij houtmeetkunde.
Mej. M. J. MULDER, technisch ambtenaar bij tuinbouwplantenteelt.
H. W. RENKEMA, technisch ambtenaar bij systematiek.
K. G. STAAL, zuiveltechnicus bij zuivelbereiding.
B. J. VAN TONGEREN, teekenaar-lithograaf bij plantenphysiologie.
PERSONEEL BIJ DE ADMINISTRATIE
Jhr. Ir. W. LAMAN T R I P , administrateur.
F. WIERINGA, hoofdambtenaar van administratie.
A. VAN SOLINGE Jr., ambtenaar van administratie.
PERSONEEL BIJ HET SECRETARIAAT VAN DËN SENAAT
D. BOSMAN, hoofdambtenaar van administratie.
P. H. STRAATMAN, ambtenaar van administratie, tevens pedel.
C. T H . VAN WIJK, klerk.
BEAMBTEN
W. ZANDER, bedrijfsboer bij veeteelt.
P. GOEDT, tuinbaas bij plantenphysiologie.
H. DRIEVER, tuinman le kl. bij landbouwplantenteelt.
J. JANSEN, tuinman, tevens concierge, bij erfelijkheidsleer.
R. JANSEN, tuinman bij plantkunde.
H. DE WIT, timmerman.
K. BOUWMAN, analist Ie kl. bij organische scheikunde.
J. VAN DE PEPPEL AZN., analist Ie kl. bij zuivelbereiding.
Mej. C. C. M. SCHEERDER, analiste Ie kl. bij landbouwscheikunde.
H. ABCOUWER, amanuensis bij microbiologie.
C. VAN AGGELEN, amanuensis bij mineralogie en geologie.
CHR. BEUMER, amanuensis bij houtteelt.
A. W. BOUMAN, amanuensis bij physiologie der dieren.
S. DOUMA, amanuensis bij veeteelt, anatomie, ziekten- en geneesleer der huisdieren.
A. G. EYMERS, amanuensis bij landbouwplantenteelt.
W. GEURTSEN, amanuensis bij landbouwscheikunde.
G. E. GREEVE, amanuensis bij houtmeetkunde.
J. W. GREVERS, amanuensis bij tuinbouwplantenteelt.
M. VAN HARN, amanuensis bij plantenphysiologie.
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P. DEN HARTOG, amanuensis bij tropische landbouwplantenteelt.
W. G. VAN DEN HOEK, amanuensis bij geodesie.
C. A. HOLEWIJN, amanuensis bij weg-en waterbouwkunde.
J. HOUTLOSSER, amanuensis, tevens concierge, bij microbiologie.
E. J. JANSEN, amanuensis bij landbouwscheikunde.
R. J. DEJONG, amanuensis bij organische scheikunde.
M . LOOIJEN, amanuensis bij natuurkunde.
C. T . VAN DER MEER, amanuensis bij microbiologie.
F. P . OOSTENDORP, amanuensis, tevens concierge, bij systematiek.
C. J. VANDE P E P P E L , amanuensis bij erfelijkheidsleer.
H . A. RIGHOLT, amanuensis bij boschexploitatie.
P. A. ROMEYN, concierge (hoofdgebouw).
J. ROZEBOOM, amanuensis, tevens concierge, (Duivendaal en hulpgebouw).
J. J. SCHIK, amanuensis bij plantenphysiologie.
B. W . SMIT, amanuensis bij plantkunde.
J. M . J. SMIT, amanuensis bij plantkunde.
E. STACHHOUWER, amanuensis bij boschexploitatie.
J. ULTEE, amanuensis, tevens concierge, bij landmeten.
J. A. F . ZANDERS, amanuensis bij technologie.
D . J. VAN ZANTWIJK, amanuensis bij natuurkunde.
BIBLIOTHEEK, I N S T I T U T E N EN ARBORETUM
A. B I B L I O T H E E K
D r . H . N . KOOIMAN, bibliothecaris.

, vast-assistent.
J. H . H . SÖTEBEER, ambtenaar van administratie.
J. RUSSCHER, bibliotheekbeambte.
C. STOORVOGEL, bibliotheekbeambte.
Mej. A. J. B. WOLDA, bibliotheekbeambte.

T h . J. IJWEMA, bibliotheekbeambte.
C. B. BRUSSEN, amanuensis.
B. I N S T I T U U T VOOR L A N D B O U W W E R K T U I G E N E N
-GEBOUWEN
Prof. Ir. M . F . VISSER, directeur.
Ir. Y. BROUWERS, rijkslandbouwingenieur.
Ir. M . W. POLAK, rijkslandbouwingenieur.
H. J. VAN HOUTEN, rijkslandbouwarchitect.
W. L. F . L. HEIDEMA, bouwkundig teekenaar.
P. A. K U I P E R S , bouwkundig teekenaar.
V. J. FRIES, werkmeester-monteur, tevens concierge.
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C. INSTITUUT VOOR PHYTOPATHOLOGIE
LABORATORIUM VOOR MYCOLOGIE EN AARDAPPELONDERZOEK

Prof. Dr. H. M. QUANJER, beheerder.
Mej. H. L. G. DE BRUIJN, plantkundige.
Dr. Ir. H. VAN VLOTEN, phytopatholoog.
Dr. A.J. P. OORT, vast-assistent.
Ir. D. A. VAN SCHREVEN, assistent.
J. VANDEPEPPEL B.WZN., amanuensis, tevens concierge.
J. BOEKHORST, amanuensis.
J. ZANDER, tuinman Ie klasse.
LABORATORIUM VOOR ENTOMOLOGIE

Prof. Dr. W. K. J. ROEPKE, beheerder.
Dr. H.J. DE FLUITER, assistent.
A. M. VAN VLIET, assistent.
B. H. A.VANLONDEN, amanuensis.
H. SIKKEMA, amanuensis.
LABORATORIUM VOOR BLOEMBOLLENONDERZOEK TE LISSE

Prof. Dr. E. VAN SLOGTEREN, beheerder.
Dr. J. J. BEIJER, plantkundige.
Dr. L. ALGERA,assistent.
J. D. BAKKER, technisch ambtenaar.
D. INSTITUUT VOOR VEREDELING VAN LANDBOUWGEWASSEN
Prof. Ir. C. BROEKEMA, directeur.
Diplom-Landwirt Dr. H. BLEIER, plantkundige.
A.E.H.R. BOONSTRA, plantkundige.
Dr. M. J. SIRKS, plantkundige.
Ir. J.K. GROENEWOLT, vast-assistent.
P. FOLMER, bedrijfsboer.
Sj. BEKIUS, tuinbaas.
J. W. HAKSTEGE, amanuensis, tevens concierge.
E. ARBORETUM
Prof. Dr. J. JESWIET, directeur.
E. M. KREUZEN, tuinbaas.
J. FRERIKS, tuinman le kl.

GEBOUWEN EN TERREINEN
In het hoofdgebouw, Heerenstraat no. 18, bevinden zich: de
kamer van den Rector-magnificus, de senaatskamer, hetsecretariaat
van den senaat, het bureau van administratie, de laboratoria en de
collegezalen voor plantkunde, landbouwplantenteelt, tropische cultuurtechniek enwerktuigkunde, de verzameling ethnografica en de
collegezaal voor Indische volkenkunde en Indische talen. In den
Noordelijken zijvleugel, Heerenstraat no. 20, is ondergebracht het
laboratorium voor physische en colloid-chemie, in den Zuidelijken
zijvleugel, Heerenstraat no. 16, dat voor organische chemie.
Achter het hoofdgebouw ligt de botanische tuin, terwijl de afdeeling landbouwplantenteelt de beschikking heeft over proefvelden op „het Spijk".
In het hulpgebouw, de zoogenaamde „Hulp-Aula", Duivendaalsche laan no. 9a, worden de colleges gegeven in: wiskunde, staathuishoudkunde, koloniale landhuishoudkunde, Indisch staatsrecht,
agrarisch recht en ontginning.
In het gebouw Duivendaalsche laanno. 2 zijn gevestigd deafdeelingen natuurkunde en meteorologie, mineralogie, geologie en agrogeologie (met bijbehoorend museum), en natuurteekenen; in het gebouwDuivendaalsche laanno. 1 bevindenzichopde bovenverdieping
de collegezaal, verzamelingen en werkruimten voor tropische landbouwplantenteelt, terwijl in de benedenverdieping het laboratorium
voorphysiologie der dieren isgehuisvest.
Op de terreinen achter dit gebouw bevinden zich kassen voor
tropische cultures.
Mede aan de Duivendaalsche laan is gelegen het laboratorium
voor veeteelt met museum. Deze afdeeling heeft tevens de beschikking over enkele bijgebouwen, vroeger behoorende tot de boerderij
„Duivendaal". De weiden voor de afdeeling veeteelt, in totaal
± 31H.A.,zijn gedeeltelijk gelegenin deonmiddellijke nabijheid van
de veestallen aan de Duivendaalsche laan.
In de oude boerderij „Duivendaal" zijn enkele lokaliteiten ingericht voor de bereiding van zuivelproducten, terwijl hierin tevens
het zuivelmuseum is ondergebracht.
Het gebouw Duivendaalsche laan no. 7 bevat de collegezaal voor
landbouwwerktuigen en cultuurtechniek en onderzoekings- en
demonstratie-ruimten voor landbouwwerktuigen; achter dit gebouw
staat een tijdelijke machineloods,waarin tevensdekantoren gevestigd
zijn van het „Instituut voor landbouwwerktuigen en -gebouwen".

LEGENDA.

B
C
D
E
F
G
H
I
K
L :
M:
N:

O
P :
Q
S=
T :
U:
V

Hoofdgebouw: administratie, plantkunde, land
bouwplantenteelt, land- en volkenkunde, schei'
kunde, trop, cultuurtechniek, werktuigkunde.
Hulpaula.
Physiologie der dieren en trop, landbouw.
Natuurkunde, aardkunde, natuurteekenen.
Veeteelt.
Landbouwwerktuigen.
Plantensystematiek en entomologie.
Plantkunde (in aanbouw).
Boschbouw.
Plantenphysiologie.
Microbiologie.
Landmeten enz.
Zuivelbereiding.
Tuinbouwplantenteelt.
Mycologie.
Veredeling van landbouwgewassen.
Technologie.
Bibliotheek.
Erfelijkheidsleer.
Landbouwscheikunde.

PLATTEGRONDVANWAGENINGENMETAANDUIDINGVANDEGEBOUWLN
DER LANDBOUWHOOGESCHOOL
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Het gebouw „Hinkeloord", Rijksstraatweg no.56,met tuin, staat
ter beschikking van de drie hoogleeraren in de boschbouwwetenschappen. Eén vertrek in dit gebouw is in gebruik bij hetCollege
van Curatoren.
In „De Valk", Rijksstraatweg no.53,isdeLandmeterscursus met
zijne collegezalen en verzamelingen ondergebracht. Achter dit gebouw zijn het laboratorium voor erfelijkheidsleer, zijne proefterreinen en kassen gelegen.
Het laboratorium voor plantenphysiologisch onderzoek, waarin
tevens dehoogleeraar in landhuishoudkunde voor zijne colleges gastvrijheid vindt,isgevestigd inhetgebouw Rijksstraatweg no.64.Rond
dit gebouw vindt men de proeftuinen met kassen voor plantenphysiologie, aanwelke terreinen zich aansluit het laboratorium voor
microbiologie, Rijksstraatweg no. 646, met zijne proefvelden en
kassen.
Tegenover de afdeelingen voor plantenphysiologie en microbiologieisaandenRijksstraatweg gelegen hetarboretum. Temidden
daarvan bevindt zich het gebouw voor de afdeelingen plantensystematiek, dendrologie en plantengeografie (benedenverdieping)
en entomologie (bovenverdieping). In het Arboretum zal voorts
komen het nieuwe botanisch laboratorium, met den bouw waarvan
inhetstudiejaar 1932/1933eenaanvangwerd gemaakt.
Het laboratorium voor landbouwscheikunde is, met zijne proefvelden, gelegen aanden Diedenweg.
De afdeeling tuinbouwplantenteelt beschikt overeenlaboratorium,
Haagsteegno.3,eenbedrijfsgebouw eneenproeftuin groot ± 7H.A.
Hiertegenover (Binnenhaven no. 4) vindt men het laboratorium
voor plantenziektenkunde (aardappelonderzoek en mycologie) met
proefterreinen en kassen.
Het „Instituut voor veredeling van landbouwgewassen" is gevestigd in het gebouw Nude no.34a,bestaande uit laboratorium en
graanschuur. Dit instituut beschikt voorts over de boerderij „Het
Groenewoud", grootruim46H.A.indeNude.
Het laboratorium voorzuivelbereiding isgevestigd indegebouwen
Heerenstraat no. 23 en 25, dat voor technologie in het gebouw
Heerenstraat no. 21.
De bibliotheek is ondergebracht in het gebouw vanhet Rijkslandbouwproefstation voor Veevoederonderzoek. Met de stichting van
een bibliotheekgebouw achter de aula, welke tusschen Hotel „De
Wereld" en de studentensociëteit „Ceres" zal verrijzen, is een aanvang gemaakt.

BEURZEN EN TOELAGEN
A. STUDIEBEURZEN EN -SUBSIDIES

Aangaande rijksstudiebeurzen en -subsidies voor buitenlandsche
studiereizen aan studenten der Landbouwhoogeschool wordt in
artikel 12 der wet tot regeling van het hooger landbouwonderwijs
bepaald, dat er telken jare voor de Landbouwhoogeschool een
bedrag van ten hoogste f 3000.— van rijkswege kan worden beschikbaar gesteld, ten einde daaruit, op voordracht van Curatoren,
aan studeerenden gelden voor het ondernemen van een buitenlandsche studiereis te verstrekken, en een bedrag van ten hoogste
f 2400.—om,voor zooveel noodig, aan onvermogende studenten van
buitengewonen aanleg beurzen, ten bedrage van hoogstens f 800.—
per jaar, toe te kennen.
B. TOELAGEN AAN HEN, DIE IN OPLEIDING ZIJN VOOR DE BETREKKING
VAN HOUTVESTER BIJ DEN DIENST VAN HET BOSCHWEZEN IN
NEDERLANDSCH-INDIË.

Onder het genot van eene studietoelage van f45.— 's maands
kanjaarlijks eenaantaljongelieden inopleidinggenomenwordenvoor
de betrekking van houtvester bij den dienst van het boschwezen in
Nederlandsen-Indië. Tijdens de aan deze opleiding verbonden detacheeringen zal de studietoelage worden verhoogd tot f120.—
's maands.
Voor deze aanwijzing komen in aanmerking voor den kolonialen
boschbouw studeerenden, die met goed gevolg het propaedeutisch
examen aan de Landbouwhoogeschool hebben afgelegd en die overigens aan de te stellen eischen voldoen.
C. TOELAGEN AAN HEN, DIE IN OPLEIDING ZIJN VOOR DE BETREKKING
VAN AGROGEOLOOG BIJ DEN DIENST VAN DEN MIJNBOUW
IN NEDERLANDSCH-INDIË.

Aan hen, die voor de hierbedoelde betrekking in opleiding worden
genomen, kan als tegemoetkoming in de studiekosten eene toelage
worden toegekend naar reden van f 1000.— 's jaars. Indien daartoe
termen worden gevonden, kunnen de collegegelden van de adspirantagrogeologen geheel of gedeeltelijk voor rekening van den lande
worden vergoed.
Het is niet waarschijnlijk, dat in de naaste toekomst nieuwe adspiant-agrogeologen aangewezen zullen worden.
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D. TOELAGEN AAN HEN, DIE IN OPLEIDING ZIJN VOOR DEBETREKKING
VAN LANDMETER BIJ HET KADASTER IN NEDERLANDSCH-INDIË.

Aan hen, die krachtens Koninklijk besluit van 2 Juli 1923 (Stbl.
no. 131) in opleiding worden genomen voor de betrekking van
landmeter bij het kadaster in Nederlandsch-Indië, wordt als tegemoetkoming in de studiekosten een jaarlijksche toelage toegekend,
tot een door den Minister vanKoloniën te bepalen bedrag. *)
FONDSEN
FONDS TEN BEHOEVEVANDE OPLEIDING VANSUIKERGEËMPLOYEERDEN.

De stichting heeft ten doel de bevordering vande wetenschappelijke enpractische opleidingvangeëmployeerden voor deJavasuikerindustrie, welk doel zij tracht te bereiken door het vestigen bij de
Landbouwhoogeschool te Wageningen van een of meer bijzondere
leerstoelen in diestudievakken,waarvandekennisvoor geëmployeerden bij de Javasuikerindustrie van belang kan worden geacht, door
het doen houden van reeksen wetenschappelijke voordrachten over
onderwerpen, verband houdende met de kennis van de Javasuikerindustrie en van Nederlandsch-Indië in het algemeen, door het
stichten van beurzen enz.
De Raad vanBestuur wordt gevormd door deHeeren:Mr.W.G
F. JONGEJAN, Voorzitter van den Bond van Eigenaren van Nederlandsch-Indische Suikerondernemingen (Voorzitter), Mr. A. W.
HARTMAN, Ondervoorzitter vandenBond vanEigenaren vanNederlandsch-Indische Suikerondernemingen (waarnemend-Voorzitter),
A. A. PAUW, Directeur der Nederlandsche Handelmaatschappij,
A. VANDER EYK, Directeur der Handelsvereeniging „Amsterdam",
W. LABOHM, Directeur der Koloniale Bank, Mr.W.A. VAN EMDEN,
Directeur van de Cultuurmaatschappij der Vorstenlanden, W. A.
TERWOGT, Directeur der Vereenigde Klattensche Cultuurmaatschappijen, P. ESCHAUZIER, Directeur van de Maatschappij totExploitatiedersuikerondernemingen Sentanen-lor,BrangkalenDinoyo,
Jhr. Mr.H.A. QUARLES VAN UFFORD, Secretaris vanden Bond van
igenaren van Nederlandsch-Indische Suikerondernemingen (Secretaris).
FONDS LANDBOUW EXPORT BUREAU 1916/1918.

De stichting „Fonds Landbouw Export Bureau 1916/1918"
werd in het leven geroepen door het Landbouw Export Bureau in
*)Voor hetstudiejaar 1933/1934 werden geen nieuwe studietoelagen toegekend.
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liquidatie. Het doel der stichting is de bevordering van de landbouwwetenschapenaanverwante handelswetenschap inhaar geheelen
omvang. Zij tracht dit doel te bereiken door het uitschrijven van
prijsvragen, het bekostigen vanstudiereizen, hetsteunen van wetenschappelijke instellingen ofonderzoekingen, hetbezorgen vanwetenschappelijke uitgaven enz.
EenRaadvanCommissarissen wordt gevormd door die leden van
het College van Curatoren derLandbouwhoogeschool, diezichdaartoe bereid verklaren.
Het bestuurderstichting bestaatuitdeHoogleerarenenoud-Hoogleeraren, leden van den Senaat, voor zooverre zij zich bereid verklaren die taak op zich te nemen.
Met de dagelijksche leiding is belast eenCollegevan Directeuren.
In dit college hebben zitting:
Prof. Dr. G. GRIJNS, Voorzitter (plaatsvervanger Prof. Ir. M.
F. VISSER).

Prof. Dr. J. H. ABERSON, Secretaris-penningmeester (plaatsvervanger Prof. Ir.B.VANDER BURG).
Prof. Dr. Ir. G. MINDERHOUD, Lid (plaatsvervanger Prof. A. TE
WECHEL).
CURATOR-FONDS.

Dit fonds is gesticht door den heer J. SIBINGA MULDER, oudCurator derLandbouwhoogeschool. Hetdoelderstichting is volgens
artikel 2 der statuten: „het toekennen van belooningen, bestaande
in gouden eerepenningen, geslagen op den stempelderLandbouwhoogeschool, aan hen, die door de beantwoording van prijsvragen
op het gebied derlandbouwwetenschap, volgens het oordeel van
hetCollegevanCuratorenderLandbouwhoogeschool ofvan hen, aan
wie door bedoeld College debeoordeeling zal zijn overgelaten, eene
bijzondere onderscheiding waardigzijn, en/of hetverleenenvan financiëelen steun of subsidiën aan personen van buitengewonen aanleg,
ten behoeve van de bestudeering van wetenschappelijke vraagstukken op landbouwgebied, zoowel hier te lande als in NederlandschIndië, enhetfinancieel ondersteunen ofsubsidieeren van stichtingen
of fondsen, die een gelijk doel beoogen."
Het bestuur der stichting wordt gevormd door en het beheer
van hetfonds isopgedragenaanhetCollege vanCuratorenderLandbouwhoogeschool.
HESSELINK VAN

SUCHTELEN-FONDS.

Deze stichting, in het leven geroepen door den heer Mr. H. F.
HESSELINK VAN SUCHTELEN, oud-Burgemeester van Wageningen en
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oud-Curator derLandbouwhoogeschool, door eenhem ter gelegenheid van de herdenking zijner vijf en twintig-jarige ambtsvervulling
als Burgemeester van Wageningen aangeboden som, heeft ten doel
den bloei van — en de studie aandeLandbouwhoogeschool te bevorderen, met alle middelen, die haar bestuur daartoe dienstig zal
oordeelen, zooals het verstrekken van geldelijken steun aan jongelieden van bijzonderen aanleg en ijver, die het onderwijs aan de
Landbouwhoogeschool wenschen te genieten, doch diezelve ofwier
ouders of verzorgers niet in staat zijn de kosten daarvan te dragen,
alsmede aan hoogleeraren of studenten dier instelling bij belangrijke
onderzoekingen, bij de uitgave van omvangrijke publicatiën, of bij
aanschaffing van bepaald noodige, kostbare instrumenten, boeken,
enz., of wel door bij het verbinden aan de hoogeschool van voor
haar onmisbare docenten, waarvoor vanrijkswege niet de vereischte
gelden zijn teverkrijgen,ofbijhetuitnoodigenvanbekende geleerden
tot het houden van voordrachten, lezingenenz.,steun teverleenen.
Het bestuur dezer stichting bestaat uit:
Prof.A. TE WECHEL, Wageningen, Voorzitter.
Prof. Ir. C. BROEKEMA,
„ Secretaris.
G. H. MEIER,
„ Penningmeester.
A. L. VANBEUSEKOM, Hilversum | L .
J. H, STÖCKER, Wageningen
ƒ
STARINGFONDS.

Dit fonds, ingesteld tot blijvende gedachtenis aan wijlen Dr.
W. C. H. STARING, is bestemd tot het aanmoedigen en bevorderen
van landbouwstudie, door het toekennen van bijdragen aan studeerenden voor Nederlandschen landbouw, Nederlandschen boschbouw en tuinbouw, tot ondersteuning in dekosten hunner studie.
Het curatorium van dit fonds is als volgt samengesteld:
Mr. A. G. A. RIDDER VAN RAPPARD, Tiel, Voorzitter.
Prof.Dr. Ir.L.BROEKEMA, Wageningen, Secretaris-penningmeester.
W. H. STARING, Dordrecht, Lid.
CERESFONDS. X)

Dit fonds werd gevormd om studeerenden aan de Landbouwhoogeschool, die,door financiëele omstandigheden buiten hun toedoen ofschuld ontstaan, hunne studie inde landbouwwetenschappen
Zouden moeten staken, in de gelegenheid te stellen, die studie te
vervolgen entoteen goed einde tebrengen,door hetverstrekkenvan
rentelooze voorschotten.
') In verband met detijdsomstandigheden zijn dewerkzaamheden vanhet
Fonds voorloopig stop gezet.
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In het bestuur, dat deze stichting beheert, hebben zitting de
heeren:
J. SIBINGA MULDER, Bussum, Voorzitter.
J. P. TETTERODE, Lochern, Secretaris.
, Penningmeester.
Dr. Ir.F.E.POSTHUMA, 's-Gravenhage| . ,
J. SCHUIT, Loenen a.d.Vecht
ƒ Leden>
BROEKEMAFONDS.

Dit fonds, dat door den Nederlandschen landbouw werd bijeengebracht tergelegenheid vanhetaftreden vanProf.Dr.L.BROEKEMA
als Hoogleeraar aan de landbouwhoogeschool, heeft ten doel debevordering vandeLandbouwplantenteelt, inhetbijzonder vandeveredeling derlandbouwgewassen in Nederland. Destichting tracht dit
doel te bereiken o.a. door het verschaffen van eene toelage aan studeerendenaandeLandbouwhoogeschoolvoorhetdoenvaneenstudiereisophetgebiedderplantenteelt. Aanvragen, dieschriftelijk behoorentewordeningediend, worden behandeld indejaarvergadering van
regenten, diealsregel inApril gehouden wordt. Zij,dieeene toelage
van het fonds genieten, moeten zich verplichten een verslag vande
wijze, waarop dezeisbesteed, aanderegenten uitte brengen enzich
bereid verklaren de verkregen resultaten, voorzoover regenten dit
wenschen, voor eventueele publicatie af te staan of op andere wijze
ter kennisvanbelanghebbenden te brengen.
Voorzitter: Prof. Dr. Ir.L. BROEKEMA, Wageningen.
Secretaris: Prof. Ir. C. BROEKEMA, Wageningen.

