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GESCHIEDENIS DER HOOGESCHOOL

1. DE E E N H E I D DER
LANDBOUWWETENSCHAP
REDE, UITGESPROKEN TER GELEGENHEID VAN DEN NEGENTIENDEN VERJAARDAG DER LANDBOUWHOOGESCHOOL OP 9 MAART 1 9 3 7 DOOR DEN
RECTOR-MAGNIFICUS

DR H. M. QUANJER
Mijne HeerenCuratoren, Hoogleeraren, Lectoren
en medewerkers aan de wetenschap,die hier gedoceerd
wordt,DamesenHeerenStudenten enGij allen,dieaan
de Landbouwhoogeschool uw krachten wijdt of in haar
belangstelt.
De eendracht, waarin ons volk geschaard was om den troon van
Hare Majesteit onze Koningin, ter gelegenheid van het huwelijk van
Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Juliana en Prins Bernhard,
iseen veelbelovend teeken. Zal er nu onder leiding van ons Vorstenhuis een nieuwe geest van samenwerking vaardig worden over ons
volk?Zullen nu, meer dan vroeger, deaangelegenheden van ditland
door allen worden gezien in het licht der nationale eenheid?
Deze vraag, die bij menigeen isopgekomen, is zoobelangrijk, dat
het wel niet anders kan, of ook in de Aula onzer Hoogeschool moet
de wensch naar samenwerking, naar synthese, naar eenheid sterker
dan ooit worden gevoeld. Wij zijn er echter aan gewend geraakt op
de verjaardagen onzer Hoogeschool, van nieuwe ontdekkingen nu op
het eene, dan op het andere gebied der Landbouwwetenschap op de
hoogte te worden gehouden. Bij den tegenwoordigen stand van het
onderzoek, dat zijn kracht zoekt in splitsing, in analyse, verwachten
velen het ook niet anders. Hoewel sommigen van ons met weemoed
terugdenken aan den tijd, dat mannen van groote veelzijdigheid een
synthetisch landbouwonderwijs wisten te geven, isvoor anderen het
begrip synthese bijna identiek geworden met vaagheid of met verbeelding. Zoo isop hem, die dit jaar geroepen is de feestrede uit te
spreken, van toepassing de spreuk der Ouden: „Incidit in Scyllam
qui vult vitare Charybdin." Bij een te sterke eenzijdigheid moet
het onderwerp, bij de samenvatting van een te groot gebied de
sprekerteleurstellen.En toch wil hij trachten het vaarwater tusschen
de klip en den maalstroom te vinden. Om echter de kans opschip-
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breuk geringer te doen zijn, stelt hij u voor het te bevaren gebied
eerst uit de lucht te verkennen.
De natuurlijke plantengroei.
Overal waar de bodem, de temperatuur en de vochtigheid het
maar eenigszins toelaten, is onze planeet bedekt met velerlei gewas,
enzelfsindezeeën,demeren,het stroomend water ontbreekt dit niet.
In woeste streken mengenzichvoorhetoogvandenvlieger,dievroeg
in den zomer bij heldere lucht van Nederland naar Insulindereist,de
groene kleuren grillig dooreen, in de steppen zijn zij gelijkmatiger,
in de gecultiveerde gebieden is het altijd weer anders getint groen in
kleinevakken ingedeeld, en hier endaaronderbroken doorgeploegde,
nog ledige akkers.Al dit groen produceert de koolhydraten, eiwitten
en verdere stoffen, die het leven van andere wezens, ook dat van ons
menschen, op aarde mogelijk maken. Nergens worden zij in grooter
hoeveelheid voortgebracht dan in de natuurbosschen. In de koele
regionen der aarde groeien de naaldboomen op de lijken hunner gevallen voorgangers, die slechts langzaam tot humus vergaan en waartusschen onderhout enkruiden zichontwikkelen. In dewarme landen
zijn in de bosschen verschillende étages van boomkruinen te onderscheiden en het geheel is zoo dicht, dat men van een „horror vacuï"
kan spreken.
Tusschen de talrijke soorten van groene planten en de nog talrijker
soorten van dieren, zwammen en bacteriën, die niet alleen de doode
maar ook de levende boomen en kruiden aantasten, bestaat een
arbeidsverdeeling. De bladgroenlooze organismen breken voor de
groene plant onverteerbare stoffen tot opneembaar voedsel af. Sommige ervan werken met de boomen samen. De meeste soorten van
paddestoelen, die groeien in de worteltoppen der boomen, bewijzen
tegendiensten. Zij staan stikstofrijke bestanddeelen, die zij uit de
ruwe humus hebben opgenomen, af als zij bij het dieper indringen
door de wortelcellen worden opgelost. Men noemt dit verschijnsel
symbiose. Andere zwammen en insecten verwoesten slechts de
planten, die tot bijzonder vatbare rassen behooren of die onder omstandigheden groeien, welke hun ontwikkeling belemmeren. Alle
stoffen uit deboomen enplanten, dieaan den bodem onttrokken zijn,
komen er in terug. Roofbouw wordt hier niet gepleegd en de parasieten kunnen gerekend worden tot de natuurlijke selectiemiddelen.
Zijwordenophunbeurt doorhyperparasieten inevenwicht gehouden.
Anders wordt het als natuurrampen, zooals brand of overstrooming, storm of aardschuiving, het evenwicht verstoren. Waar op de
eenzame berghellingen in de Noordelijke landen van Europa de
donkere kleur van het naaldhout door vlakken van een fel Mei-groen
zijn onderbroken en nader onderzoek de sporen van boschbrand doet
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ontdekken, verraadt zich de nabijheid van den meest gevaarlijken
verstoorder van het evenwicht, de mensch. Schorskevers en half
parasitaire zwammen hebben hier het naaldhout nog verder verwoest en op het verarmd terrein, waar ook de humus voor een deel
verbrand is, heeft zich een loofhoutsoort, de berk, gevestigd. Deze
boomsoort toch brengt elk jaar zaad voort en haar kiemplanten zijn
weinig gevoelig voor de inwerking van asch. De berk groeit snel en
krijgt in zoo sterke mate de overhand, dat het schijnt of hier voor
andere boomen geen plaats is. Men ziet onder de berken nu en dan
exemplaren, die reeds in den zomer een herfstkleur vertoonen. Zij
zijn aangetast door de berkenroestzwam, een dier echte parasieten,
die hun geheele ontwikkeling in de levende plant doormaken en die
met andere roestzwammen dit gemeen hebben, dat de sporen ver en
hoog door den wind worden meegevoerd. Maar het zijn slechts de
vatbaarste exemplaren van het zeer variabele en aan bastaarden rijke
geslacht Betuia, die er werkelijk van te lijden hebben; op de meeste
berken isde roest wel aanwezig maar zij breidt er zich slechts sterker
in uit in enkele jaren met buitengewoon vochtig weer.
Als nu langzamerhand het loofdak der berken zoo dicht is geworden, dat de onderste takken gaan afsterven, dan vormen deze
een voedingsbodem voor zwammen, die van het doode in het
levendehoutovergaan.Vooraldeberkenzwamendevuurzwam hebben
vat op de boomen, die door een ongunstige standplaats of als gevolg
van de verzwakking door de roest, onderdrukt zijn; zooals zij ook
vat hebben op de berken aan de Noordgrens van het boomgebied,
waar de temperatuur in het minimum is.
Als men zulke berkenbosschen in een ouder stadium aantreft, is
de soortenrijkdom grooter geworden. Andere loofhout- en ooknaaldhoutsoorten doen hun intrede,envandenwegbereider,denberk, zijn
slechts die exemplaren overgebleven, die voor roest weinig vatbaar
en voor Polyporeeën gespaard gebleven zijn.
Er moet gelegenheid te over zijn voor waarnemingen van dezen
aard overalwaarnaplotselingeofgeleidelijke veranderingvan klimaat
en bodem herstel van het evenwicht in deplantenwereld plaats heeft.
Op den duur zal er dan ook samenwerking komen tusschen plantensociologen en -pathologen.
Welke parasieten hebben meegeholpen bij het opruimen van den
groven den in een lang achter ons liggende periode, welke de geologen aanduiden als overgang van het boreaal tot het atlanticum en
waarbij het klimaat in ons land van continentaal tot maritiem geworden is, weten wij niet. Bij het onderzoek van stuifmeel en plantenresten uit vroegere perioden wordt er misschien nog eens iets van
gevonden.
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De invloed vanden mensch.
Waar de mensch zich blijvend gevestigd heeft, is de natuur sterk
verarmd. Hij heeft op onverantwoordelijke wijzeopruiming gehouden
onder de houtsoorten, die hij gebruiken kon voor zijn woning, of die
hem in den weg stonden. Met de toenemende kracht zijner voortschrijdende techniek en uit steeds roekeloozer commercialisme heeft
hij de bosschen gedund of vernield en den waterstand veranderd.
Ook het vee,dathijhield,heeft aanden boomgroeischade aangericht.
Slechts een beperkt aantal plantensoorten kan de mensch ter bevredigingzijner levensbehoeften gebruiken;hijplant deze in eenvormige
rijen aan en noemt desoorten,die zichspontaanontwikkelen,onkruiden. Met de toeneming van het aantalindividuen dergekweektesoortenneemt ook het aantal individuen van enkele dieren en bladgroenlooze organismen toe, diezichinzijnaanplantkunnenvestigenenhem
het bezit ervan betwisten. Hij gaat daarin dan ook zijn vijanden zien.
Niet alleendeinheemscheonkruidsoorten, insectenplagenenplantenziekten barenhemzorg, ook met de planten, die hij van over zee invoert of uit de bergdalen naar de vlakte brengt, komen onkruiden en
parasieten mee.Van de ingevoerde planten zijn er sommige in hooge
matevatbaarvoordeinheemscheofreedsingeburgerdeziektenenplagen. Dikwijls wordt devoortplanting derparasieten nogbevorderd en
de vatbaarheid der cultuurplantenvergrootalsgevolgvandeninvloed,
dien de ontwouding op het klimaat uitoefent en die er toe leidt, dat
hetregenwatersnelwegvloeit,terwijlbovendiendeboschgrond,naherhaaldgebruik,armerwordtaanmineralen,humusenmicro-organismen.
De ziektenleer derplanten.
Het behoeft na dit alles geen verwondering te wekken, dat in
boeken van natuuronderzoekers, die voor den aanvang onzer jaartelling geschreven zijn, zoowel als in de geschriften van de laatste
eeuwen, vele ziekten, ja zelfs de ziekten en plagen der gewassen in
't algemeen, beschouwd worden als een gevolgvan de cultuur. Reeds
THEOPHRASTUS VAN ERESOS liet zich in dezen zin uit toen hij 300 jaar
voor Christus' geboorte een paar ziektenvandegekweekte vijgeboom
beschreef, die bij den wilden stamvorm niet voorkwamen. In de achttiende eeuw en nog lang daarna werd de krulziekte vandeaardappelplant aangezien als het gevolg van de cultuur, die het leven der door
knollen voortgeplante individuen op onnatuurlijke wijze zou rekken.
De verschijnselen, die men na herhaalde verbouw van een bepaald
gewas op denzelfden grond zagoptreden,werdenals een rechtstreeks
gevolgvandiecultuur beschouwd enonder den naam bodemmoeheid
samengevat. In een ongeveer honderd jaar geleden verschenen boek
van den Zwitserschen arts en natuuronderzoeker UNGER, getiteld
„dieExantheme derPflanzen" wordt gezegd:„Der Culturzustand, in
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den ein grosser Teil der Pflanzen versetzt wird, wirkt so nachteilig
auf den Organismus, dass wenigstens der grösste Teil solcher Pflanzen krank genanntzuwerden verdient."En dephysioloog SCHLEIDEN
schreef inhetmiddendervorigeeeuw„dassder Zustand einer Pflanze
als Kulturpflanze und Krankheitsanlage einer Pflanze identisch
sind."
Intusschen kon men in een tijd van zoosterke opbloei der natuurwetenschappen bij zulke onvoldoende door onderzoek gestaafde
leerstellingen niet blijven staan. Op of in zieke planten aanwezige
Zwammen als brand, roest en meeldauw en de aardappel-Phytophthora, die uit Amerika was binnengekomen en in West-Europa
hongersnood had teweeggebracht, werden door den Straatsburger
medicus en plantkundige D E BARY bestudeerd en het duurde niet
lang of hij begreep, dat zij ziekteverwekkers zijn. Dit denkbeeld vond
snelingang nadat Louis PASTEUR,in 1857,een eindegemaakt had aan
den strijd over de spontane generatie. De tengevolge van het wereldverkeer talrijker geworden ziekten en plagen, die groote verliezen
berokkenden aan particulieren en aan de gemeenschap, deden de
mycologie tot ontwikkeling komen.Een heelemicrocosmosvanziekteverwekkers bracht zij aan 't licht en tezamen met de entomologie
opende zij perspectieven voor de bescherming der cultuurgewassen.
Strijdmiddelen, die een eeuw geleden nog maar in één geval, tegen
graanbrand,werdentoegepast,begonmenmeeralgemeentegebruiken.
MILLARDET had in 1885 de werking van koperhoudende middelen
tegen een ziekte van den wijnstok leeren kennen; in de Vereenigde
Staten kwam terzelfder tijd een zwavelkalkpap ter bestrijding van
ziektenen insecten der ooftboomen opsteeds grooterschaalinzwang.
Het begrip bodemmoeheid had plaats gemaakt voor de voorstelling,
dat bepaalde parasieten zich in den grond ophoopen envandemiddelen, die ter ontsmetting beproefd werden, kreeg zwavelkoolstof
groote bekendheid.
Ook ons land en zijn overzeesche gewesten hebben hun partij
meegeblazen in het wereldorkest. Over het repertoire slechts enkele
opmerkingen:
Typeerend voor de opvattingen omtrent het einde van de negentiende eeuw is het motto, dat WAKKER en WENT voor hun in 1898
verschenen boek over de ziekten van het suikerriet ontleenden aan
Louis PASTEUR: „Il est au pouvoir de l'homme de faire disparaître
de la surface du globe les maladies parasitaires."
Dat er ook in ons land naar dit ideaal gestreefd wordt, kan men afleiden uit een voor enkele jaren uitgesproken radiorede van VAN
POETEREN, Hoofd van den Plantenziektenkundigen Dienst, getiteld:
»»Bestrijdingsmiddelen tegen plantenziekten voor twintig jaar en
thans." Opruiming van infeetiebronnen, selectie van gezond zaad en
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ziektevrije planten, ontsmetting van het zaad van granen, vlas, bieten, aardappels en tuinbouwzaden op steeds grooter schaal en met
steeds betere middelen en machines,zooals collegaVISSER er pas nog
een heeft uitgevonden, besproeiing van aardappelen, vruchtboomen
en kweekerijplanten met fungiciden en al of niet daarmee gecombineerde insecticiden, bestuiving zelfs uit vliegtuigen, berooking met
blauwzuur, behandeling van kasgrond met vluchtige stoffen, waaronder oorlogsgassen, dit zijn de middelen in het beproeven en
propageeren waarvan die Dienst een werkzaam aandeel heeft.
Op grond van studiën van VAN EVERDINGEN over het verband tusschen de weersgesteldheid en het epidemisch optreden van de Phytophthora-ziekte van de aardappel, wordt door de radio bekend gemaakt, wanneer de tijd gekomen is om met Bordeauxsche pap te
sproeien.
De strijd tegen appel- en pereschurft en tegen de insecten, die de
ooftboomen enhun product beschadigen,ishetgroote succesnummer.
De Nederlandsche vruchten behoeven nu niet meer voor de buitenlandsche onder te doen.
Het zal dan ook niet zoo heel lang meer duren of wij krijgen de
fanfare van de duizendste motorsproeier in Nederland te hooren.
En toch zijn ook in onzen tijd, vooral bij onze Oostelijke buren,
de mineurklanken niet verstomd van hen, die beweren, dat er
steeds nieuwe plantenziekten verschijnen en dat de reeds aanwezige
ernstiger worden wegens een toenemende vatbaarheid der cultuurplanten.
Eenuitdetuinbouwpraktijk voortgekomen leidend phytopatholoog
als SORAUER schreef nog in het begin van dezeeeuw de ziekten der
cultuurplanten in 't algemeen toe aan haar praedispositie voor de
aantasting door allerlei organismen, welke hij als „Schwächeparasiten" beschouwde. Dikwijls is volgens hem overmatige toediening
van stikstof de oorzaak van deze praedispositie, maar ook tal van
andere invloeden, waaraan zij in de cultuur zijn blootgesteld, worden
als oorzaken genoemd. „Ontaarding" speelt een groote rol in de verklaring, die hij van het verschijnen van sommige plantenziekten,
vooral die der vegetatief voortgeplante gewassen, geeft.
Voortbouwende op zijn zienswijze hebben verschillende zijner
landgenooten, o.a. MERKENSCHLAGER, een eenigszins gewijzigde lezing gegeven van wat bij deze planten plaats heeft. Zij zouden
onderhevig zijn aan „Abbau", een proces, dat een uiting zou zijn van
de zich in opeenvolgende generaties accumuleerende schadelijke invloeden van bodem en klimaat.
Naast deze „Abbau" of „Pflanzenmüdigkeit" komt ook het begrip
„Bodenmüdigkeit" weer naar voren. Niet alleen door toeneming der
bodemparasieten oftekortaanbepaaldevoedingsstoffen, maarboven-
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dien door afscheidingen van de wortels en ongunstige beïnvloeding
van het microleven in den grond zou de „bodemrijpheid" en daarmee de gezondheidstoestand der cultuurplanten worden bedreigd.
In meer algemeenen zin drukt BLUNCK, sedert enkele jaren hoogleeraar in de plantenziektenkunde in het nabije Bonn-Poppelsdorf,
zich uit. Volgens hem bestaat er een „unverkennbare Tendenz der
Krankheiten im Ackerbau, nach Zahl und wirtschaftlicher Auswirkung allmählich zuzunehmen, eine Tendenz, die in neuester Zeit
besondersaufdringlich undbedenklich geworden ist."De entomoloog
ESCHERIG spreekt zelfs van een „geradezu beängstigende Zunahme
der Krankheiten und Schädlinge."
En collega MAYER GMELIN vroeg mij onlangs hoe het toch komt,
dat de mozaïekziekten zoo onrustbarend toenemen in Dahlia's, vlinderbloemige gewassen en andere planten.
De inzichten op plantenziektenkundig gebied loopen dus zeer uiteen en wisselen met den stand der landbouwwetenschap. Is het mogelijk de tegenstellingen in het licht der synthese tot hun juiste verhouding terug te brengen?
Destamvormen derplanten.
Twee feiten zijn tegenover de getuigen der eene partij moeilijk te
ontkennen: dat de ziekten der gekweekte planten ondanks alles wat
men ter rechtstreeksche bestrijding onderneemt en door de andere
partij aangeprezen wordt, in aantal toenemen en dat sommige ervan
ons meer zorgen baren dan vroeger.
Is dit inderdaad daaraan toe te schrijven, dat cultuurplanten de
onvatbaarheid, die men veelal aan haar wildgroeiende stamvormen
toeschrijft, verliezen?
Dat deze stamvormen onvatbaar zouden zijn is echter in zijn algemeenheid onjuist. In de natuurbosschen zijn de parasieten in een
grooter aantal soorten vertegenwoordigd dan in welke cultuur ook.
Op de natuurlijke groeiplaatsen van de pitvruchten in de Kaukasus
en Turkestan kent men de schurft- en de kankerzwam; inHordeum
spontaneum komt strepenziekte, in Avenafatua ensterilis komt brand
voor, Beta maritimais een infectiebron voor vergelingsziekte van de
biet, en de braam voor het frambozenmozaïek.
Hiertegenover kunnen voorbeelden genoemd worden van resistentie bij sommige stamvormen. Volgens VAVILOV kunnen bij het
geslacht Triticum de soorten eenkoorn, tweekoorn en spelt door hun
gedrag ten opzichte van roestsoorten en meeldauw van elkaar onderscheiden worden. Ook bij het geslacht Avena kan men door waarneming over het voorkomen van ziekte de soorten van elkaar onderscheiden. Tegenover de eerder genoemde vatbare soorten staan
Avena brevis en strigosaals voor brand onvatbaar bekend. Zulke
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waarnemingen zijn bij de beoordeeling van de verwantschap der
stamvormen een welkome aanvulling van de methoden der cytologie,
der sérologie en der bastaardanalyse.
De verspreiding derplantenziekten.
Vele zwammen zijn even lang op de aarde verspreid geweest als
de planten, waarop zij groeien. Dit moet het geval zijn met de roestzwammen der grassen, die deel uitmaken van het aeroplancton en
zich gevestigd hebben opdelater ingevoerdegranen.Andere plantenziekten zijn in de oudheid, de middeleeuwen en den nieuwen tijd
verspreid. In de negentiende en twintigste eeuw is het alleen maar
wat sneller gegaan.
De regelmaat, waarmee virusziekten met de knollenvanden aardappel worden overgebracht, in het inwendige waarvan deze viren
een veelal verborgen bestaan voeren, doet vermoeden, dat zij reeds
in de zestiende eeuw met de Zuid-Amerikaansche stamvormen dezer
plant in Europa zijn gekomen. Bijna een eeuw geleden kwam de
Phytophthora-ziekte van den aardappel over den oceaan; het was in
den tijd, dat de stoomschepen een sneller vervoer mogelijk maakten,
zoodat het verblijf in voor deze Phytophthora schadelijke hooge temperaturen der scheepsruimen aanzienlijk werd bekort. In de negentiende eeuw kwamen ook een paar ziekten van den wijnstok met in
Amerika inheemsche Vitis-soorten mee en tegen 't einde van die
eeuw werden de Malvaceeënroest en de Amerikaansche kruisbessenmeeldauw van de nieuwe naar de oude wereld versleept. Tegen het
begin van de twintigste eeuw volgde de eikenmeeldauw. In dien tijd
begon ook de valsche meeldauw van de hop op te treden. Intusschen
had zich de wratziekte van den aardappel, diévan midden-Europeesche wilde Solanaceeën op dit gewas was overgegaan, met pootaardappelen verbreid naar het Noorden en Westen en zelfs naar de Vereenigde Staten; de angst van vele regeeringen voor deze ziekte heeft
geleidtot eenernstigebelemmeringvan den handel.Nogkort geleden
is de roestziektederleeuwenbekken totWest-Europa doorgedrongen,
niet alleen tot schade van kweekers enbloemenliefhebbers,maarook
tot ergernis van collega HONING en andere genetici, die er in hun
experimenteel werk door gehinderd worden. Als niet minder belangrijke plaag van Amerikaansche herkomst noem ik de Rhabdoclineziekte van den Douglasspar, een boomsoort, die voor korten tijd de
gezondste der exoten heette. De schimmel, die haar veroorzaakt, is
volgens VAN VLOTEN uit Amerika of Schotland via Holsteinsche
kweekerijen in Nederland gekomen; zij is overgebracht in een vorm,
dien menslechts door microscopisch onderzoek der waardplant op 't
spoor kan komen. Wanneer men nu bedenkt, dat deze zwam pas in
1917in Amerika isbeschreven, wordt het waarschijnlijk, dat zij reeds

17
in Europa aanwezig geweest isvóór men iets van haar bestaan afwist.
De parasieten, die ik hier opsomde, zijn er slechts enkele uit een
veel grootere rij, terwijl ik de dierlijke vijanden, die met den handel
en het verkeer verspreid zijn, nog niet eens hebvermeld. Ook doen
natuurlijk slechts die parasieten na overbrenging in een ander land
van zich spreken, die daar de voorwaarden vinden om zich ten koste
hunner oude waardplanten of andere cultuurgewassen krachtig te
ontwikkelen.
Zal de mensch er dan nooit in slagen barrières op te werpen ter
weringvan plantenziekten, zooals de natuur die bezit in bergketenen,
zeeën en klimaatsgrenzen? Hiervoor geeft hij zich inderdaad zeer
veel moeite en het moet erkend worden dat de invoerbepalingen, die
tendoelhebben plagen en ziekten buiten de landsgrenzen te houden,
niet zonder beteekenis zijn. Want als zij tijdig genoegzijn uitgevaardigd en er aan de grenzen een zorgvuldige inspectie plaats heeft,
worden de exporteerende landen gedwongen tot krachtiger bestrijding. Een goed functioneerende Plantenziektenkundige Dienst en
haar medewerking met den Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst is voor ons op uitvoer aangewezen land zelfs van zeer groot
belang. Zij doen de inspectie plaats hebben in de cultuurcentra en
brengen de kweekers tot toepassing van middelen, die den gezondheidstoestand der planten bevorderen.
Toch naderen de ziektekiemen der planten ondanks het streven
naar zelfvoorziening der volken en het strengste toezicht op het verkeer en den handel steeds meer tot den toestand, dien degeobotanici
ten aanzien van de micro-organismen in 't algemeen en de in water
levende in 't bijzonder, aanduiden door te zeggen: „Alles isoveral,
maar... het milieu selecteert."
Gaatdegezondheidstoestand dercultuurplanten achteruit?
Het antwoord op deze vraag hangt af van het gewas, zijn cultuur
endenaardvande er in voorkomende ziekten. Van sommige cultuurplanten, o.a.deooftboomen, isdegezondheidstoestand vooruitgegaan
in den laatsten tijd. Ook kan ik voorbeelden van vooruitgang ontleenen aan de cultuur van aardappel, suikerriet, aardbei, framboos
en tabak. Mag ik echter eerst uw aandacht vragen voor enkele reeds
lang in deze streken inheemsche plantenziekten, die tegenwoordig
in ons land meer dan vroeger op den voorgrond treden? Dat zij
ernstiger van karakter zijn geworden kan niet met zekerheid worden
uitgemaakt, omdat de hevigheidzeerafwisselend isenhetverzamelen
van betrouwbare gegevenshierover optalvanbezwaren stuit. Bovendien de economische en statistische zijde der phytopathologische
vraagstukken is een tot nu toeverwaarloosd gebied.
Omniet teeenzijdig tezijn, ontleen ik voorbeeldenvandenachter2
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uitgang van den gezondheidstoestand aan boomen en veldgewassen,
breng schimmels, nematoden en viren als ziekteverwekkers ter
sprake en waag mij in den strijd tusschen de mannen van de praktijk
en die van het laboratorium. Natuurlijk kan ik, zooals het op luchtreizen gebruikelijk is,slechts bij zeer enkele stations verwijlen.
Het „dennenschot".
Het „dennenschot", een der hevigste boomziekten van ons land,
geeft al direct aanleiding tot de opmerking, dat de meening over het
ontstaan ervanafhankelijk isvan devooropleiding ende ondervinding
van dengene, die er zijn oordeel over uitspreekt. Deze ziekte wordt
volgens de mycologen toegeschreven aan de Ascomyceet Lophodermiumpinastri, waarvan de vruchtlichamen in onze vochtige zomers
rijpen op de afgevallen naalden.De sporen worden met kracht uitgespoten; infectie van de levende naalden vindt plaats in den zomer,
maar ontwikkelt zich uiterst langzaam. Pas in den nawinter, als de
Noordenwind zijn werking uitoefent op de weefsels der geïnfecteerde
plekken, breidt het mycelium er zich sterker in uit. Moet men hier
denken aan een verhooging van het vriespunt van de weefsels onder
den invloed der zich daarin bevindende schimmel, zooals die ook bij
de Rhabdocline-ziekte schijnt te bestaan en bij de larixkanker met
Zekerheid isgeconstateerd? Hoe dit zij,na het einde van een periode
van Noordenwind worden de naalden afgestooten en de boomen
staan kaal tot er zich in de lente nieuwe naalden vormen.
De boschbouwkundige daarentegen zal U wijzen op den goeden
gezondheidstoestand van den groven den in zijn natuurlijk verspreidingsgebied in het Noordoosten en de berglanden van Europa en
het Noorden van Azië. De zomer is daar rijker aan zon, de winter
strenger. Deze zwam en andere parasieten kunnen slechts hun schadelijk werk verrichten in de voor deze boomsoort ongeschikte vooren nawinters, die ons West-Europeesche klimaat kenmerken.
Hoe verleidelijk deze voorstellingswijze ook is, men kan er onmiddellijk bezwaren tegen inbrengen. Wij hebben tochookin Nederland
weldegelijk geslaagde aanplantingen. Het Mastbosch bij Breda levert
er een voorbeeld van. Zeker, zegt de boschbouwer, maar hier is nog
grond van vroegere loofhoutbosschen in goeden toestand aanwezig
geweest, toen de beplanting met naaldhout plaats vond. In Drente
echter heeft de beplanting plaats gehad in streken, waar het bosch
reeds lang verdwenen was en de heide haar schadelijken invloed op
den grond had uitgeoefend. De slechtste grond isin ons land altijd
nog goed genoeg geacht voor bebossching. Goede grond daarentegen
kanophetklimaattotzekeren graad een correctie uitoefenen. Bovendien heeft men te veel gebruik gemaakt van uit kweekerijen afkomstig plantsoen, dat het te goed heeft gehad en waarin het schot
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kunstmatig met Bordeauxsche pap is bestreden: de groote vatbaarheid komt pas na het uitplanten voor den dag als de wortels een
moeilijke periode doormaken.
Ook zal de boschbouwkundige U opmerkzaam maken op het feit,
dat dennenzaad uitNoordelijke strekenvaneen tegen „dennenschot"
resistenter ras is dan zaad van Zuidelijke en midden-Europeesche
herkomst; voor het Mastbosch heeft men het goede ras gebruikt.
De mycologie is echter den laatsten tijd weer aan de winnende
hand. De Zweed MELIN heeft het groote belangderinsymbiosemet
de boomwortels levende mycelia van hoogere zwammen in 't licht
gesteld. De Engelsche mycologe miss RAYNER heeft aangetoond, dat
dezelfde zwammen, die op voor dennen geschikte en aan goede
humus rijke gronden in symbiose met deze boomsoort leven, tot
parasitisme overgaan, waar de uitplanting heeft plaats gehad op uitgeloogde heide, die oerbanken bevat.Hier schietdewortelwerkzaamheid tekort en een epidemie van Lophodermium staat gereed om de
te welige bovengrondsche deelen der kweekerijplanten te reduceeren
en het evenwicht te herstellen.
Dit is duidelijk, dat de analytisch werkende mycoloog met den
boschbouwkundige, wiens kracht in de synthese ligt, moet samenwerken omeen zoogecompliceerd vraagstuk tot oplossing te brengen.
De sommen, die in ons land voor onproductieve beplanting met
grove den zijn uitgegeven, moeten wij nu maar beschouwen als leergeld voor de toekomst en bedenken, dat de leeftijd der boschbouwkunde,in vergelijking tot de land- en tuinbouwkunde, geacht moet
worden omgekeerd evenredig te zijn aan den levensduur harer objecten. Eenmaal zal de tijd komen, dat onze nu dus nog zeer jonge
boschbouwafdeeling, wegens haar nauwer contact met de natuur, te
midden der andere afdeelingen der Hoogeschool in vele opzichten
een leidende plaats zal innemen.
De boomkanker.
Hoe verschillend deze ziekte inhaaruiterlijkvanhet„dennenschot"
moge zijn, hoezeer ook de zwammen, die haar teweegbrengen op een
aantal boomsoorten van elkaar en van de dennenschotzwam mogen
verschillen, voor den synthetisch aangelegden natuurbeschouwer
is dit luchtstation vlak bij het vorige gelegen.
De kanker van appel en peer is een ziekte,die men met sproeien
niet heeft kunnen overwinnen. Zij heeft weinig beteekenis in het
natuurlijk verspreidingsgebied dezer boomen: de Kaukasus en Turkestan. Ook is Larix decidua vrij van kanker in de Alpen, waar deze
boomsoort thuis hoort. In ons klimaat evenwel met zijn herfststormen, lauwe winters en voorjaarsvorsten laat de kanker van de
meeste rassen van pitvruchtboomen en van de uit de Alpen afkom-
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stige rassen van larix, geen boom ongemoeid.
De tuinbouwkundigen brengen andere kanten van het kankervraagstuk naar voren. Zij waarschuwen tegen het gebruik van ongeschikte soorten enonderstammen, tegengrondmeteentehoogwaterpeil, tegen bemesting, waarbij stikstof ten opzichte van kalk, kali en
phosphorzuur in overmaat wordt gegeven. Bij den aanleg vanboomgaardenheeft menveelfouten gemaakt. Hoezeer de ziekte afhankelijk
is van den toestand der wortels is, volgens hen, ook daaruit af te
leiden, dat men haar minder hevig ziet worden, wanneer de boomen
zich van de gevolgen van het vervoer en de verplanting hebben
hersteld.
De scheikundigen hebben hun aandacht gewijd aan de factoren,
waar zij oog voor hebben: zooals de quantitatieve verhouding tusschen kalk en andere elementen in den boom en in den grond.
HUDIG en zijn leerlingen zijn hierbij uitgegaan van de genezende
werking, die het gevolg isvan verplanting in kalkrijken grond.
Hebben de mycologen in den strijd der meeningen ook nog een
kans? Dank zij MÜNCH, die boschbouwkundig en phytopathologisch
geschoold is,en zijn assistent LANGNER weten wij nu, dat de vatbaarheid der Alpenrassen voor Dasyscypha berust op hun gevoeligheid
voor voorjaarsvorst in perioden, waarop zij nog niet uit hun winterrust behoorden te zijn gewekt. Dan heeft de larixkankerzwam vat op
de verzwakte kortloten, van welke operatiebasis uit zij op de omringende weefsels een werking uitoefent, die het vriespunt daarvan
omhoog doet gaan. Een nieuwe vorstperiode, wat later in 't voorjaar,
brengt nieuwe uitbreiding te weeg. In de Sudeten er Japan,waarhet
klimaat wat meer op 't onze lijkt, zijn door de natuur rassen geselecteerd, die devoorjaarsvorsten verdragen. Die plant men nu in Drente
aan in plaats van grove den. Of MÜNCH'S vondst nu ook voor de
kankerziekten van appel en peer waarde zal blijken te hebben? Het
nadeelige gevolg van sterke stikstofbemesting, die de uitrijping
vóór den winter van het hout belemmert, schijnt daar wel op te
wijzen, te meer daar men tedoen heeft met soorten, diein hun vaderland niet aan een zoo ongelijkmatig winter- en voorjaarsklimaat gewend zijn als waarin zij hier zijn overgebracht. Deze opvatting werd
reeds meer dan vijftig jaar geleden door SOEAUER gehuldigd, maar op
minder overtuigende wijze verdedigd dan MÜNCH het deed voor de
larixkanker. Reeds heeft RIETSEMA een overzicht samengesteld van
de ooftsoorten, die zich het best leenen voor de klimaatsgebieden,
waarin hij ons land verdeelt. Van hoeveel belang de samenwerking
met onze meteorologische afdeeling op dit gebied kan worden behoef ik niet te zeggen.
Aan mijn laboratorium is getracht het vacuum tusschen de opvatting der praktijk en der mycologie opeenandere wijzeaantevullen.
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Daarbij diende een vijftig jaar oude ervaring van ROBERT HARTIG
over den beukenkanker als uitgangspunt. Deze, meester op boschbouwkundig en botanisch gebied, zag de plantenziekte niet als een
aantasting, maar als een strijd. Als hij den beuk in den winter of vóór
het uitloopen der knoppen met een kankerzwam van het geslacht
Nectria inoculeerde, leidde dit inderdaad tot kanker; nainoculatie in
den zomer, waarin de boom zijn volle kracht ontplooit, bleef de ziekte
uit. HELENA DE BRUIJN kwam ruim tien jaar geleden bij een onderzoek
over de Phytophthoraziekte van de sering tot een dergelijk resultaat.
Ir. NEUTEBOOM-VAN WAVEREN zag bij een door haar als studente in
Wageningen verricht onderzoek over de appelkanker eveneens meer
resultaat van in den winter danvan in den zomer verrichte inoculaties.
Moet men nu, met M Ü N C H , deze grootere vatbaarheid van beuken
en andere boomen in den rusttoestand in verband brengen met hun
grooteren rijkdom aan lucht in den winter? Inderdaad kon MÜNCH
aantoonen, dat de infectie beter slaagt in eenigszins uitgedroogde, dan
in waterrijke takken. Maar er zijn vele andere processen, die zich bij
het uitloopen der knoppen en de assimilatie afspelen en die doen vermoeden, dat de weefsels zich in den zomer veel beter kunnen verweren dan in den winter. Hierop wijzen onderzoekingen in BLAAUW'S
laboratorium o.a. bij de sering verricht. Op verwonding reageeren
vele boomsoorten door vorming van gomachtige stoffen krachtig in
de lente en den zomer, terwijl dit proces na het afvallen der bladeren
vrijwel geheel stilstaat. Het is daarom waarschijnlijker, dat wij in
den zomer met een actieven strijd te doen hebben, dan met het passief
gedrag van een weinig luchtrijken voedingsbodem. Over den aard
van dezen strijd kan anatomisch en cytologisch onderzoek meer licht
verschaffen. Van alles wat de wortelfunctie stoort, zooals verplanting,tehoogenwaterstand en daaropvolgend wortelrot kan op dezelfde
wijze de invloed worden nagegaan op de weerkracht der plant.

„Reup" in de rogge.
Hiermee wil ik dan overgaan tot den akkerbouw. In de eerste
plaats vraag ik Uw aandacht voor de rogge. Zij is als onkruid met de
tarwe meegekomen uit Azië en heeft zich wegens haar vermogen om
winterkoude te verdragen en de geringe eischen, die zij aan den bodem stelt, op onze zandgronden ingeburgerd. Zij wordt hier jaren
achtereen op hetzelfde land verbouwd en neemt dan ook in ons land
een grooter oppervlakte in dan eenig ander akkerbouwgewas. Haar
opbrengst is van 289.544 ton in 1927 tot 501.712 ton in 1934 vooruitgegaan. Er worden in de laatste jaren meer klachten over den gezondheidstoestand der roggevernomen dan vroeger. Maar of dit met
«e uitbreiding der cultuur samenhangt is onzeker. In het stroom-
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gebied onzer rivieren in Limburg, Brabant, de Graafschap en Overijssel vindt men hier en daar, in plekken bijeen, planten, die in de
vroege lente boven denwortelhalssterkverdiktzijn enspoedigdaarop
afsterven. Zulke plekken worden dikwijls in den loop der jaren
grooter, zij kunnen tenslotte heele akkers beslaan. Waarom is deze
ziekte,de zoogenaamde„reup",op een zoo typische wijze verspreid?
Wij zullen bij onze geologische afdeeling moeten aankloppen om
hierop antwoord te krijgen en moeten dan beginnen met mee te
deelen,datzijwordt veroorzaakt dooreenmicroscopischen worm,een
nematode van het geslacht Anguillulina, meer bekend als „roggeaaltje". De landbouwkundigen zeggen, dat zij voorkomt op gronden,
die in minder goeden cultuurtoestand verkeeren. Haar toenemende
hevigheid hangt volgens hen samen met de onder kleine boeren op
de zandgronden heerschende noodtoestanden; men zou haar volgens
hen crisisziekte kunnen noemen.
Belangrijk is het feit, dat het roggeaaltje voor de veredelde Petkuser rogge veel meer pathogeen is dan voor enkele oude landrassen
als Ottersumsche rogge. Van deze ervaring uitgaande beproeft
STIELTJES door selectie uit dit ras resistente rogge te kweeken, die
meer cultuurwaarde heeft. Bij onderzoek van het infectieproces bij
vatbare en resistente roggerassen vond de student B., dat de laatste
wel geïnfecteerd worden, maar een groot aantal planten bevatten
wier reactie op den parasiet er op duidt, dat zij hem met succes bestrijden. Devatbare Petkuser ishiertoe niet in staat.
JULIUS KÜHN raadde in 1869 aan den strijd tegen deze ziekte te
voeren door de afstervende planten af te schoffelen, ze te verwijderen
en met kalk te composteeren. Vervolgens moest, volgens zijn voorschrift, de grond diep geploegd worden om de achtergebleven nematoden zoo diep mogelijk weg te stoppen. CLEVERINGA daarentegen
heeft waargenomen, dat de ziekte slechts erger wordt door diep te
ploegen. Deverbeteringdertechniek,diehetmogelijk maakte ploegen
voor een diep keerende bewerking te bouwen, heeft, volgens hem, er
juist toe bijgedragen de ziekte een zoo ernstig karakter te doen aannemen als zij tegenwoordig heeft; in zooverre zou men haar als den
nasleep eener vroegere periode van hoog-conjunctuur kunnen beschouwen;hoedit zij, ook hier komt 't op het bewaren van het evenwicht aan.
Inderdaad heeft CLEVERINGA op praktijkvelden kunnen aantoonen,
dat een juiste kalktoestand, groenbemesting en minder diep ploegen
goede middelen zijn,niet alleen om de bodemrijpheid te bevorderen,
maar bovendien om de rogge gezond te houden.
Degrootevatbaarheid der Petkuser rogge wijst er op, dat lang niet
alle streken waar rogge verbouwd wordt, besmet zijn; dit ras zou
anders niet een zoo groote verbreiding hebben gekregen. Ook het
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grootste gedeelte der Veluwe en van Drente is niet besmet en evenmindeWieringermeer. Intusschen zou dit veel nauwkeuriger moeten
worden nagegaan. Hoe belangrijk CLEVERINGA'S resultaten ook zijn,
zij mogen ons niet hetgevaarvanbesmettinguit 'toogdoenverliezen.
Bestond er aanvankelijk verschil van meening over de beteekenis der
bodemstructuur en die van de besmetting, de proefnemingen van
CLEVERINGA in zijn ambtsgebied, evenals van studenten in laboratorium en proeftuin, hebben deze verschillen geheel weggenomen.
Zoo is gebleken, dat de groote vochtigheid en de vrij lage temperaturen onzer kwakkelwinters bevorderlijk zijn voor de besmetting,
hetgeen verklaart niet alleen waarom de ziekte in dezen winter weer
Zoohevigis, maar bovendien waarom men de ziekste plekken vindt,
waar het land lang nat en koud blijft: ook kan hierin een aanwijzing
gelegen zijn voor de verklaring der verspreiding van de ziekte in ons
land. Proeven, die nog slechts in een beginstadium verkeeren, doen
zien, dat alles wat den wortelgroei belemmert, de weerkracht der
rogge vermindert. Een volledige minerale bemesting verhoogt die
weerkracht.
Tarweziekten.
De tarwe, die in een ontzaglijk groot aantal soorten en rassen op
aarde wordt verbouwd, is niet als onkruid maar als cultuurgewas in
deze streken gekomen. Ten gevolge van de uitbreiding der teelt in
onsland, welke door den regeeringssteun in de hand isgewerkt, isde
opbrengst van 146.832ton in 1929opgevoerd tot 495.189ton in 1934.
Voorzoover ziekten van tarwe,endit geldt natuurlijk ookvoorandere
granen en gewassen, door zaadontsmetting zijn te bestrijden, kan
mensprekenvaneenvooruitgangvan den gezondheidstoestand. Maar
andere ziekten zijn meer op den voorgrond getreden. De pogingen
om ons volk voor zijn voeding minder van het buitenland afhankelijk te doen zijn, hebben geleid tot de beproeving van buitenlandsche tarwesoorten van betere kwaliteit en grootere wintervastheid. Dit heeft tengevolge gehad, dat de roestziekte sterker op
den voorgrond is getreden. In landen met een meer continentaal
klimaat en veel woeste gronden zijn de bruine en zwarte graanroest
van groote beteekenis, in ons klimaat is het de gele of voorjaarsroest,
die in enkele jaren groote schade aanricht. Uit het buitenland geimporteerdetarwesoorten zijn erhier het sterkst aan onderhevig. Ook
daar heeft men gele roest, maar tegen de rassen van dezen parasiet,
waar de buitenlandsche graansoorten hier mee in aanraking komen,
bezitten zij meestal geen resistentie. Als hun vatbaarheid nu maar
direct voor den dag kwam, zouden deze tarwerassen hier geen kans
hebben, maar er gaan soms enkele jaren voorbij voor zij teleurstellen.
Zoo is het indertijd gegaan met de Zweedsche Pantsertarwe, zoowas
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het ook weer in 1936 met het Duitsche ras Carsten's V, dat wegens
zijn groote productiviteit en wintervastheid zich in Groningen begon
in te burgeren.
Wanneer door onze kweekers van nieuwe rassen niet reeds een
ruwe selectie werd toegepast, zouden ook de Nederlandsche rassen
erger door roestzwammen worden aangetast dan nu het geval is. Te
waardeeren is, dat in de door BROEKEMAuitgegeven rassenlijst alle in
Nederland verkregen gegevens over vatbaarheid worden opgenomen.
Intusschen kan in koude, vochtige voorzomers of op eenzijdig met
stikstof bemesten grond de gele roest nog schade genoeg aanrichten;
eenzeerhevigoptreden dezer ziekteheeft de cultuur indeWieringermeer in de eerste jaren na de drooglegging doen zien. Daarom is een
systematisch onderzoek van tarwerassen op vatbaarheid voor gele
roest een der desiderata van de Nederlandsche kweekers. De vervulling van dezen wensch heeft lang op bezwaren gestuit.
Ten eerste komt zelfs in ons kleine land meer dan één ras van gele
roest voor; deze rassen zijn microscopisch niet of nauwelijks van
elkaar te onderscheiden, maar zij verschillen in de keuze van de
tarwerassen, die zij ziek maken. Men moet dus de vatbaarheidsproeven met elk roestras afzonderlijk verrichten. Daar bovendien de vatbaarheid bij hoogere temperaturen verdwijnt, moet in een „roestkas"
gedurende een groot deel van het jaar bij lage voorjaarstemperaturen
wordengekweekt.Dit is een eisch, die geldigheid heeft ook voor het
onderzoekopvatbaarheidvanveleanderecultuurplanten voorziekten.
Dat aandezeneischkanworden voldaan, hebben instituten in Brunswijk en Halle geleerd. Men zou, als het vatbaarheids-onderzoek hier
te lande geregeld geschiedde, niet op een „roestjaar" behoeven te
wachten om te weten welke door onze kweekers nieuw gewonnen
rassen later zullen tegenvallen.
Niet alleen is men er in Halle in geslaagd methoden uit te werken
voor de bepaling van vatbaarheid voor verschillende plantenziekten,
men heeft ook door volhardend kweekerswerk in bepaalde rassen
van cultuurplanten, vooral granen, vatbaarheid voor meer dan één
parasiet ofvoor meer dan één rasvan eenparasiet kunnen vereenigen
en zelfs met eigenschappen van anderen aard, alswinterhardheid en
stevigheid der halmen,kunnen verbinden. In dit opzicht staan wij in
Nederland nog niet in de eerste rijen. Dit werk, waarin ons Veredelings- en Phytopathologisch Instituut op samenwerking zijn aangewezen, moet op den duur nieuwe perspectieven openen: voor onze
studenten om er aan mee te werken en voor onzen landbouw om
zich tegen teleurstelling te verzekeren.
De sterke uitbreiding der tarweteelt in Nederland is tot stand gekomen door dit gewas op de goede tarwegronden meer dan vroeger
in de vruchtwisseling op te nemen, hetgeen bevorderlijk is voor de

25

uitbreiding der „oogvlekkenziekte". Maar ook heeft men voor de
tarweteelt minder geschikte bodemsoorten in gebruik genomen,
hetgeen geleid heeft tot een heviger optreden van den zgn. „tarwehalmdooder". Beide ziekten werden vroeger onder den naam „voetdekte" met elkaar verward. Door het werk van OORT heeft men ze
beter leeren kennen. Over de „oogvlekkenziekte" is pas door hem
een studie gepubliceerd; van de „tarwehalmdooder", een zwam van
het geslacht Ophiobolus, wil ik nu iets vertellen.
Daar de vruchtlichamen dezer zwam op de tarwestoppels rijpen,
raadde JULIUS KÜHN in 1900 aan haar tebestrijden alsde nematodenziekte der rogge. Na verwijdering der zieke planten zouden de op
het veld achtergebleven resten diep moeten worden ondergeploegd.
Zooals reeds eerder werd opgemerkt, is hierbij niet gedacht aan den
achteruitgang der bodemrijpheid, die hiervan het gevolg is.
Dat de toestand van den grond op de schade, die deze ziekte aanricht, een zeer grooten invloed heeft, is gebleken uit gelijktijdig in
Mecklenburg, Australië en Canada verricht onderzoek. In Mecklenburg komt zij niet voor op zwarte humusrijke aarde, wel op uitgespoelde zandgronden met verdichte lagen. In Australië heerscht zij
hevigopzandgrond, waarkort geledenEucalyptusbosschen groeiden,
als deze na de ontginning nog zeer los van structuur is. Nadat er
schapen op zijn geweid, die den grond compacter maken en hem bemesten, verdwijnt de ziekte.
Ook in de Wieringermeer heeft zij groote schade aangericht, die
geleidelijk minder is geworden toen de grond tengevolge van de
cultuur met organische stof verrijkt werd.
Ter verklaring van de geringe schade op humusrijken grond moet
ik mij nu wel heel dicht bij de klip van de speciale vak-wetenschap
wagen; zelfs een stukje phytopathologische methodiek blijft U niet
bespaard.
De phytopatholoog, die een ziekte bestudeert, waarvan hij de oorzaak denkt gevonden te hebben in een door hem uit de aangetaste
planten gekweekteschimmel, tracht doorinoculatieproeven met reinculturen zich hierover zekerheid te verschaffen. Hij kweekt de te
inoculeeren planten te dien einde in steriele omgeving. Wanneer infectie optreedt, is het bewijs geleverd, dat het geïsoleerde organisme
pathogeen is. Wanneer na verloop van tijd het ziektetype herkend
wordt, dat aanleiding tot het onderzoek gaf, weet hij dat de gebruikte
Zwaminderdaad van dezeziekte de verwekker is.
In bepaalde gevallen nu is gebleken, dat de infectie niet of in mindere mate optreedt, wanneer men deinoculatie doet plaats hebben in
nietsterielenofnatuurlijken grond.Dit isdaaraantoete schrijven, dat
de grond talrijke bacteriën en schimmels bevat, die onder elkaar
strijd voeren. Het aantal dezer organismen is grooter naarmate de
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grond rijker is aan organische stof; in die mate isde grond „rijper"
en heeft de tarwehalmdooder minder kans de overhand te krijgen.
Het onderzoek dezer tarweziekte heeft er dustoebijgedragen inhoud
te geven aan het vage begrip „bodemrijpheid", dat wij hebben overgenomen van onze Oostelijke naburen, dievan„Bodengare"spreken.
Verschillende afdeelingen onzer Hoogeschool kunnen dezen inhoud
verrijken, ik denk meer in 't bijzonder aan de microbiologische.
Men kan zich afvragen of niet ook de voeding, de wortelontwikkeling en in verband daarmee de weerbaarheid der plant in dit ziekteproces der tarwe een rol spelen. Inderdaad wordt deze vraag bestudeerd en wel door OORT, die beide voetziekten uit physiologisch
oogpunt onderzoekt.
Hoezeer verder ook de statistische studie van de schadelijkheid
dezer ziekten onder verschillende cultuurvoorwaarden gewenscht
is,behoeft nauwelijkstewordengezegd.Reedsworden onderzoekingen
van dezen aard over de „oogvlekkenziekte" aan het Rijkslandbouwproefstation te Groningen verricht.
Virusziekten.
Bij onze snelle vlucht wil ik één luchthaven, die de laatste jaren
zeeropdenvoorgrond is gekomen, niet overslaan,ik bedoel de virusziekten.De serehziekte tastte in detachtiger jaren het destijds opJava
verbouwde Cheribonsuikerriet zoo hevig aan, dat zij aanleiding gaf
tot de oprichting van het eerste proefstation in onze koloniën. De
praktijk stelde vast, dat zij besmettelijk is, maar de wetenschap leed
schipbreuk bij haar pogingen om nematoden, bacteriën enschimmels
als oorzaak aan te wijzen. Nu methoden zijn uitgewerkt om de virusziekten te bestudeeren, mag men hopen, dat er iemand gevonden
wordt, diehaar waren aard ontdekt.
Wat onder virusziekten verstaan wordt, behoeft in dit centrum van
wetenschap, waar ADOLF MAYER ruim vijftig en BEYERINCK ruim
veertigjaargeledende mozaïekziektevan de tabak bestudeerden, niet
in extenso te worden uiteengezet. Ik kan volstaan met te vermelden,
dat in door papier en ongeglazuurd porselein gefiltreerd sap van
zieke planten, waar zij deziekte mee konden overbrengen, langen tijd
tevergeefsnaarmicrobenen ultramicroben is gezocht. In 1935 is uit
dergelijk sap aan het Rockefeller Institute for Medical Research een
kristallijne eiwitachtige stof gewonnen. De protoplasten van een
gezondeplant,meteenverdunde oplossingvan deherhaaldelijk oragekristalliseerde stof in aanraking gekomen, reproduceeren haar, terwijl de plant ziek wordt. Vermeerdering van deze stof heeft in de
plantomzootezeggen„adinfinitum"plaats.Hiermee isde strijdvraag
of het virusvan het tabaksmozaïek alseen ultra-microbe dan wel als
een eiwitachtige stof te beschouwen is, beslist en een nieuw punt
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van contact gevonden tusschen de beoefenaars der studie van de
levende en de niet-levende natuur.
Overigens worden ook vele plantenziekten, die in hun gedrag op
door filtreerbare viren veroorzaakte ziekten gelijken, tegenwoordig
tot deze groep gerekend. Langen tijd stonden vage begrippen alsontaarding en „Abbau" de studie dezer ziekten in den weg. Hun uitwendig beeld toch doet veel meer aan physiologische zwaktetoestanden denken dan aan het type van besmettelijke plantenziekten, zooals mycologen en bacteriologen het hebben leeren kennen.
Sommige ervan komen met het tabaksmozaïek overeen in symptomen
en verspreidingswijze in de plant; zij worden door zuigende insecten
van plant tot plant overgebracht maar de smetstof isniet filtreerbaar,
de deeltjes zijn grooter dan van het tabaksmozaïek, ofschoon veel
kleiner dan bacteriën. Van een der op virusziekten gelijkende verschijnselen, de Surinaamsche ziekte van de Liberia-koffie, heeft
STAHEL echter een organisme, iets grooter dan de meeste bacteriën,
en wel een in de zeefvaten levende protozoo, als oorzaak ontdekt.
Als ik mij niet moest beperken, zou ik U veel willen vertellen van
het onderzoek, dat in samenwerking met sommige oud-leerlingen en
studenten en in samenwerking met de afdeelingen voor entomologie
en plantenteelt over de virusziekten van de aardappelplant is en nog
steeds wordt verricht. Eén opmerking kan ik echter niet achterwege
laten en wel deze, dat de gegevens waarover de Nederlandsche Algemeene Keuringsdienst beschikt, een belangwekkend beeld zouden
kunnen geven van de economische voordeden, welke de samenwerking van wetenschap en praktijk, bij de bestrijding dezer ziekten,
zelfs in de crisisjaren, voor de verbouwers van pootaardappels hebben opgeleverd. Daar komt nog bij, dat de aardappelkeuringen veel
hebbenbijgedragen totdeontwikkeling van jonge boeren en tuinders.
Dat enkeleandere belangrijke gewassen in Nederland en de Nederlandsche koloniën minder door virusziekten beschadigd worden dan
in vele andere landen, moet daaraan worden toegeschreven, dat men
er eerder den strijd tegen heeft aangebonden. Wat in dit opzicht
JESWIET voor de cultuur van het suikerriet, SPRENGER voor die van
de aardbei, RIETSEMAvoordievandeframboos enJOCHEMSen THUNG
voor die van de tabak hebben gedaan, zou de inhoud kunnenvormen
vaneenreeksvanvoordrachten,waaruithetverband tusschen cultuurvoorwaarden en gezondheidstoestand dezergewassenzoublijken. Dat
de mozaïekziekten bij de Dahliasoorten een grooten omvang hebben
aangenomen,moetdaaraanwordentoegeschreven,dathetuiterstmoeilijkisvoor den liefhebber van deze bloemen den strijd tot het bittere
einde te voeren. Inderdaad, het moet collega MAYER aan het hart
gaan alle typen uit teroeien, waarin de besmetting tot uiting komt,
terwijler dan misschien nog enkele overblijven, die wel besmet zijn,
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maar daarop niet zichtbaar reageeren. Bij de vlinderbloemigen,
waarinmozaïekziektenvoorkomen,welke voor een belangrijk percentage met de zaden overgaan, is men eveneens voor de voortteling
aangewezen op selectie van virusvrije planten, maar dat dit nog te
weinigwordt gedaan, blijkt uit deklachtenvan den laatsten tijd.
Deplant alsstrijdbaar wezen.
Als mijn verkenning uit de lucht u niet heeft doen duizelen, zult
ge twee gevaren hebben onderscheiden. Bij Scylla loopen die vakgeleerden vast, die, tengevolge van het buitengewoon succes der
mycologische methoden, meenen alle plantenziekten met een of
ander middel te kunnen bestrijden. Charybdis dreigt die practici te
verzwelgen, die op grond vanklinischeervaringslechtsvan onvatbaarheid, hetzij physiologisch aan het milieu of erfelijk aan het ras gebonden, heil verwachten, maar aan de studie der parasieten weinig
practische beteekenis toekennen. De tuinbouwers, die om aan de behoeften derstedelingentevoldoenhetheelejaarslaentomatenmoeten
voortbrengen endaartoe onderglaseenkunstmatig klimaat scheppen,
zijn op de bestrijding van de zich in den grond en in de kassen ophoopende parasieten met physische en chemische middelen aangewezen.Ookde oofttelers kunnen niet buiten bestrijdingsmiddelen en
ditmoetertoeleiden,dat deze specialisten in de cultuur de plant beschouwen alseenpassief wezen,datslechtsdoor zulkemiddelen op de
been te houden is.Diametraal daartegenover staan de boschbouwers,
diehet meest ooghebben voor denatuurlijke gezondheid der planten.
De landbouwkundigen bewegen zich tusschen beide uitersten. Met
AEREBOE zeggen zij: „Nur in der möglichsten Anlehnung der
Erzeugung an die Natur liegt der Erfolg des einzelnen landwirtschaftlichen Betriebes sowohl wie der gesamten landwirtschaftlichen
Erzeugung eines Landes"; maar zij zijn evenmin afkeerig van bestrijdingsmiddelen, die dan ookvooral voor de ontsmetting van zaaizaad in toenemende mate worden gebruikt. Bevordering van de
natuurlijke gezondheid der cultuurplanten moet dan ook door het
gebruik van kunstmiddelen, waar dit nopdig is,worden aangevuld.
AldezoojuistgenoemdestudierichtingenzijnaanonzeHoogeschool
vereenigd. Studenten, durft U boven Uw vakstudie verheffen, maar
durft ookindediepteafdalen; ookdaartoe geeft deHoogeschool U de
gelegenheid.Wildannumetmijoverstappen ineenduikboot,danzullenwijtrachtenuittevorsehenwaterindediepteis,trachten meervan
den strijd te zien, die de plant in voor haar gunstig milieu tegen haar
belagers voert. De methoden der dierlijke immuniteitsleer als praecipitatie, agglutinatie en lysis kunnen wij niet toepassen, omdat de
plant zich geen lichaamsvochten laat aftappen. Daarom grijpen wij
naar de methoden der cytologie;zij leeren ons, dat deweerstand der
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planten in haar protoplasten zetelt. Wel is waar kunnen structuren
ofstoffen, die in de planten reeds vóór de aantasting aanwezig waren,
de infectie begunstigen of vertragen, soms zelfs verhinderen. Maar
pas als de vijand binnen de muren der vesting is doorgedrongen en
zich aan daarachter bewaard voedsel heeft tegoed gedaan, komt het
tot een handgemeen met de bezetting: de protoplasten en de celkernen. Dikwijls iswaargenomen, dat de kern zich beweegt naar den
kant van de cel, die door het naderend organisme bedreigd wordt.
In vatbare rassen reageeren volgens DUFRENOY de protoplasten door
snellere strooming en deeling der vacuolen. Hierbij worden lipoproteïden ontleed en heeft vorming vanPolypeptiden plaats,dieaan den
parasiet ten goede komen. In resistente rassen daarentegen reageeren
de protoplasten op een manier, die den indruk maakt veel heftiger
te zijn: hierbij komen phenolachtige lichamen vrij. De plantencel
verdraagt deze hevige reactie in vele gevallen niet, maar sterft af,
waarop ook de binnengedrongen parasiet te gronde gaat.
Wat verder de virusziekten betreft, hierbij heeft circulatie in de
plant en rechtstreeksche aantasting van protoplasten plaats, zonder
dat wanden den strijd compliceeren. Hierdoor lijken zij op enkele
ziektetypen, die bij hoogere dieren meer algemeen voorkomen. Zoodra de protoplasten door een virus van het tabaksmozaïektype bereikt zijn, heeft men ze sneller zien stroomen, maar deze verhoogde
activiteit kan niet verhinderen, dat zij ten slotte worden uitgeput en
afgebroken onder vorming van amorphe neerslagen en kristallen.
Bij de virusziekten ishet gelukt den strijd langs experimenteelen
wegvoor het ongewapende oog waarneembaar te maken.
Het buiten werking stellen van een der aardappelviren door de
levende, krachtig groeiende plant kan gedemonstreerd worden door
dit te dwingen een tusschengeënt stuk eener bebladerde Daturaplant
te passeeren. Een stuk Daturastengel zonder blad is tot deze antagonistische werking niet in staat.
Is een aardappel- of tabaksplant, door bepaalde typen van viren
aangetast, dan vindt er een strijd plaats, die allengs in hevigheid afneemt zonder tot een beslissing te voeren. Het virus blijkt nu verzwakt tezijn maar de plant schijnt door dit verzwakte virus tegen een
sterk werkend virus van hetzelfde type min of meer geïmmuniseerd.
OORTWIJN BOTJES heeft een dergelijk proces bij sommige aardappelrassen, THUNG bij sommige tabaksrassen beschreven. Zij hebben het
opgevat als verworven immuniteit maar men kan het niet op één lijn
stellen met wat bij hoogere dieren plaats heeft, wanneer deze, na
ziektekiemen vernietigd te hebben, weerstand bieden aan herinfectie.
Want de plant komt niet alsoverwinnaar uit den strijd; zijblijft ziek;
is zij, na voortplanting door zaad, virusvrij geworden, dan isook de
vatbaarheid volledig teruggekeerd.
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De physiologie is voor de studie van plantenziekten niet minder
belangrijk dan de cytologie. Talrijk zijn de experimenten waardoor
tegenwoordig getracht wordt den aard van den strijd tusschen schimmels, nematoden, bacteriën en viren eenerzijds en planten andererzijds nader te leeren kennen. Men varieert, terwijl men andere factoren constant houdt, de temperatuur, de vochtigheid en het licht,
waaronder de aan infectie onderworpen plant groeit, men doseert de
verschillende elementen, welke zij voor haar groei noodig heeft.
Men infecteert in verschillende tijden van het jaar, bij verschillende
ontwikkelingstoestanden, bij zuurstofgebrek en koolzuurovermaat, in
al of niet genarcotiseerden toestand. Stap voor stap nadert men tot
het inzicht, dat een bepaalde physiologische toestand, die in dit verband gunstiggenoemdkanworden, met een grootestrijdkracht tegen
parasieten gepaard gaat. Als ongunstig moeten dan zoowel worden
beschouwd zwaktetoestanden, die het gevolgzijn van een tekort aan
bepaalde noodzakelijke elementen of ontwikkelingsvoorwaarden, als
groote weligheid der bovengrondsche deelen in vergelijking tot de
wortels,zooalsdienaovermatigestikstofbemestingoptreedt. Ofschoon
tenopzichtevan vele viren een optimale physiologische toestand met
optimale vatbaarheid gepaard gaat, weten wij toch ook, dat de aardappelcultuur nabij de droogtegrens van haar verspreidingsgebied
zonder toevoer van versch pootgoed uit koeler en vochtiger streken
door de over hand toenemende virusziekten bedreigd wordt. Omgekeerdkanmen zeggen, dat een abnormaal sterk toenemen van de gewone parasitaire plantenziekten op een ungünstigen,physiologischen
toestand der waardplant wijst. Ik laat het nu aan Uw verbeeldingskracht over nog een stap verder tegaan en te zeggen,datdezehevige
plantenziekten beschouwd moeten worden als een middel, waarvan
de natuur zich bedient om te vernietigen wat onder deze omstandigheden groeit.
Hiermee is ook onze duikboottocht ten einde; wij zijn niet ver
beneden de oppervlakte gedaald;wat daar verder in de diepte is, het
Leven zelf, blijft voor ons laboratoriummenschen een mysterie.
Dit mag ik echter wel zeggen, dat de studie van de vatbaarheid en
resistentie der soorten en rassen van planten en van den invloed van
het milieu reeds thans den weg wijst waarlangs men tot een synthetisch begrip kan komen van de plant als strijdbaar wezen, van haar
adaptieve functies, haar herstellingsvermogen, haar verschillende
physiologische toestanden. Alsde planten zichniet verweren konden,
Zou onze aarde er heel anders uitzien.
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Analyseen Synthese.
Wanneer men zijn vak ziet in vogelvlucht of tracht de diepte ervan
tepeilen,lossenzich zijn grenzen op.De ziekteleer is een deel van de
gezondheidsleer der cultuurplanten, de gezondheidsleer een schakel
in het geheel der op den Landbouw toegepaste economische en
natuurwetenschap. Maarnauwelijks ismenteruggekeerd ophet platte
vlak zijner dagelijksche werkzaamheden, tusschen microscopen,
grondmonsters, proefplanten en statistieken, of de wetenschapvaltin
brokken uiteen. De verbinding harer deelen, waarop het bij de
toegepaste, nog meer dan bij de zuivere wetenschap aankomt, is nog
te zwak. Met hoeveel andere hier gedoceerde vakken de plantenziektenkundige de banden wel zou willen versterken, behoef ik na het
voorafgaande niet meer te herhalen, en bij de beoefenaars dezer
andere vakken moet ook de behoefte aan samenwerking bestaan. Dit
blijkt pas recht wanneer men veel met de landbouwpraktijk in aanraking komt. Zelden is de oplossing der vragen, waar zij ons voor
plaatst, in één richting te vinden.
De overweldigende hoeveelheid feiten, waarmee de agrarische
wetenschap te maken heeft, moet op U, studenten, als een maalstroom werken; vlucht Ge in andere richting dan strandt Ge op de
klip eener te vroege specialisatie. Gelukkig bestaat bij Uw hoogleeraren het streven Uw studieobjecten tot een klein aantal terug te
brengen. Maar die weinige moeten dan ook in meer danéén richting
worden bestudeerd. De hieruit voortvloeiende uitwisseling van gedachtenverruimtonsallergezichtskring,verdiept ons inzicht en leert
dat het middel der landbouwwetenschap de analyse, haar doel de
synthese is.
Bij den ingang van haar twintigste jaar wensch ik onze Hoogeschool toe, dat zij haar kracht in de samenwerking moge zoeken
en door een evenwichtigen uitbouw harer onderdeden delandbouwwetenschap alsharmonisch geheel op moge bouwen.

2. HET STUDIEJAAR 1936—1937
REDE, UITGESPROKEN OP DEN 20STEN SEPTEMBER 1937 BIJ DE OVERDRACHT VAN HET RECTORAAT DER LANDBOUWHOOGESCHOOL DOOR

DR. H. M. QUANJER
MijneHeerenCuratoren,CommissarisvandeKoningin,
Hoogleeraren, Lectoren, Docenten,Ambtenaren en Studenten en Gij allen, die door Uwe tegenwoordigheid
belangstelling toontin de lotgevallenonzer Hoogeschool.
In deeerste plaatsmoge hier worden herdacht, watvooraan in aller
harten ligt: het huwelijk van Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses
JulianaenPrinsBernhard.Het behaagde Hare Majesteit de Koningin
der Nederlanden mij te doen uitnoodigen tot het bijwonen der kerkelijke inzegening van Hun huwelijk en zoo mocht ik behooren tot de
ooggetuigen van de onvergetelijke plechtigheid, waarin Gods zegen
werd afgesmeekt over de gesloten echtelijke verbintenis.
De liefde voor ons Koninklijk Huis, die allerwege in Nederland en
zijn overzeesche gewesten op spontane wijze tot uiting kwam, bezielt
ook allen, die aan onze Hoogeschool verbonden zijn. In de sfeer der
agrarische wetenschap bloeide het verlangen op hiervan te getuigen
in eigen stijl.De Hoogeschool tochzouhetVorstelijk Paar een indruk
willen geven van de welvaart, die Ceres uit Moeder Aarde te voorschijn kan roepen in de gebieden, waarover Hare Majesteit onze
Koningin regeert en van Minerva's plicht om leiding te geven, waar
moeilijkheden moeten worden overwonnen. Hoe aan deze denkbeelden uiting te geven in een vorm het Prinselijk Paar waardig? Onze
Boschbouwafdeeling zag een mogelijkheid en wel in de talrijke houtsoorten, die door de verschillende deelen van het Rijk worden voortgebracht en waaruit een kamerscherm zou kunnen worden vervaardigd.De kunstenaar, die hetvermochtindezematerieonze gedachten
te doen spreken, zou J. F. DOEVEzijn, dien wijnog tot deonzen rekenen, daar hij zich in dit milieu van landbouwstudie van zijn gaven is
bewust geworden. Wij deden dan ook niet te vergeefs een beroep op
hem.Hij onderwierphethoutaanzijn meesterschapen symboliseerde
de eenheid van Gea, Ceres en Minerva te midden der welvaartsbronnen van Moederland en Koloniën. Hierbij stelde Professor TE
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WECHEL zijn technische kennis endeamanuenses RIGHOLTen STACHHOUWER hun vaardigheid en vrijen tijd beschikbaar. Ieder offerde

met blijdschap zijn bijdrage om de uitvoering mogelijk te maken.
Bij de leden van hetCuratorium werd het denkbeeld metwarmte begroet en gesteund. De teekenaar-lithograaf der HoogeschoolVAN
TONGEREN ontwierp een album, waarin de namen van vrijwel alle
aan de Hoogeschool verbonden personen en de namen der zeventig
houtsoorten, waaruit het geschenk vervaardigd is, werden vermeld.
Op den 8sten Juli werd eenComité, bestaande uitden Rector Magnificus, Professor TE WECHEL en de genoemde ontwerpers en uitvoerders, in de gelegenheid gesteld het huldeblijk aan te bieden aan Hare
Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana en de gevoelens, die alle aan
de Landbouwhoogeschool verbondenen ons Vorstelijk Paar toedragen, te vertolken.
Den 17den November overleed de oud-hoogleeraar Prof. Dr. Ir.
L. BROEKEMA. In eenrouwzitting herdacht de Senaat den overledene.
Bij de teraardebestelling werd de Senaat door den Rector Magnificus
en den Secretaris vertegenwoordigd.
Een motorongeval kostte den student C. B. SMIT het leven.
De lector D r . H. J. C. TENDELOO werd benoemd tot buitengewoon
hoogleeraar om onderwijs te geven in de scheikunde. Hij aanvaardde
zijn ambt met het uitspreken vaneenrede, getiteld „Deel en geheel".
Professor Dr. E. VAN SLOGTEREN werd benoemd tot Ridder in de
Orde van den Nederlandschen Leeuw.
Professor L . VANVUUREN werd benoemd tot Eerelid vande Verein
für Geographie und Statistik te Frankfurt, terwijl Professor D r .
W. C. MEES R . A Z N . werd benoemd tot lid van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
De plantkundige aanhet Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen Dr. M. J. SIRKS werd benoemd tot buitengewoon hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
Ir. J. G. TUKKER, cursusleider voor pluimveeteelt, werd benoemd
tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Vele buitenlandsche reizen, ten deele buiten bezwaar van 's Rijks
schatkist, werden in hetafloopende studiejaar ondernomen.
In de eerste plaats mogen gememoreerd worden de studiereizen
van Prof. SPRENGER en Prof. HUDIG naar Nederlandsen-Indië, waar
laatstgenoemde thans nog vertoeft.
Prof. SPRENGER ondernam deze studiereis op uitnoodiging vari het
Nederlandsch-Indisch Instituut van Landbouwkundige Ingenieurs,
dat in samenwerking methet Nederlandsch Instituut van Landbouwkundige Ingenieurs pogingen inhetwerk stelt om een regelmatig con-
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tact tot stand tebrengen tusschen de hoogleeraren van de Landbouwhoogeschool en de in Indië werkzaam zijnde afgestudeerden en landbouwkundige instellingen. Het aan Prof. SPRENGER opgedragen onderwijs behoefde van zijne afwezigheid geen hinderlijke stagnatie te
ondervinden, aangezien bij Koninklijk Besluit de colleges werden opgedragen aan de aan het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt
verbonden wetenschappelijke ambtenaren Dr. H. A.A. VAN DERLEK,
Ir. E. W. B. VAN DEN MUYZENBERG en Ir. J. H. M. VAN STUIVENBERG

en de Rijkstuinbouw- en adjunct-Rijkstuinbouwconsulenten Ir.
R. MULDER en Ir. A. K. ZWEEDE.

Prof. HUDIG vertoeft in Nederlandsch-Indië op verzoek van de
Handelsvereeniging „Amsterdam". Zijn onderwijstaak wordt tijdens
zijn afwezigheid overgenomen door de hoogleeraren EDELMAN en
OLIVIER, den vast-assistent A. C. SCHUFFELEN en den Rijkslandbouwconsulent Ir. O. CLEVERINGA.

Met bijzondere ingenomenheid heb ik van deze Indische reizen
melding gemaakt, omdat het een dringende eisch is, dat tusschen de
hoogleeraren aan de Landbouwhoogeschool en onze afgestudeerden
en landbouwkundige instellingen in Indië een nauw contact wordt
onderhouden. En hieraan heeft het al te zeer ontbroken. Doordat de
toestanden, werkwijzen en opvattingen en metdezededringende agrarische problemen zich in de betrokken cultures in Indië vrij snel wijzigen en zulks niet zelden zoo ingrijpend, dat men er op een afstand
niet voldoende vertrouwd meekan blijven, is het absoluut noodzakelijk, dat de hoogleeraren de gelegenheid krijgen zich daarmede ter
plaatse vertrouwd te maken. Dit behoeft wel geen betoog, wanneer
men bedenkt, dat in eenigszins normale tijden het grootste gedeelte
van onze ingenieurs in Indië emplooi vindt. Hetzou toch weleen ietwat zonderling licht op ons hooger landbouwonderwijs werpen, indien zou blijken, dat het dezen ingenieurs aan de noodige voorlichting had ontbroken, althans in dien zin,dat het onderwijs geen rekening zou hebben gehouden met de wijzigingen, welke zich in onze
koloniën hebben voltrokken. Ikhoop danook,datbinnen afzienbaren
tijd een periodieke uitzending van onze hoogleeraren naar Nederlandsch-Indië mogelijk zal worden gemaakt.
Prof. EDELMAN maakte metde studenten de gebruikelijke excursie
naar het Rijnland en het Roergebied, welke wegens het groot aantal
deelnemers eenmaal moest worden herhaald. Prof. SPRENGER bezocht
met de tuinbouwstudenten enkele proefvelden en bedrijven in België
en Frankrijk, terwijl Prof. JAGER GERLINGS met de boschbouwstudenten een bezoek bracht aan het Forêt de Soignes bij Brussel en
het Arboretum van Tervueren.
Prof. VAN SLOGTEREN maakte in opdracht van den Minister van

35
Landbouw en Visscherij een reis naar Amerika om de belangen van
de Nederlandsche bloembollenexport op de te Washington gehouden
conferentie te verdedigen.
Prof. VAN DER BURG woonde alslidvan de Nederlandsche delegatie
het Internationaal Zuivelcongres te Berlijn bij.
Prof. SPRENGER nam deel aan den „Internationalen Ausschusz für
Gärungslose Früchteverwertung" te Bonn.
Prof. VAN DER STOK bezocht enkele instellingen van de landbouwkundige faculteit der Universiteit te Cambridge en bovendien de
Imperial College of tropical Agriculture te Londen, om zich op de
hoogte te stellen van hetgeen in Engeland wordt gedaan voor de hoogere opleiding voor den tropischen landbouw.
Prof. JAGER GERLINGS woonde de vergadering van de Groep
„Preussen N . W . "desDeutschen ForsrvereinsinBadRothenfelde bij.
Prof. MINDERHOUD maakte in aansluiting aan een congres van
landbouweconomen in St.Andrews excursies door Schotland.
Prof. ROEPKE werkte eenigen tijd aan het British Museum of NaturalHistoryinLonden enbezochtverschillende Engelsche wetenschappelijke instellingen.
Prof. BROEKEMA woonde het Duitsche kweekerscongres te Muenscheberg/Landsberg bij en bezocht diverse kweekersbedrijven in
Duitschland en Frankrijk.
De heer LEIGNES BAKHOVEN maakte deel uit van de handelsmissie
naar Argentinië, Brazilië, Chili en Uruguay.
Dr. BIJHOUWER verbleef eenigen tijd in de Vereenigde Staten, waar
hij o.a. studiereizen maakte naar deSchool ofDesign, Department of
Landscape Architecture, Harvard University, naar verschillende
National Parks en State Parks en de parken van een aantal steden in
New England, New York en New Jersey.
Dr. SIRKS woonde de vergadering van de Intern. Council of Scientific Unions te Londen en de viering van het 25-jarig bestaan van de
Oesterr. Gesellschaft für Pflanzenzüchtung te Weenen bij.
Prof. PRINS hield in Edinburgh voor het congres van de „Faraday
Society" een voordracht over vloeistoffen en oplossingen, terwijl
Prof. NEIJTZELL DE W I L D E voor de Oxford University Summer
School on Colonial Administration sprak over: Dutch Colonial Administration.
Dat de Landbouwhoogeschool in het afloopende studiejaar vele
buitenlanders en andere belangstellenden trok, behoef ik wel niet te
Zeggen. Dit jaar was echter het bezoek al bijzonder groot in verband
met de internationale congressen, welke in Scheveningen werden
gehouden. Het is bezwaarlijk hier al deze bezoeken afzonderlijk te
vermelden.
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Dat erookbuiten dekringen derlandbouwwetenschap belangstellingvooronzeHoogeschoolbestaat,blijkt uithetbezoekvaneengroep
Delftsche hoogleeraren en van 38 burgemeesters en gemeentesecretarissen uit de provincie Noord-Holland. Voorts wilik memoreeren,
dat de volgende buitenlanders voordrachten aan onze Hoogeschool
of in haar laboratoria hielden:
Prof. N.R. DHAR uit Allahabad over: Nitrogen fixation and loss
from soils.
Prof. F. NABELEK uit Brno (Czechoslowakije) over de flora van
Arabie en Assyrie.
Dr. DUFRÉNOY, directeur van het Station de pathologie végétale,
Pont de la Maye bij Bordeaux.
Ir. G. ROLAND van het Institut Belge pour l'amélioration de la
betterave, Thienen (België).
Ook thans weder werd in ruime mate van de lokalen der Landbouwhoogeschool gebruikgemaakt,o.a.voordentienden wetenschappelijken boschbouwcursus, de zevende landbouwweek, de zeventiende Indische landbouwweek, de tweede bijeenkomst van de
Sectie Nederland der internationale bodemkundige vereeniging, de
zomerbijeenkomst van de vereeniging van Delftsche ingenieurs, de
vele voordrachten, georganiseerd door devereeniging „Studiebelangen", het Natuurwetenschappelijk gezelschap,enz.
De samenwerking van onze laboratoria met de practijk bleef zich
in degoede richting ontwikkelen.
De gunstige resultaten van de voorloopige proefnemingen ophet
gebied van de wijn- en sapbereiding gaven de Regeering aanleiding
tot oprichting vandestichting „Instituut voor onderzoek ophet gebied van verwerking van fruit en groenten", welke onder directie
van Professor SPRENGER deproefnemingen zalvoortzetten.
InhetLaboratorium voorEntomologiewordenbuiten bezwaarvan
's Rijks schatkist ten behoeve van de Bataafsche Petroleummaatschappij onderzoekingen verricht over dewerking vannieuwe insecticiden, terwijl de aan buitenlandsche onderzoekers verleende gastvrijheid meebracht, dat zich ookin onsland voor de biologischebestrijding van insectenplagen nieuwe perspectieven openen.
De steun, dien hetjonge Instituut voor boschbouwkundig onderzoekvanRijkswege geniet, isnaar mijne meening nogniet evenredig
aan de groeiende beteekenis, die onze boschbouwafdeeling wegens
haar nauwer contact metdenatuur temidden derandere afdeelingen
onzer Hoogeschool heeft en aan haar belang voor de uitgestrekte
bosschen onzer koloniën en deboschbouwkundige vraagstukken van
ons land.
In den loop van dit cursusjaar begon Professor VANVUUREN met
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het economisch-geografisch landbouwkundig onderzoek van WestBrabant, waaraan door landbouwkundige ingenieurs en candidaatlandbouwkundige ingenieurs wordt deelgenomen.
Door het comité van samenwerking tusschen Plantenziektenkundigen Dienst en Instituut voor Phytopathologie, dat in 1925 op initiatief van den President-Curator tot stand kwam, werd in het afgeloopen studiejaar zijn 25ste vergadering gehouden.
Dat de practijk het wetenschappelijk onderzoek weet te waardeeren,volgt onder meer uit hetfeit, dathet Centraal bloembollencomité
te Haarlem aan het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te
Lisse een nieuwe kas schonk, die in December 1936 in gebruik kon
worden genomen.
In dit verband wordt mede deaandacht gevraagd voor twee schenkingen van andere zijden.
De stichting „Aulafonds Landbouwhoogeschool Wageningen"
volbracht in 1935haar taakdoor het gebouw,waarin wij onsthansbevinden, aan de Regeering over te dragen. Haar bleef toen nog een
voordeelig saldo over, dat het bestuur medevoor de Landbouwhoogeschool en wel zoo mogelijk voor de Aula wilde bestemmen. De
keuze isgevallen op een betimmeringinde kamer van den PresidentCurator, projectie-toestellen en een klok. Een en ander beteekent
voor onze Hoogeschool een belangrijke aanwinst, die dankbaar aanvaard werd.
De heer LEONARD A. SPRINGER schonk zijn dendrologisch herbarium ten behoeve van het Laboratorium voor Plantensystematiek en
-geografie, welke verzameling van zeer groote waarde voor dit laboratorium is.
De Rector Magnificus vertegenwoordigde den Senaat o.a. bij de
herdenking van het honderdjarig bestaan van de Groninger Maatschappij van Landbouw, het vijftigjarig bestaan van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, het vijf en twintig
jarig bestaan der Middelbare Koloniale Landbouwschool, de jaarvergadering van het Koninklijk Nederlandsch Landbouwcomité, de
opening van het 17de Internationale Landbouwcongres, en het 5de
Internationale Congres voor Landbouwindustrieën. Verscheidene
onzer hoogleeraren hebben als sectievoorzitters tot het slagen van
het laatstgenoemde congres bijgedragen.
In de reden, welke bij de overdracht van het Rectoraat in voorgaandejarenwerden gehouden,werd menigwoordaanhetgebouwenvraagstuk gewijd. Voor den eenigszins ingewijde zeer begrijpelijk.
Bijde stichting van de Landbouwhoogeschool ontbrak veel,zelfs zeer
veel. Het plan om in snel tempo de noodzakelijke laboratoria te doen.
bouwen kon niet worden uitgevoerd. Onze Hoogeschool heeft het in
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haarjeugdjaren in datopzicht slecht getroffen, omdat dezevrijwel geheel samenvielen met de jaren, waarin hetwoord„bezuiniging" den
hoofdtoon voerde.Men moet in deze uitlating geen aanloop tot pessimistische beschouwingen zien, want zeer weten wij te waardeeren,
wat ondanks deze moeilijke jaren nog tot stand kwam. Maar anderzijds mogen wij evenmin de oogen sluiten voor het feit, dat nog wel
het een en ander ontbreekt aan een bevredigende uitrusting onzer
Hoogeschool.
Het zal wel niemand verwonderen, dat ik dan in de eerste plaats
noem een betere huisvesting voor de afdeelingen Zuivelbereiding en
Landmeten en Waterpassen. Dat de tegenwoordige gebouwen hiervoor volmaakt ongeschikt zijn, is bekend. Een spoedig ingrijpen is
dringend noodig. Zoo is het Laboratorium voor Zuivelbereiding niet
alleen ongeschikt voorverschillende onderzoekingen, maar bovendien
moethetonderwijs eronder lijden,datvoordestudenten geenbehoorlijke werkruimten aanwezig zijn.
De verbouwing in het hoofdgebouw, voornamelijk van de voormalige lokalen voor Plantkunde, isnog een onvervulde wensch.De voor
de promotieplechtigheden beschikbare ruimte zou, als zij vervuld
werd, niet langer onvoldoende zijn en verscheidene docenten zouden
dan gebaat zijn.
Er bestaat alle aanleidingteverwachten,datbinnenafzienbaren tijd
met den bouw van een Laboratorium voor Tropischen Landbouw
begonnen zal worden. Ook de hoogleeraren JESWIET en ROEPKE vragen dringend om uitbreiding der hun toegewezen ruimte, welke verkregen kan worden door een uitbouw. Hoezeereenopdezewijze verkregen winst verheugend zou stemmen, moet mijns inziens de voorkeur worden gegeven aan de stichting van een nieuw Laboratorium
voor Entomologie.
Bijna evenzoo staatProf. PRINS ervoor.Welkan ook hier door bijbouw iets bereikt worden, maar afdoende is deze maatregel niet, nu
het aantal studenten weder belangrijk gaat stijgen.
Het Laboratorium voor Mycologie en Aardappelonderzoek ziet
reeds jaren uit naar een kas voor onderzoek op vatbaarheid van gewassen voor roest- en andere schimmelziekten. Dit iseen hulpmiddel
van veel belang voor de samenwerking van genoemd laboratorium
met het Instituut voor de Veredeling van Landbouwgewassen. Er
zijn aanwijzingen, die doen onderstellen, dat hierin spoedig zal worden voorzien. Reeds heeft de aan dit laboratorium verbonden vastassistent Dr. A. J. P. OORT een bezoek gebracht aan Brunswijk en
Halle om de daar voor hetzelfde doel aanwezige kassen in oogenschouw te nemen en in het bijzonder de daar gebruikte koel- en verwarmings-installaties te bestudeeren.
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Hetingenieursdiploma werd behaalddoor 70mannelijke en2vrouwelijke studenten, waarbij 4 maal het praedicaat „met lof" werd toegekend.
Gestadig groeit de lijst onzer Doctoren; in het thans afloopende
studiejaar konden er 6worden bijgeschreven, waarmede het getal 100
werd overschreden. Onder de in dit studiejaar gepromoveerden bevond zichvoor den eersten keer een Zuid-Afrikaner, die na eene universitaireopleiding in Stellenbosch zijn ingenieursdiploma aan onze
Hoogeschool behaald had.
Het totaal aantal ingeschrevenen was 379 (21 vrouwelijke), waaronder 8(6vrouwelijke) voor enkelelessen. Hetvorigejaarwaren deze
cijfers 401(25vrouwelijke), waaronder 16(8vrouwelijke) voor enkele
lessen.
Het aantal voor de eerste maal ingeschreven studenten vertoont
een belangrijke stijging, namelijk 101 (3 vrouwelijke) tegen 67 (3
vrouwelijke) in het vorig studiejaar.
Deze stijging, die behoudens onvoorziene omstandigheden naar
ik verwacht in de eerste jaren wel niet door een beduidende daling
zalworden gevolgd, doet veronderstellen, dat wij ten aanzien van het
totaal aantal ingeschrevenen ongeveer op het laagste punt zijn beland
en dat een betreffende grafiek weldra weder een opgaande lijn zal
vertoonen.
Men kan zich afvragen of deze toeneming van het aantal studenten
gewenscht of niet gewenscht is. Indien werkelijke belangstelling voor
delandbouwwetenschappen deaanleiding tot dien grooten toeloopis,
mag men zich hierover verheugen. Voor hen, die voor deze studie
aanleg bezitten en er zich met kracht op toeleggen, zieikdetoekomst
niet somber in. Wie echter hierheen komt met de gedachte, dat ook
bij matige geschiktheid voor hooger onderwijs en met geringe inspanning eene behoorlijke positie in de maatschappij te verkrijgen is,
zal menige teleurstelling ontmoeten.
Van de economische crisis,waaronder de wereld gebukt gaat, hebben aan onze Hoogeschool in deeerste plaatstelijden gehad degenen,
die het oog op Indië hadden gevestigd. Het aantal ingenieurs, dat in
delaatste jaren in onzekoloniën werd geplaatst,isbetrekkelijk gering.
Hierin is echter verbetering gekomen nu in Indiëoplevingwordtgeconstateerd en in het laatste jaar is dan ook een vrij groot aantal ingenieurs in den Archipel tewerk gesteld.
Niet alleen blijkt de Wageningsche opleiding voor hen, die in de
practijk van den landbouw, tuinbouw en boschbouw leiding moeten
geven, van waarde te zijn, ookvoor proefstationswerk worden tegenwoordig landbouwingenieurs aangesteld en daarvoor wordt een
keuze gedaan uit hen, die zich in onze laboratoria meer volledig de
werkmethoden der wetenschap hebben eigen gemaakt. Ook hieruit
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blijkt hoe goed het is geweest de nieuwe laboratoria naar de eischen
der wetenschap te outilleeren.
Mijne Heeren Curatoren. Voor de groote belangstelling van Uw
College in de Landbouwhoogeschool zijn wij zeer erkentelijk. U,
hooggeachte President-Curator, was het nooit te veel den Rector en
zijn medewerkers te ontvangen en hen in een sfeer van vriendschap
envertrouwen metraadendaad bijtestaanoveralwaarhetbelangder
Hoogeschool dit noodig maakte.
Heeren Senatoren. Ik dank U voor het vertrouwen, waardoor Gij
het mogelijk maaktet de taak van het College van Rector en Assessoren belangrijk te verlichten.
Assessor BEEKMAN, van vroegere overdrachtsreden herinner ik mij
rectorale verzuchtingen over de hoeveelheid administratief werk, die
verricht moestworden.Sedert Gij Ualsassessor beschikbaar hebtgesteld, komen zij niet meer voor. Maar niet alleen om Uw nooit verflauwende aandacht voor de zaken der Hoogeschool, ook om Uw geheele persoonlijkheid zal ik onzewekelijksche bijeenkomsten missen.
Mijn dank ookaan U collega REINDERS, Secretarisvan den Senaat,en
aan U assessor BROEKEMA, die ieder op Uw wijze hebt bijgedragen
tot het behartigen van de algemeene belangen der Hoogeschool.
Ook wil ik hier dank betuigen aan den hoofdambtenaar van administratie BOSMAN voor zijn groote hulpvaardigheid en zijn volledige
toewijding aan onze onderwijsinrichting, en aan mijn wetenschappelijke medewerkers, die mijn taak op het laboratorium aanmerkelijk
verlicht hebben.
En nu enkele woorden aan U, Studenten.
Hoebelangrijk ook ons meer beperkte doel, Uw wetenschappelijke
ontwikkeling, moge zijn, ikwilniet nalaten enkele woorden te wijden
aan Uw vorming tot mensch.
Het was eenmaal een ideaal van de universiteit de persoonlijkheid
vandenstudentenallegeestelijke mogelijkheden, dieinhem schuilen,
tot ontplooiing te brengen. Het heden leert, dat de wetenschap dit
maar op zeer eenzijdige wijze doet. Van de Landbouwhoogeschool,
opgericht in een tijd, waarin dit ideaal reeds wasverflauwd, heeft wel
niemand verwacht, dat zij den geestelijken groei harer discipelen volledig zou kunnen leiden.
De phénoménale ontwikkeling der wetenschap, waarbij voor elk
probleem, dat men meent opgelost te hebben, een of meer nieuwe in
de plaats komen, vordert een steeds grootere differentiatie van het
onderzoek. Talrijk zijn de gevallen, waarin de causale verklaringen,
die in onzen studententijd bevredigend schenen, plaats maakten voor
het erkennen van veelzijdig samengestelde betrekkingen, waarbij het
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begrip voorwaarde zich dringt in de plaats van oorzaak. Het denken
heeft nu eenmaal dezen weg te gaan en wij moeten den moed hebben
dezen stand van zaken te aanvaarden. Het onderzoek wordt er niet
minder boeiend door en de landbouwwetenschap wordt er niet door
verhinderd haar werk ten bate der menschheid voort te zetten.
Maar wij mogen ons niet als de famulus van Faust in onze musea
en laboratoria laten verbannen en de wereld zien „kaum durch ein
Fernglas, nur von weiten", en vragen „wie soll man sie durch Überredung leiten?". Want de meeste ingenieurs, die wij afleveren, vinden niet in musea en laboratoria hun toekomst, maar in de maatschappij. Oordeelen, snel en rechtvaardig handelen, kiezen van den
juisten wegopmaatschappelijk enzedelijk gebied iseven noodzakelijk
voor den toekomstigen leider alshet verwerven van een diep inzicht
in de vakwetenschap. En het vermogen hiertoe is in onzen tijd, die
zich volgens den Leidschen hoogleeraar J. HUIZINGA kenmerkt door
een algemeene verzwakking van hetoordeel eneenvervalder moreele
normen, niet gemakkelijk teverwerven. Professor JAC.VAN GINNEKEN
gaatzelfszoover, in zijn feestelijk herdenkingswoord ter gelegenheid
van hetvorstelijk huwelijk, onzentijdalsde„ijstijd der moraal"aante
duiden en te spreken van een Hunneninval van godsdienstloozen
van professie,van geadeldeengedoctoreerdeGodsverzakersenbestrijders. En het zijn niet alleen cultuurhistorici en literatoren in Nederland en andere landen, die zoo denken, ook onder de mannen der
natuurwetenschap komt dit inzicht tot uiting. Onze oud-hoogleeraar
ADOLF MAYER maakte er tien jaar geleden vele vakgenooten, met
name de „monisten", mannen als HAECKEL en OSTWALD, een verwijt
van,dat zij zich in hun eenzijdigheid hadden laten verleiden geringschattend te schrijven over godsdienst en kerk „als ob es sich dabei
um überwundene Kinderkrankheiten der jetzt erst erwachsene
Menschheit handelte".
Onder de beoefenaars der wetenschap zijn het zelden de zeer
grooten, die de uitdenkers zijn van of zich laten meesleepen door
stroomingen als „monisme" en andere „ismen" van tijdelijken duur.
Zij brengen slechts de wetenschap zelve vooruit.
Ik vraag mij af: is het nog zoo als VAN GINNEKEN het voorstelt?
Trekt het ijs der professorenwijsheid zich niet reeds terug naar het
poolgebied? De Amsterdamsche hoogleeraar J. CLAY verlangt in
een onlangs uitgesproken rede van onzeuniversiteiten opnieuw naast
de gespecialiseerde vaktraining, de vorming van een evenwichtigen
en harmonischen geest, ethisch, aesthetisch, religieus en naar waarheid zoekend en hij acht de onderdompeling in een gedachtenwereld
alsdie van de Phaidoon van Plato, de Ethica van Spinoza en het
Nieuwe Testament, noodig om de bewustzijnsverenging van het op
één punt geconcentreerde weten te compenseeren. In zijn „Scha-
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duwen van morgen" zegt HUIZINGA, dat de Rede, die eenmaal het
Geloof bestreed en het meende te hebben verslagen, nu om haar
afbraak te ontgaan, haar toevlucht moet zoeken bij dit Geloof, en
dat het enkel op de onverzwakte en onwrikbare basis van een levend
metaphysisch besef is, dat een absoluut waarheidsbegrip, met zijn
uitvloeisel van volstrekt geldende normen van zedelijkheid en gerechtigheid, veilig is tegen den wassenden stroom van instinctieven
levensdrang. Hij eischt overgave aan wat als het hoogste te denken
valt en acht gelukkig dengene, voor wien dit beginsel slechts den
naam kan dragen van Hem, die sprak: „Ik ben de weg en de waarheid enhet leven".
En als ik mij nu nog eenmaal tot Curatoren mag wenden, zou ik
willen vragen: Is nu niet de tijd gekomen, om de vroegere instelling
der Aulavoordrachten nieuw leven in te blazen? De landbouwstudenten toch staan niet achter bij die van de Universiteit in het
verlangen naar een samenvattend inzichtinphilosophie, psychologie,
sociologie, cultuurgeschiedenis en religie. Ik weet, dat er onder hen
zijn, die oude, hooge idealen van religie en moraal door de stormen
van den twijfel gezuiverd, als een vuur onder de asch bewaren of
in wier vereenigingsleven de oude gloed wordt aangewakkerd. Er
zijn er ook, voor wie de Godsdienst in de stratosfeer huist maar
die toch wel degelijk moreel krachtige persoonlijkheden kunnen zijn.
Alle groepen moeten elkaar naderen en de hoogheid der oude idealen
moet de breedheid van het heden doordringen en tot een nieuwen
stijl doen worden.Er moetonder de studenten een avant-garde zijn,
die den vooruitgang in wetenschap en techniek en den kritischen
geest van den tegenwoordigen tijd met de hoogste levensopvattingen
weet te vereenigen, dieènbreed ènhooggenoegisomde antithese te
doen plaats maken voor een nieuwe synthese.
Watikin mijn Rectoraatsjaar mocht ervaren, geeft mij vertrouwen.
In LEO FERRERO'S zinrijk spel,opgevoerd doorhetWageningsch Studententooneel onder den titel „Carnaval der Maskers",kon men zien
hoe de mensch, onder welke omstandigheden ook levende, hetzij onder een dictatoriaal of onder een democratisch bewind, dezelfde egocentrische philister blijft. Om te spreken metvanGINNEKEN:„Debezinning dier onopgevoede, onbeschaafde en booze zielen moet van
binnen uit veranderen".
Heeft niet ook het Wageningsch Studentencorps door alle studenten, ook niet-corpsleden, uit te noodigen tot het bijwonen van voordrachten van KRUYT over „De student endegemeenschap"envanDE
JONGoverLisztsynthetischwerkgedaan?Voorbelangrijkevoordrachten van andere vereenigingen, zooals de causerie over „Ordening"
van Professor POMPE, die voor U, leden van „Sanctus Franciscus
Xaverius", gehouden werd, moedig ik U aan het voorbeeld van het
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Corps te volgen. Zoo kan men met behoud der zelfstandigheid elkaar
wederzijds leeren begrijpen.
Vooral in de muziek is te Wageningen de mogelijkheid tot
samenwerking gegeven. Studenten van verschillende vereenigingen
hebben dit jaar onder de bezielende leiding van collega VAN UVEN
en met orgelbegeleiding van den Heer VAN ZUTPHEN, die ons aller
waardeering verdient, hun eerste Aula-concert gegeven. Aan U,
Vrouwelijke Studenten, en aan Uw dirigente, Mejuffrouw VAN
WEERING in 't bijzonder, komt een woord van lof toe, dat Gij U met
studenten van andere groepen vereenigd hebt, omeenhoogerewereld
voor ons te openen in het lied. Welke leerstellingen dan ook nu nog
U scheiden, die commilitones in den strijd voor de waarheid moet
zijn, in het lied kunt Gij een zijn en onze Aula moge het symbool
worden van Uw streven naar eensgezindheid.
En nu de taak vervuld, waarvoor deze samenkomst werd bijeengeroepen. Aan U, waarde BROEKEMA, die, evenals Uw Vader, veel
hebt gedaan omdennaam onzer Hoogeschool in den Nederlandschen
landbouw hoogte houden,aan U draagik,in hetvollevertrouwen op
het warme hart, dat Gij onze onderwijsinstelling toedraagt, het Rectoraat over. Heil,ennogeensheilden nieuwen Rector Magnificus!

3. A M B T S A A N V A A R D I N G E N
Dr. H. J. C. TENDELOO aanvaardde op 1April 1937 het ambt van
buitengewoon hoogleeraar in de scheikunde en hield in verband
hiermede op 31 Mei 1937 een openbare voordracht, getiteld: „Deel
en geheel".
HENRIeus JACOBUS CHARLES TENDELOO, geboren 20 Juli 1896 te
Tebing Tinggi (Oostkust van Sumatra), bezocht het gymnasium te
Leiden en ging vervolgens te Utrecht scheikunde studeeren. Na gemobiliseerd te zijn geweest was hij korten tijd leeraar voor wiskunde,
scheikunde en plant- en dierkunde aan het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen. Vervolgens werd hij assistent voor organische
scheikunde te Utrecht en legde in 1922 het doctoraal examen af.
Daarna werd hij assistent bij de kolloïdehemie en promoveerde in
1926 cum laude op het proefschrift „Lading en hydratatie".
In 1925 werd hij benoemd tot scheikundige aan de Lijm- en
Gelatine Fabriek te Delft, in 1928 ging hij over in dienst van de
Bataafsche Petroleum Maatschappij. In 1931 aanvaardde hij het
lectoraat in de physische en kolloïdehemie aan de Landbouwhoogeschool.
De resultaten van zijn onderzoekingen zijn neergelegd in een 40-tal
publicaties.

4. DEEL EN GEHEEL
REDE, UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
BUITENGEWOON HOOGLEERAAR AAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL
TE WAGENINGEN OP MAANDAG 3 1 MEI 1 9 3 7 DOOR

DR. H. J. C. TENDELOO
Mijne HeerenCuratoren,Hoogleeraren, Lectoren, Docenten,Dames en HeerenAssistenten en Studenten der
Landbouwhoogeschool, en Gij allendiedeze plechtigheid
met Uwetegenwoordigheid vereert.
De groote vermeerdering onzer kennis der natuur in de laatste
decennia danken wij aan een steeds verder gaande analyse. Die vermeerderingonzerkennisisonsallenminofmeer bekend,zeker echter
is, dat wij er allen dagelijks de voordedenvangenietendoordetechnische toepassingen, die ervan gemaakt worden. Kenmerkend voor
den modernen tijd is het immers, dat de techniek zichmeester maakt
en bedient van de vondsten, die op elk gebied van het natuurwetenschappelijk onderzoek gedaan worden. In hoeverre de technische
toepassing steeds gewénscht of noodig is, is een vraag, die mij leiden
zou op ethisch en economisch terrein, dat ik hier uitdrukkelijk wil
buitensluiten.Dedagelijkscheervaringgeeft voldoendezekerheid,dat
ieder te doen heeft met den onbetwistbaren grooten vooruitgang, die
het resultaat isvan het objectieve onderzoek der natuur.
De analyse der verschijnselen met steeds fijnere methoden brengt
telkensweernieuwefeiten aanhet licht enwektdehoop,dat degeheimen der natuur in steeds kleinere détails voor ons uitgespreid zullen
komen te liggen. Waren allereerst en langen tijd de atomen en de
daaruit opgebouwde moleculen de bouwsteenen voor physicus en
chemicus, die inhoud en vorm gaven aan hun denken en doen, thans
zijndaaranderebijgevoegd.Dekleinstedeelendermaterie,deatomen,
blijken te zijn opgebouwd uit nog kleinere deelen.Electronen en protonen werden ontdekt, waarbij zichlater nogneutronen en positronen
voegden.Uit dezeallerkleinste bouwsteenen isdematerieopgebouwd.
De onderzoekingen der laatste jaren over radioactiviteit en isotopie,
vooral ook over de kunstmatig radioactief gemaakte elementen, bewijzen hoe inderdaad met deze allerkleinste deeltjes gebouwd kan
worden.
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Het spreekt vanzelf, dat, waar zoo verschillende deeltjes aan den
opbouw der stof deelnemen, de moeilijkheden zeer groot worden om
deverschijnselen te beschrijven in wetten, die de meetbare grootheden
onderling in een logisch systeem verbinden. Bovendien heeft het
onderzoek geleerd, dat de verfijning der meetmethoden aan grenzen
gebonden is, terwijl hier en daar de grens bereikt is.
Het mikroskopisch onderzoek maakte plaats voor het onderzoek
met Röntgenstralen; in ontwikkeling is thans het onderzoek met electronen, die het mogelijk maakt nog weer fijnere details der stof vast
te stellen. Die analyse is nooit het uiteindelijk doel van het onderzoek,
ofschoon de volmaking der methoden dit in bepaalde gevallen wel
kan zijn. Analyse is middel om te komen tot een beter begrip van meer
samengestelde verschijnselen of eigenschappen. Met behulp van het
meer eenvoudige streven wij er naar het meer samengestelde beter te
begrijpen. De eigenschappen der stof willen wij begrijpen met behulp
van de eigenschappen der samenstellende deelen, met behulp dus van
onze kennis omtrent de kleinste bouwsteenen en hun onderlinge
werking op elkaar.
De materie verschijnt ons in allerleivormen. In de kristallen hebben
wij een vorm, dien wij betrekkelijk goed kennen. De eigenschappen
dier kristallen trachten wij te begrijpen uit de eigenschappen van
atomen en elektronen, die in hun wisselwerking ionen vormen. Kennen wij daarbij nog enkele andere grootheden, b.v. de grootte der
ionen, dan zijn wij in niet al te ingewikkelde gevallen op den goeden
weg vele physische eigenschappen dier kristallen te begrijpen.
Ook in zuiver chemisch opzicht heeft de hier geschetste ontwikkeling belangrijke winsten kunnen boeken. De organische chemie, die
steeds gestreefd heeft de eigenschappen der duizenden door haar ontdekte en gesynthetiseerde stoffen te begrijpen uit structuurformules
dier stoffen, was in dit opzicht lange jaren de anorganische chemie
vooruit. Naarmate de stoffen ingewikkelder werden stegen de moeilijkheden, maar het blijft toch steeds een bijzonder feit, dat het moderne physisch onderzoek tot resultaten heeft geleid, die volkomen in
overeenstemming zijn met de chemische ervaring, die de organicus
reeds verworven had en op grond waarvan hij structuurformules
kon opstellen.
De anorganische chemie blijft thans niet achter. Uitgangspunt is
hierbij geweest het periodiek systeem der elementen, opgesteld vrijwel tegelijkertijd door MENDELEJEW en LOTHAR MEYER. Reeds lang
was bekend, dat bepaalde elementen overeenkomstige eigenschappen
vertoonden. Door bepaalde rangschikking der elementen naar opklimmend atoomgewicht ontstond een systeem, waarbij elementen met
gelijksoortige chemische eigenschappen in groepen waren ondergebracht. Eerst veel later heeft men begrepen hoe de chemische eigen-
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schappen samenhangen met de eigenschappen der atomen. Door
toepassing van de resultaten, die het natuurkundig onderzoek van de
atomen heeft opgeleverd, op verbindingen is het inzicht indechemische eigenschappen verdiept. Terwijl van de eene zijde de chemie de
voorlichting door de physica niet kon ontberen, ondervond van de
andere zijde dephysicus de hulpvan den chemicus,die de verbindingen of reeds gemaakt had of alsnog maakte,om aan deze metingen te
doen teneinde daaraan de conclusies te toetsen waartoe de theorie
leidde. Zoo iser thans meer dan tevoren een noodzakelijke band ontstaan tusschen physica en chemie,dievoor beide evenzeervan belang
is. Naar het voorbeeld van den organicus tracht ook de anorganicus
uit de structuurformules zijner verbindingen de eigenschappen dier
verbindingen tevoorspellen.Vooral ten aanzien van de physisch-chemische eigenschappen heeft deze ontwikkeling tot belangrijke resultatengeleid. Inditverband mogendenamenvan BOHRen KOSSEL niet
onvermeld blijven.
De analytische werkzaamheid van den onderzoeker der natuur is
een zeer bijzondere. Hij beschouwt aanvankelijk één atoom of molecuul en hij tracht daarvan de eigenschappen vast te stellen en te begrijpen uit meer eenvoudige eigenschappen. Op zeker oogenblik verlaat hij deze richting, omdat men nooit met een enkel atoom of molecuul te doen heeft. De tevoren ontdekte eigenschappen worden dan
toegepast op een verzameling van atomen, molekulen enz. Zoolang
menin staat iszijn voorstellingen inwiskundigen vormvast teleggen,
is het voor niet al te ingewikkelde gevallen mogelijk ook de eigenschappen dier verzamelingen te beschrijven en tebegrijpen.Vanden
gekristalliseerden toestand wetenwij op deze wijze betrekkelijk veel.
Wanneer wij een gekristalliseerde stof verhitten en de molekulen in
dampvorm overgaan, waarbij zij zich gedeeltelijk in ionen splitsen,
dankunnenwijrelatiesopstellenwaaruit b.v.teberekenenishoegroot
de bindingskrachten zijn, die de ionen in het kristal samenhouden.
Wanneer wij echter diezelfde stof in water oplossen, wordt het al
moeilijker den toestand van de oplossing te kennen en te beschrijven»
Wij hebben dan niet alleen rekening te houden met molekulen en ionenvan deopgelostestof,maarook met dievan het water.De samenstellende deelen zijn niet onafhankelijk van elkaar; zij beinvloeden
elkaar. De kennisvan deeigenschappen van desamenstellende deelen
maakt het nog niet mogelijk de eigenschappen van het geheel te kennen. Er zijn bovendien nog andere factoren, die de eigenschappen
van het geheel op ingewikkelde wijze beinvloeden.
Hetelementgoud b.v.kennenwijalseenfraai geelgekleurd metaal.
In zijn verbindingen is het minder levendig van kleur. Het is echter
niet moeilijk kolloidale goudoplossingen te maken, die rood of blauw
zijn. Ook van het element zilver kent men kolloidalevormen van zeer
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verschillende kleur. Het onderzoek heeft uitgewezen, datdezekleuren
samenhangen met deverdeeling der stof.Zooishet goud in een blauwe kolloidale oplossing grover verdeeld dan in een roode. In vele andere gevallen gaat een steeds fijnere verdeeling van de stof niet gepaard met een kleursverandering. Doch wel treden steeds gelijktijdig
veranderingen in eigenschappen op, die het geheel op eigenaardige
wijze beinvloeden, endievoordentoestand vankolloidale oplossingen
vanhet grootste belang zijn.
In dat bepaalde gebied, waarin de verdeeling van de stof zoodanig
is,dat menvandenkolloidalentoestand spreekt,zijn de moeilijkheden
door de ingewikkelde verschijnselen, die zich voordoen en de vele
factoren, die daarbij een rol spelen, bijzonder groot. Op dit gebied
ervaart men eerst recht, dat de deelen alle samenwerken aan de bepalingvan den toestand van het geheel.Het gevolgisdan ook,dat een
kleine wijziging in een der factoren nooit in haar gevolgen aan één
enkele veranderende grootheid kan worden gemeten omdat door die
wijziging tegelijkertijd andere factoren zich wijzigen, die eveneens
hun gevolgen hebben.
OSTWALDgebruikte het woord „Metastrukturen" om aan te geven,
dat de verdeelingstoestand van de stof in de kolloiden aansprakelijk
is voor een reeks eigenschappen, die men niet tegenkomt bij de verdeelingin molekulen enionen, enevenmin bij degroveverdeeling der
materie in deeltjes, die b.v. 1 mm ofgrooter zijn.
Het is bekend, dat de bijzondere eigenschappen, die de kolloiden
vertoonen, voor een zeer belangrijk gedeelte daaraan worden toegeschreven, dat de deeltjes een groot oppervlak ontwikkelen. Aan een
oppervlak treden soms verschijnselen op, die zoo belangrijk zijn, dat
zij van overwegenden invloed worden voor den toestand van het geheel. Voor de kolloiden is dit zeker het geval, want de krachten, die
aan het oppervlak bestaan, leiden tot elektrische verschijnselen, die
voor een groot deel den evenwichtstoestand der kolloiden bepalen.
Het ligt niet in mijn bedoeling thansuitvoerig opdezezgn.adsorptieverschijnselen in te gaan. Daarentegen wil ik thans trachten de verschijnselen van een anderen kant te benaderen.
Denken wij ons een zeer verdunde oplossing van een eenvoudig
zoutalskeukenzoutinwater.Eenoudere theorieleert dan,datdezoutmolekulen in deoplossing gedeeltelijk of geheel in natrium en chloorionen uiteenvallen. Er treedt dissociatie op, die des te grooter is
naarmate de oplossing verdunder is. Indien de oplossing voldoende
verdund is,dan zijn er eenige wetten, die enkele eigenschappen dier
oplossingen beschrijven, en die het b.v. mogelijk maken de samenstelling der oplossing te kennen uit één of meer experimenteel te
bepalen physische grootheden.
In deze verdunde oplossing is de concentratie van molekulen of
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ionen, enderhalveookhun onderlinge afstand zoodanig,dat zij elkaar
onderling niet beinvloeden. Dezevoorstelling isvoor ons denken eenvoudig genoeg om er bepaalde conclusies aan te ontkenen, die dan
ook inderdaad voldoende blijken om enkele wetmatigheden op te
stellen. Inderdaad blijkt dan, dat theorie en experiment met elkaar
in overeenstemming zijn.
Wanneer echter de concentratie verhoogd wordt, ziet men al heel
spoedig afwijkingen optreden. De theorie, die aanvankelijk wasopgesteld, blijkt niet meermethet experiment overeen tekomen.Devoorstelling,dieaandetheorie ten grondslag lag,waste eenvoudig, en een
nadere analyse leert, dat men nu welrekening moet gaan houden met
den onderlingen afstand van molekulen en ionen in de oplossing en
hun onderlinge beinvloeding. In de plaats van de afzonderlijke ionen
tredenverzamelingen van ionen, ionen-atmosferen, op.De hypothese
van een met de verdunning voortschrijdende dissociatie blijkt dan
onnoodig te zijn; zij wordt dus verlaten en in haar plaats treedt het
beginsel, dat onder alle omstandigheden de dissociatie volledig is.
De oudere en eenvoudiger theorie van VAN 'T HOFF wordt vervangen door de moderne theorie,aan welkede namen van DEBYEenzijn
medewerker HÜCKEL verbonden zijn.
Beschouwen wij deze voorstelling wat nader. Een ion, een deeltje
dus met eenlading, zalionen met eentegengestelde lading aantrekken
en die met een gelijke lading afstooten. Ook voor deze ionen, die in
denabijheid van het eerste ion komen, geldt ditzelfde.Er iseenvoortdurende en alzijdige aantrekking van tegengesteld geladen ionen en
afstooting van gelijkgeladen ionen, met als eindresultaat, dat in de
nabijheid van een positief ion de negatief geladen ionen iets talrijker
zijn, en in de nabijheid van een negatief ion de positieve. De eigenschappen van deze ionenwolken zijn natuurlijk anders en ingewikkelder dan de eigenschappen van de opbouwende enkelvoudige ionen.
Ons beeld ishiermede nog niet af. In de nabijheid van ionen en de
ionen-zwermen wordt ook de invloed van de watermolekulen van belang.Deladingderionenheeft nl.eenrichtenden invloedophetwatermolekuul, waardoor ook dit door het ion wordt aangetrokken. De
ionen hebben als het ware een watermantel om zich heen.
De natrium- en chloorionen van het keukenzoutkristal, waarvan
wijzijn uitgegaan, endewatermolekulen zijn niet meerde eenvoudige
bouwsteenen van de oplossing. Indeplaatsvandezezijnandere,meer
samengestelde, deelen getreden,die den toestand endeeigenschappen
van het geheel bepalen.
Wanneer wij nu naast keukenzout één of meerdere andere zouten
in oplossing brengen, dan is wel in te zien hoe ontzaglijk moeilijk
het wordt den invloed vanéénenkelefactor tebestudeeren, indien het
thans niet geheel onmogelijk is. Tenslotte brengen wij in dit inge-
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wikkelde systeem nog een stof in kolloidalen toestand. In groote
trekken stelt dit geheel dan voor een kolloidale oplossing, die ter bestudeering aan den chemicus wordt voorgelegd.
Dit onderzoek kan in verschillende richtingen gaan, alle b.v. met
de bedoeling om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van een
kolloidale stof ten opzichte van elektrolyten, die in de kolloidale oplossing gebracht worden. Het zij mij vergund dit aan enkelevoorbeelden nader toe te lichten.
Ik ontleen mijn eerste voorbeeld aan de kolloidchemie der eiwitten. Niet alleen zijn deze van groot belang voor allerlei processen, die
zich in vivo afspelen, ook het onderzoek in vitro is belangwekkend
genoeg om er een oogenblik bij stil te staan.
Chemisch behooren de eiwitten tot de aminozuren, amphotaire
stoffen, die met zuren en basen verbindingen kunnen aangaan. De
eenvoudige aminozuren, die wij in het laboratorium kunnen maken,
zijn geen kolloiden. De eiwitten, die kolloidale oplossingen vormen,
zijn natuurproducten; uit deze kunnen wij langs chemischen weg de
eenvoudigeropgebouwde aminozuren verkrijgen. De terugvorming,
de synthese dus, van de natuurlijke producten uit de samenstellende
componenten istotdusverniet gelukt.Langentijd heeft mendeeiwittenbeschouwd als amorphe stoffen, die niet in gekristalliseerden toestand te brengen zouden zijn. Sedert het echter gelukt isenkele eiwitten in gekristalliseerden vorm te krijgen isdit standpunt niet meer te
handhaven. Het gekristalliseerde ei-albumine van SÖRENSEN was het
eerstevoorbeeld; het eiwit bereid uit mozaïekzieketabaksplanten, dat
door STANLEY gekristalliseerd verkregen werd, is een tweede voorbeeld. Vele moeilijkheden moeten overwonnen worden voor men het
eiwit zoover gezuiverd heeft, dat het kristalliseert. Geringe hoeveelheden van andere stoffen hebben een zeergrooteninvloedopdeeigenschappen dier oplossingen, en de verwijdering van deze sporen van
vreemde stoffen gaat met de grootste moeilijkheden gepaard. Anderzijds volgt hieruit, dat die vreemde stoffen wellicht juist aan het geheele systeem die eigenschappen verleenen, die den kolloidalen toestand zoo belangrijk maken voor het levend organisme. Tot dusver
wetenwijnietwathier gebeurt enhoeditgebeurt.Daarentegen weten
wij wel het een en ander over den invloed van een vreemde stof op
een eiwit, dat reeds in kolloidalen toestand in oplossing aanwezig is.
Indien bij een eiwit-oplossing kleine hoeveelheden zuur worden
gebracht in stijgende concentratie, dan wordt telkens een gedeelte
van dat zuur door het eiwit gebonden, een ander deel blijft in de
vloeistof waarin de eiwitdeeltjes zich bevinden. Het chemisch spraakgebruik zegt, dat er zich een evenwicht instelt tusschen de eiwitdeeltjes en deomringende vloeistof. Op een eenvoudige wijze kunnen wij
den zuurgraad van deoplossing bepalen en wijkunnen b.v.onderzoe-
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ken hoe die zuurgraad zich wijzigt met de hoeveelheid zuur,dietoegevoegd is, om daaruit conclusies te trekken omtrent het vermogen
vanhet eiwitombepaalde zuren tebinden.Hetzelfde kangezegdworden van basen.
Gaan wij nu een stap verder en vragen wij naar het gedrag van
het eiwit ten opzichte van een neutraal zout als natriumchloride of
calciumchloride, dan is datgene, dat wij hiervanweten,dadelijkveel
minder. De toevoeging van het zout heeft de instelling van een nieuw
evenwicht ten gevolge,enwij kunnen uit metingen conclusies trekken
over veranderingen, die kunnen optreden en die in overeenstemming
zijn met de richting, soms ook met de grootte,van de veranderingen,
diede meting te zien geeft. Wij kunnen echter niet nagaan wat er met
het natriumion gebeurt; wij weten dus ook niet of het door het eiwit
gebonden wordt, nog minder hoe het evenwicht er kwantitatief uitziet. Dit zijn juist de vragen, die vooral biologisch van het grootste
gewicht zijn.
Naarmate het systeem ingewikkelder wordt en het aantal componenten grooter, stijgen de moeilijkheden voor het onderzoek. Ter
illustratie noem ik de melk, een zeer ingewikkeld kolloidaal systeem,
waarin als belangrijkste stoffen voorkomen eiwitten, vetten, melksuiker en zouten, alle verdeeld in water. De eiwitten, in hoofdzaak
caseïne,en de vetten zijn in kolloidalen toestand; de zouten ten deele
aan de eiwitten gebonden, tendeeleopgelost in het water.Hetzoumij
te ver voeren, wanneer ik op veel bijzonderheden thans zou ingaan.
Ik moet mij beperken en wil alleen iets zeggen omtrent de zouten.
De kolloidale deeltjes in demelkzijn negatief geladen endit maakt,
datdepositieveionenvan meer belangzijnvoor allerlei verschijnselen
dan de negatieve. Van de aanwezige positieve ionen zijn vervolgens
het waterstofion en het calciumion de belangrijkste. In normale melk
zijn deze ionen binnen zekere grenzen vrij constant verdeeld; van
beideiseen deelaan de caseïne gebonden eneen ander in de vloeistof
opgelost. Deze, men zou zeggen harmonische verdeeling is van het
grootste gewicht. Het doet zich nl. wel eens voor, dat bij dezelfde
hoeveelheid calcium, er te weinig aan de caséine gebonden is, waardoor b.v.de zgn. alkoholproef positief uitvalt en de melk zou moeten
worden afgekeurd.
Waarom isdieverdeeling zóóalszij isen niet anders, en hoe is dan
dieverdeeling? Om een antwoord op dezevragen te krijgen kan men
b.v. eerst bepalen hoeveel calcium er in het geheel in de melk aanwezig is. Vervolgens verwijdert men de kolloidale bestanddeelen door
centrifugatie of ultrafiltratie en bepaalt dan in de heldere vloeistof
wederom de hoeveelheid calcium. Een eenvoudige berekening levert
dan de gezochte verdeeling. Een beschouwing van deze schijnbaar
eenvoudige bewerking leert echter, dat de afscheiding der kolloidale
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bestanddeelen juist die ionen-verdeeling beinvloedt, zonder dat men
weet hoe. Een analoog geval, dat beter bekend is, doet zich voor bij
grond. Wanneer men een suspensie maaktvan grond inwater en men
bepaalt daarvan den zuurgraad, dan vindt men een andere waarde
wanneer men hetzelfde doet in de heldere vloeistof nadat door bezinking of centrifugatie de grond isverwijderd geworden.
Het in het systeem heerschende evenwicht wordt derhalve door de
analysemethode zelf verstoord. Indien men opzettelijk iets aan de
melk toevoegt, om vervolgens uit de optredende veranderingen conclusies te trekken over den aanvankelijken evenwichtstoestand, dan
zijn deze a priori tenminste onvolledig.
Wanneer het aantal componenten grooter is, zooals inderdaad dus
ookbij melkhet gevalis,dan worden deverstoringen inde evenwichten ingewikkelder en ingrijpender dan tot dusver is te overzien. Dan
rijst vervolgens de vraag of er ook andere methoden zijn, waarbij een
verstoring van het evenwicht niet plaats heeft. Zooals bekend zijn er
elektrische methoden, die aan deze voorwaarde voldoen. De elektrische bepaling der waterstofionenconcentratie is er één van. Voor andere lichte ionen, ik denk b.v. aan natrium, kalium, calcium, is een
dergelijke eenvoudige methode nog niet voorhanden, ofschoon er met
name voor het calcium wel een begin mede gemaakt is.
Voorshands lijkt het echter niet zeer waarschijnlijk, dat men op
deze wijze methoden zal kunnen uitwerken, dieonseeninzicht geven
inhet evenwicht, dat zichvoor elkdier ioneninkolloidale oplossingen
instelt. Zoolang men echter niet te maken heeft met de vorming van
onoplosbare verbindingen aan de kolloidale deeltjes lijkt het mogelijk
langs een anderen wegtot dat inzicht te komen.
Ik noemde reeds de theorie van DEBYE en HÜCKEL in verband met
destruktuur van zoutoplossingen. Indezetheorie treedt ophet begrip
„activiteitscoefficient". De beteekenis kan ongeveer op de volgende
wijze worden ingezien.
Wanneer in een oplossing in water meerdere zouten, en dus verschillende positieve en negatieve ionen voorkomen, dan staan alle
ionen van één soort onder invloed van alle ionen der andere soorten.
In een oplossing van kaliumchloride en calciumnitraat staan dus de
kaliumionen onder invloed van chloor-, calcium- en nitraationen, en
dit geldt wederkeerig voor elkder ionen. Niet dus de hoeveelheid der
ionen, maar hun werkzaamheid isvan belang.Deze wordt uitgedrukt
met behulp van de activiteitscoefficient. Alle ionen hebben gelijke
rechten, alleen hun lading en concentratie zijn van belang voor de
activiteitscoefficient. Bij hoogere concentratie komen ook nog ionenstralen in de formules, hetgeen tot een extra complicatie leidt.
De conclusie, die wij trekken kunnen isdeze,dat eenoplossing van
meerdere elektrolyten vervangen gedacht kan worden door een op-
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lossing van een enkele elektrolyt, mits de activiteiten van beide gelijk
zijn.
In verband met het reeds besprokene over ionen evenwichten in
kolloidale oplossingen isdekennisvan activiteiten enactiviteitscoefficienten van belang. Het is nu mogelijk om langs elektrischen weg in
oplossingen de activiteit voor enkele ionen te bepalen. Voor andere,
b.v. natrium, kalium, calcium, die juist biologisch van zoo groot belang zijn, isdit verre van eenvoudig.
Het isderhalve de moeitewaard teoverleggen of er niet een methode te denken is,die mogelijkerwijze in staat stelt de activiteit van samengesteldeoplossingen temeten.Wij zoudendan aanhetbeginstaan
vandebeantwoording dervraag,hoeenwaaromdeionen evenwichten
in kolloidale systemen zijnzooalszij zijn, eenvraag, dievan het allergrootste gewicht is voor problemen in vivo en in vitro.
Om deze mogelijkheid te onderzoeken wil ik aansluiten aan een
zeer algemeen bekend verschijnsel in de landbouwkunde, nl. dat der
basenuitwisseling.
Het uitgangspunt voor dergelijke beschouwingen issteeds weer de
vondst van THOMAS WAY. Hij stelde immers vast, dat grond in staat
is om ionen uit een oplossing, waarmede hij in aanraking is, op te
nemen en andere daarvoor in de plaats te stellen, die tevoren aan den
grond gebonden waren. Met zekerheid is deze ionenomwisseling tot
heden alleen aangetoond voor positieve ionen, waartoe ik mijookzal
beperken.
In den loop der jaren isover dit onderwerp eenomvangrijke literatuur ontstaan, waaraan ookde namen van Nederlanders, VAN BEMMELEN en HISSINK, verbonden blijven. De basenuitwisseling van den
grond iseen eigenschap zoowelvan het anorganisch deel,de silicaten,
alsvan het organische deel,de humus.Voor het vervolg heb ik alleen
noodig te spreken over de silicaten, envan deze in het bijzonder over
de kleifractie, die de sterkste basenomwisseling vertoont. Terloops
zijvermeld,dat mendezeionen-omwisseling natuurlijk ookbij andere
kolloiden ontmoet; in de laatste jaren is zij het onderwerp geweest
voor onderzoekingen, die onze inzichten omtrent de eigenschappen
van de elektrische dubbellaag van kolloidale deeltjes zeer verdiept
hebben.
Wanneer men uit den grond de kleifractie heeft afgezonderd en
dezezoozuiver mogelijk verkregen heeft, kan men ervoor zorgen, dat
de klei uitsluitend waterstof als omwisselbare ionen bezit. Men moet
daartoe de klei behandelen metzoutzuurvan zoodanige concentratie,
datdekleizelf ernietdoorwordtaangetast.Behandelt menvervolgens
deze zgn. waterstofklei met een oplossing van keukenzout, dan blijkt
door analyse, dat een klein gedeelte der omwisselbare waterstofionen
door natriumionen zijn vervangen. Doet men hetzelfde met een alka-
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lischeoplossing van keukenzout, dan blijkt, dat erveel meer natriumionen aan de kleigebonden worden en men kan de reactie zoo leiden,
dat praktisch alle waterstofionen door natrium vervangen worden.
De,opdezewijzeverkregen,natriumkleivertoont analogeeigenschappen. De natriumionen zijn vervangbaar door andere kationen. Deze
verschijnselen zijn algemeenbekend;zijzijn nietalleentheoretischvan
belang,maar hebben ookgrootewaardevoor depraktijkvanden landbouwinverband metgrondverbetering, grondstruktuur, kortomvoor
hetgeheelewelenweevan hetgewas.Er kunnen zooalsvanzelf spreekt
meerdere ionen aan de reactie deelnemen, en wij kunnen nagaan hoe
de verdeeling der verschillende ionen aan de kleiis. Uit de onderzoekingen blijkt, dat behalve de concentratie der ionen in de oplossing,
ookdeionensoortdaarop invloed heeft. Zooweet men,dat het waterstofion sterk door de kleigebonden wordt, moeilijk omwisselt en derhalveookuit eenoplossinggemakkelijk wordtingewisseldtegenionen,
die de klei gebonden houden. Voor een natrium-ion geldt hetomgekeerde enzookan men deionen in eenreeks brengen, waarin devolgorde bepaald wordt door het omwisselingsvermogen. Over de kwantitatieve zijde van dit vraagstuk spreek ik op het oogenblik niet; dat
zou een onderwerp op zich zelf worden.
Beschouwenwijdezeionenomwisseling inhet licht van de moderne
theorie, dan mogen wij vast stellen, dat wij er nog weinig van op de
hoogte zijn.
Thans wil ik een oogenblik stilstaan bij de krachten, die bij deze
ionen-omwisseling in het geding komen. Wij hebben ons dan voor te
stellen, dat het oppervlak der kleideeltjes de zetel is van elektrische
krachten, die de ionen aantrekken. In water gebracht, stelt zich een
evenwicht in tusschen de ionen in de oplossing en die aan het kleideeltje. Indien dit evenwicht zich heeft ingesteld, dan isdearbeid om
een ion uit de oplossing naar een deeltje te brengen evengroot, doch
tegengesteld aan den arbeid, die noodig is om datzelfde ion van het
kleideeltje naar deoplossingte brengen.Dit geldtvoor alleionen. Het
is evenwel zeer waarschijnlijk, dat niet alle ionen op het kleideeltje
op gelijkwaardige plaatsen geadsorbeerd zijn. M.a.w. er zullen ionen
zijn, diesterk geadsorbeerd zijn en andere,die minder vast gebonden
zijn. Uit onderzoekingen van WIEGNER en RENOLD aan permutieten,
waaraan ammonium en zilverionen geadsorbeerd zijn, is dit o.a. gebleken. De evenwichten kunnen door analyse vastgesteld worden, en
door toevoeging van een derde kation kan de invloed hiervan op elk
der andere worden onderzocht. Allerlei factoren kan men hierbij nagaan, doch als men den geheelen toestand wil beschrijven, komt men
in moeilijkheden, omdat de factoren elkaar onderling weer beïnvloeden.
Niet alleen klei, ook andere silicaten, als permutieten, vertoonen
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analoge eigenschappen. Een silicaat met bijzondere eigenschappen is
het glas. In tegenstelling met vele silicaten van mineralen oorsprong,
die kristallijn zijn, is het glas amorph, waaraan het zijn bijzondere
eigenschappen dankt.
In de laatste jaren komt het gebruik van glas als elektrode voor de
bepaling der waterstofionen concentratie meer en meer in gebruik.
Men blaast een speciaal daarvoor geschikt glas tot een dunwandig
bolletje uit en bepaalt de potentiaal, die dit bolletje in een oplossing
aanneemt. Die potentiaal is een maat voor den zuurgraad der oplossing. Indien men zich voorstelt, dat de potentiaal van het glasbolletje
tot stand komt door adsorptie van waterstofionen, dan voert deze
hypothese tot de conclusie,dat ditzelfde dan ookhetgevalzalmoeten
zijn voor andere ionen. Het onderzoek leert echter, dat alleen in geconcentreerde zoutoplossingen iets dergelijks wordt waargenomen,
tenzij men de elektrode op speciale wijze prepareert. Doet men dit
echter niet, dan overweegt al spoedig de invloed der waterstofionen
en zijn de resultaten niet voor interpretatie vatbaar. Dit is een ervaringvan meerdereonderzoekers.Nu blijkt echter ietsanders.
Het iseenvoudig omin te zien,dat men deionenadsorptie door het
glaskan tegenwerken door een tegenspanning. Indien deze nul iskan
de adsorptie ongehinderd plaats hebben; bij een hoogere waarde bereiken deionen den glaswand niet enbij eenwaarde,dietusschendeze
twee inligt maakt de tegenspanning juist evenwicht met de adsorptie.
Met een daarvoor geschikte proefopstelling zijn deze verschijnselen
gemakkelijk te volgen en is het zoo even genoemde evenwicht vast
te stellen in een zgn. stroom-spanningscurve.
Doet men dit voor neutrale zoutoplossingen, dan neemt men het
merkwaardige en verrassende resultaat waar, dat nu wel tot in kleine
concentratie de ionen onderlinge verschillen vertoonen. Lithium, natrium en kaliumchloride hebben verschillende evenwichtspunten. De
tegenspanning ishooger naarmate de activiteitscoefficient der oplossing grooter is,bij gelijke concentratie.
Het spreekt vanzelf, dat voor deze metingen de waterstofionenconcentratie constant gehouden moet worden, omdat anders wederom
het effect der verschillen gemaskeerd zou wordendoorden sterkeren
invloed dier waterstofionen. Indien echter het onderzoek leert, dat
de glaselektrode, op deze wijze toegepast,reageertopdeactiviteitvan
alleionen,dan zouookdit geen bezwaar meerbehoeven te zijn.
Op deze wijze zou men dan, aanvankelijk althans, voor niet al te
ingewikkelde systemen,een inzicht kunnenkrijgen indeevenwichten,
dieoptreden inkolloidalesystemen waarin steedselektrolyten aanwezig zijn. Dit onderzoek staat nog heel in het begin, maar het lijkt dat
wij in de glaselektrode een instrument hebben, dat van veel waarde
kan worden.
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Het groote biologische belang van de problemen, die ik besprak,
moge nog aan een voorbeeld geïllustreerd worden. Een onderwerp,
dat in delaatste jaren nogal belangstelling heeft, isde winterhardheid
van gewassen1). De vraag naar de bestendigheid van gewassen tegen
koude voert dadelijk tot vraagstukken, die samenhangen met de verschijnselen, die men waarneemt bij afkoeling enbevriezingvankolloidale systemen. De physisch-chemische enkolloidchemischeveranderingen, die zich hierbij voordoen, zijn al zeer ingewikkeld; temeer
geldt dit dus voor biologische objecten.
Ten aanzien van gewassen heeft men b.v. kunnen vaststellen, dat
de bemesting een rol speelt. SCHAFFNIT en WILHELM vonden,dateen
overvloedige kalibemesting bij aardappelen en tomaten de koude bestendigheid verhoogt. Eveneens doet dit zich voor wanneer geteeld
wordt op stikstof enfosfaat-arme gronden.
Gezocht is ook naar een correlatie tusschen de samenstelling van
het celsap en de bestendigheid tegen koude. Bij grootere bestendigheid lijkt het alsof ook het suikergehalte van het sap hooger is, ofschoon ook het tegengestelde kon worden vastgesteld. Het verdere
onderzoek van het celsap leverde evenmin definitieve betrekkingen
op. Noch het drogestof gehalte, noch de osmotische druk, noch de
reactie van het celsap kon aanwijzing geven omtrent meerdere of
mindere bestendigheid.
Men heeft ook een onderzoek ingesteld naar de eiwitten in het celsap. Ofschoon er aanwijzingen waren van TADOKORO en JOSHIMURA,
dat bij bevriezing histidine en arginine zouden toenemen, tyrosine
daarentegen zou afnemen, bleek later aan WILHELM, dat er geen verband bestaat tusschen de eiwitafbraak en koude bestendigheid.
Men heeft verder kunnen aantoonen, dat door bevriezing van het
celsap de eiwitten coaguleeren, maar dat deze coagulatie geringer
wordt door toevoegingvan suiker, waardoor tevens dezgn. uitzouting
der eiwitten minder gemakkelijk plaats heeft. Door dialyse daarentegen wordt de coagulatie der eiwitten bevorderd.
Naast deze chemische en kolloidchemische verschijnselen zijn er
tegelijkertijd de biologische factoren, die het geheel compliceeren en
waarover ik nu niet spreek. Zonder dat nog bewezen ishoe krijgt men
uit hetvoorgaande toch welden indruk, dat een bijzonder fijn mechanisme het geheele verschijnsel beheerscht. Het onderzoek van afzonderlijke factoren echter wijst niet altijd in dezelfde richting; het
kan dat ook niet doen, omdat door de wijzevanonderzoekzelfwijzigingen optreden, diewijvaak niet kennen.
Indien wij echter voor een oogenblik van de biologische factoren
afzien en constateeren dat wij b.v. in het celsap te doen hebben met
]

) cf. Annual Reports on the progress of Chemistry 32. 431.
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een kolloidaal systeem van eiwitten, koolhydraten, enzymen enz.,
naast zouten in water en wij vragen ons af, hoe in dit samengestelde
systeem gemeten kan worden, zonder dat het daardoor zelf verstoord
wordt, dan ishet antwoord daarop, dat alleen eenelektrische bepaling
daarvoor inaanmerking komt.De metingvan denzuurgraad is,zooals
ik reeds zeide, blijkbaar onvoldoende, het geleidingsvermogen is
moeilijk te interpreteeren. Het gebruik van de glaselectrode op de
aangegeven wijze kan het inzicht verdiepen. Daarnaast zal de chemische analyse steeds noodig blijven.
Een belangrijke factor is ook de verdeeling van het water. Zooals
bekend is binden eiwitten en andere lyophile kolloiden een hoeveelheid water alshydratatie water;menspreekt hiervan gebonden water
in tegenstelling tot vrij water. Het onderzoek heeft geleerd, dat dit
verschil inderdaad bestaat endat deeigenschappen vanvrij en gebonden water verschillend zijn. Dit evenwicht verandert bij bevriezing
en is niet volkomen reversibel. In de tegen koude meer bestendige
planten is minder vrij water dan in de minder bestendige. Het komt
echter niet alleenopdezeverdeeling aan;ookdeoverige toestand van
het gebonden water is hierop van invloed. Zoo heeft men gevonden,
dat bij toenemende resistentie de extraheerbare elektrolyten verminderen, alsook het elektrolytgehalte van het gebonden water.
In de kolloidchemie kent men gevallen van sensibilisatie en antagonisme, waarbij het onderzoek van de activiteit der oplossingen het
inzicht belangrijk verdiept heeft. De concentraties der elektrolyten
geven een onvoldoende basis voor de kennis van de stabiliteit van
kolloidale oplossingen. Het spreekt vanzelf, dat daarnaast specifieke
werkingen niet uitgesloten zijn, waarbij dan de activiteit een onvoldoende basis wordt. Naarmate de systemen ingewikkelder worden
wordt het moeilijker de activiteiten volgens de theorie van DEBYE en
HÜCKEL te berekenen. In het voorgaande heb ikgetracht aan te geven
welke problemen zich in het algemeen voordoen bij de bestudeering
van evenwichten in kolloidale systemen.
Ten slotte nog een enkele opmerking. Ik wees op de bezwaren van
het onderzoek van de afzonderlijke factoren, die de verschijnselen
beheerschen. Ikweesopde moeilijkheden omuit dedeelen het geheel
te begrijpen. Ik wees tenslotte op de mogelijkheid voor een nieuwen
weg,die leiden kan tot diepere inzichten op het terrein van physische
en kolloidchemie.
De enorme vlucht van het natuurwetenschappelijk onderzoek der
laatste decennia heeft geleid tot een tot het uiterste doorgevoerd
détailonderzoek. Die analyse is onze wetenschap zeer tot voordeel
geweest en zij was noodig om ons zoover te brengen. Is het dan niet
merkwaardig, dat een man als ALEXIS CARREL, die als natuuronderzoeker in den meest uitgebreiden zin des woords een wereldnaam
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heeft, eenboekschrijft met dentitel„Deonbekende mensch"?Hierin
komt tot uiting, dat ondanks het zeer vele, dat wij tot in onderdeden
weten, het geheel eigenlijk nog onbekend is gebleven. Als medicus is
hij het best op de hoogte van de physiologie, die steunen moet op
chemie en physica, van welkewij tot op zekere hoogte eveneens zouden moeten zeggen, dat zij onbekend zijn.
Het onderzoek van de deelen kan niet gemist worden;het moet ten
allen tijde voortgezet worden, opdat het inzicht in het geheel mogelijk
worde.
Mijne Heeren Curatoren,
Het verheugt mij U thans voor den tweeden keer in het openbaar
temogentoespreken.Dankbaar ben ikU,dat gij mij hebtwillenvoordragen voor de positie, die ik heden aanvaard heb. Uw warme belangstelling voor alles, dat met de Landbouwhoogeschool verband
houdt, maakt de samenwerking met Uw College zoo aangenaam.
Menigmaal had ik reeds het voorrecht dit te ondervinden. Ik hoop,
dat in de toekomst ons werken voor het gemeenschappelijke doel aan
den bloei der Landbouwhoogeschool ten goede mag komen.
Mijnheer de Secretarisvan Curatoren,
Menige inleidende bespreking heb ik met U gehad. Het heeft mij
steedsverheugd, dat daarbij de belangen van het onderwijs en onderzoek leiding gaven. U weet het, vaak kwam daarna het gesprek op
onderwerpen, die ons interesseerden. Moge ook onze aangenamesamenwerking in de toekomst bestendigd blijven.
Mijne Heeren Hoogleeraren dezer Hoogeschool,
De onderdeden der chemie, die mij ter behartiging zijn toevertrouwd, hebben mij met velen Uwer in aanraking gebracht. Steeds
meer raak ikervan overtuigd, en in dit uur heb ikdaarvan gesproken,
dat voor het begrip van het geheel de kennis der deelen onmisbaar
is. De structuur onzer Hoogeschool en der landbouwwetenschap
dwingt mij temeer tot deze overtuiging. Uw jongste collega wil niets
liever dan daaraan zijn krachten wijden. De vriendschappelijke banden,diein denloopder jaren ontstaan zijn, waardeer ik zeer.
Mijne Heeren Lectoren enDocenten dezer Hoogeschool,
Het eenige, dat verandert, is, dat mijn naam op een andere plaats
in programma en jaarboek der Landbouwhoogeschool zal komen te
staan. Weest U daarvan evenzeer overtuigd als ik dat ben.
Hooggeleerde van Romburgh, Cohen en Kruyt,
Het verheugt mij, dat gij, die mijn leermeesters waart, hier aan-
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wezigzijt. Wiltvan deze plaats mijn dank aanvaarden voor deleiding,
die gij mij gaaft. Mogen de banden, die na het verlaten der Universiteit bleven, ook in de toekomst gecontinueerd worden. Gaarne geef
ik U de verzekering, dat ik daaraan veel waarde hecht.
DamesenHeeren Studenten dezer Hoogeschool,
De taak van den docent is niet af, wanneer hij zich tevreden stelt
de wetenschap mede te deelen.VoorUishoofdzaak:devoorbereiding
tot zelfstandige werkers. Daarvoor is noodig de vraagstukken op te
zoeken en te onderzoeken. Daarvoor is evenzeer noodigdeontplooiing Uwer gaven tot wetenschappelijke activiteit. Gaarne steun ik U
bij Uw streven en moeilijkheden, die vooral in dezen tijd vaak niet
gering zijn.
Ik heb gezegd.
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Andrée Wiltens, Gustaaf Adolf
Anema, Klaas
Angelino, Marius Franciscus
Asselbergs, Gerard Anton
Astrego,Jan Joseph
Baak, Bastiaan Cornells Pieter Hendrik
van
Baelde, Johanna Maria
Bakker, Bartholomeus Mattheuwis . . . . .
Bakker, Gerrit de
Bakker, Martha.
Barrie, Francis Gerald
Bartels, Antonius Marinus Maria
Becker, Wopko Ruurd
Beekom, CarolusWilhelmusCornelisvan
Beneden, Liebert Gerard van
Berendsen, Cornelis Jan
Bernelot Moens, Henri Louis
Bertsch, Ludo
Beukering, Cornelis Herman Johannes
van
Blommestein, EugèneHenri Fredericvan
Blijdorp, Pieter Abraham
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Datum en
jaar van
geboorte

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

21 Febr.'14
28 Mrt. '18
9 Sept. '18
25 Apr. '15
11 Dec. '12
31 Aug. '15
26 Aug. '17
6 Sept.'11
27 Mrt. '08
29 Apr. '13

Wonosobo
Bennekom
Axel
Rotterdam
Djombang
Semarang
Tzummarum
Ochten
Breda
Rotterdam

Ca'
*v

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

4 Sept. '14
30 Oct. '10
27 Mei '16
15 Febr.'15
2 Juli '11
10 Mrt. '13
12 Juni '18
27 Jan. '09
7 Oct. '13
3 Juli '05
17 Aug. '14
15Aug. '15
14 Juni '17

's-Gravenhage
Rotterdam
Semarang
Rotterdam
Breda
George (Z.-Afr.)
Breda
St. Petersburg
Arnhem
Heelsum
Batavia
Buitenzorg
Malang

Pa
C
Ca
P
C
*.
*
C

K.B.
K.B.
K.B.

16 Jan. '18
16 Nov. '15
30 Juni '07

Wageningen
Kadipaten
Magelang

bf)
T&
l> C

Geboorteplaats

«
Ti
rt bo

*) L. = Nederlandsche landbouw; K.L. = koloniale landbouw; T. = tuinbouw; B. =
Nederlandsche boschbouw; K.B. = koloniale boschbouw; Toeh. = toehoorder; Pa =
propaedeutisch examen, le gedeelte; P = propaedeutisch examen; Ca = candidaatsexamen, Ie gedeelte; C = candidaatsexamen; Ing = ingenieursexamen; * voor de
eerste maal voor volledig onderwijs ingeschreven.
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Datum en
jaar van
geboorte

fa

Geboorteplaats
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i

Boddé, Sybrand Jan
Boekestein, Johannes
Boer, Marie Neeltje Ida de
Boer, Pieter Gerrit de
Boer, IJsbrand de
Boes-Booden, Johanna Cornelia
Bool, Carel Hendrik
Bosch, Sijbe
Bosma, Jan
Bosman, Cornelis
Botje, Herman Dirk
Bouma, Gerrit Jan
Bouwhuis, Gerrit Willem
Boxman,Johannes Theodorus
Bremer, Petrus Johannes van den
Brink, Gelfke van den
Brodhaag, Marinus Henri
Broekhuizen, Jean Charles
Brus, Jan Breunardus Frederik
Bruyning, Andreas Elia
Burck, Pieter du
Burema, Sekel Jakob
Burgmans, Hendrik
Burgt, Joannes Marinus van der
Busscher, Ellerus Pieter

8 Mrt. '18
K.L.
K.B. 25 Nov. '16
16 Juni '15
T.
K.B. 24 Jan. '17
l O c t . '13
L.
Toeh. 16 Mei '97
1 Juni *14
K.L.
L.
17 Jan. '13
28 Apr. '97
L.
4 Mei '18
L.
17 Oct. '15
L.
8 Apr. '07
L.
18 Dec. '17
L.
K.L. 13Aug. '10
L.
8 Febr.'16
Toeh. 13Oct. '13
K.L. 25 Apr. '14
K.L. 17 Sept.'12
L.
20 Apr. '15
L.
16 Sept.'15
T.
13Aug. '12
L.
27 Juli '17
27 Juli '10
T.
K.L. 18 Juni '10
L.
2 Mrt. '12

Rijssen
's-Gravenzande
Borger
's-Gravenhage
Terwolde
Kediri
Medan
Hantum
Zevenhuizen
Wageningen
Medan
Sneek
Tiel
Bandoeng
Soest
Arnhem
Bandjermasin
's-Gravenhage
Rotterdam
Wageningen
Zuid-Scharwoude
't Zandt
Scheveningen
Overasselt
Ambt-Hardenberg

Carbin, Lodewijk Willem Constantijn . .
Celliée Muller, Adélaïde Louise du . . . .
Ceulen, Jozef Laurentius Hubertus
Clerx, Peter Joseph Hubertus
Cleyndert, Nicolaas
Coenen, Gerardus Antonius Martin . . .
Coolman, Fiepko

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

16 Sept.'02
15 Juli '16
3 Nov. '17
4 Apr. '14
16 Dec. '14
4 Aug. '18
22 Mei '18

Amsterdam
Amsterdam
Sluise (België)
Urmond
Djagadnaik
Ravenstein
't Zandt

Davelaar, Hendrik
Dinger, Johannes Ernst
Doeksen, Johannes
Domingo, Wilhelmus Rudolf
Donia, Jan
Donker, Klaas
Donkersloot, Michael Jan
Doormaal,JoannesCornelisAntonius van

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

27 Nov. '17
20 Sept.'13
29 Oct. '12
31 Oct. '12
26 Febr.'lO
18 Mei '13
8 Juli '13
24 Juli '11

Oterleek
Heerlen
Velsen
Kraksaän
Franeker
Hoogwoud
Chaarn
Tilburg

P
Ca

Ca
*

C
P

c
P

c
c
p

c
*

c

c
Ing

c
c
c

Ing
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Naam

1
hn
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Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

Duintjer, Bernard
Duyvendijk, Jan Aart van
Duyverman, Johannes Jacob . . . . . .
Dijk, Dirk Cornells van
Dijk, Jan Hedzer van
Dijkema, Lucas Reinder
Dijkema, Onno Sebes
Dijkstra, Henricus
Dijkstra, Sjoerd

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

19 Sept. '16
12Sept. '10
8 Dec. '12
9 Juli '18
27 Apr. '16
28 Jan. '12
24 Aug. '14
7 Mei ' 17
24 Sept. '15

Veendam
Papendrecht
Menado
Rotterdam
Leeuwarden
Glimmen
Beerta
Gendringen
Gendringen

Ebes,Klaas
Eenshuistra, Pieter
Egberts, Hendrik
Ehrencron, Victor Karel Reinier...
Eindhoven, Hendrik Marie
Elema, Hindrik Michiel
Eshuis, Jan Adolf
Etty, Thomas Hendrik
Eversdijk, Marinus Simon

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

19 Oct. '05
26 Febr.'12
7Febr. '12
24 Oct. '12
14 Mrt. '18
9 Aug. '16
31 Oct. '10
6 Aug. '12
8 Mei '16

Rotterdam
Rauwerd
Norg
Batavia
Rotterdam
Holwierde
Zwolle
Bondowoso
'sHeer Arendskerke

Faure, Henri Emile Jules Joseph
Feekes, Henri François Nicolas....
Felix, Pieter
Ferwerda, Gijsbert Georg
Ferwerda, Jan Dirk
Feij, Pieter Johannes
Fontein, Paulus
Franke, Anton
Franke, Johannes Anton Pieter . . . .
Frouws, Martinus

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

3 Aug. '09
6 Juni '15
6 Dec. '18
7 Juni '13
19 Juni '17
13 Mrt. '10
1 Sept. '13
23 Apr. '18
19 Juni '14
29 Juli '12

Nijmegen
Semarang
Hengelo (O)
Haarlem
Leeuwarden
Nunspeet
Leiden
Sleen
Sleen
Ede

Gaaien, Jochem van
Galesloot, Theodorus Engelmundus.
Garot, Anton
Gastman, Eltjo Helenius
Gelinck, Aarnout Marinus
Germs, Gerard Jacob Bernard
Gerritsen, Hendrik Jan
Gersons, Louis
Geuns,Sjoerd Gerben van
Geus, Jan Gijsbert de.

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

16 Juli '16
11 Jan. '18
26 Juli '14
31 Dec. '14
16 Sept.'H
6 Nov. '08
14 Juni '15
10 Nov. '18
2 Dec. '14
1 Apr. '08

Spijkenisse
Weesperkarspel
Semarang
Beerta
Koudekerke
Akkerwoude
Renkum
Nijmegen
Schiermonnikoog
Bruchem

Ing
P
*
C

C
P

c
Ca
Ca
C
C

C
Pa
C
C
P
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Naam

w-a
Geuze, Marinus Adriaan
Giesen, Henricus Jozephus
Glavimans, Elisa Johan Herman
Goemans, Gilles Johannes
Gonggrijp, George Lodewijk
Gonggrijp, Justus
Greven, Cornelis
Groenewolt, Trijntje
Groenewoud, Henricus van
Grootenhuis, Johannes Alidus
Haaren, Hermanus Albertus van
Habere, Lucas
Hadders, Adolf
Hage, Izak Kornelis
Hamming, Geertruidinus
Hansen, Leonard Christiaan
Harmsen, Wilhelmus Lambertus
Hart, Maarten Leendert 't
Hartgeiink, Nicolaas
Hartman, Leendert
Hartman, Thomas Adriaan
Hartwig, Gerhard Louis Friedrich
Heemskerck Düker,Willem Frederik van
Heeres, Hijlke
Hees, Remmelt van
Heide, Bindert van der
Hekma Wierda, Cornelis Simon
Helder, Jan Frederik
Hellinga, Folkert
Henkes, Hendrik Jan Magallanes
Hennik, Jacob Jacobus van
Heringa, Berend
Heringa, Jouke Willem
Herweijer, Schilleman
Hesselink, Engbertus
Heusden, Jacob Alexander Walravenvan
Hiele, Tom van
Hildesheim, Michiel
Hoffen, Marchienus Marius van
Hollenkamp, Hendricus Theodoras . . . .
5

Datum en
jaar van
geboorte

L.
22 Febr.'17
L.
2 Mrt. '17
K.B. 25 Apr. '18
L.
10 Nov. '16
K.L.
5 Jan. '11
K.L. 24 Sept. '16
K.L. 14 Mei '12
Toeh.
7 Juni '99
K.B.
7 Sept. '13
L.
12 Sept/16
L.
L.
L.
L.
K.B.
L.
L.
K.B.
L.
K.B.
K.B.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
T.
T.
L.
K.B.
L.
K.B.
L.
T.
L.
K.L.

5 Aug. '11
12 Apr. '12
11Juni '16
31 Juli '16
14Juni '16
1 Mei '16
4 Mrt. '17
5 Juli '15
25 Oct. '17
18 Sept. '17
24 Oct. '10
11 Febr.'14
25 Nov. '10
17Apr. '16
27 Febr.*18
4 Juni '12
17 Oct. '01
10 Aug. '17
25 Oct. '17
19 Febr/16
10 Juli '13
16 Oct. '16
28 Mrt. '16
15Juli '18
27 Oct. '11
18 Oct. '14
27 Juli '14
18 Mrt. '13
23 Juli '11
4Nov. '17

Geboorteplaats

Poortvliet
Steenderen
Amboina
Dreischor
Wonosobo
Utrecht
De Bilt
Holwierde
Zutphen
Balkbrug
Overasselt
Giethoorn
Odoorn
Scherpenisse
Leens
Bandoeng
Hengelo (Gld.)
Anna Paulowna
Blora
Oude Tonge
Soerabaia
Worcester (Z.-Afr.
Hilversum
Hieslum
Hoogeveen
's-Gravenhage
Winsum (Gl.)
Doetinchem
Utrecht
Punta Arenas
(Chili)
Oostvoorne
Kolham
Buitenzorg
Strijen
Voorthuizen
Terschelling
Groenlo
Amsterdam
Utrecht
Amsterdam
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Naam

" S
Tl "3
3 JS

A-a

Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

Homans, Karel August..
Houben, Johan Marie Henri Joseph
Hubbeling, Johan Albert
Hubbeling, Nicolaas
Huisman, Luiken Hero
Huizinga, Jeikeliena Fenna
Huyskes, Jan Arie

K.L. 12 Juni '13
K.L. 12 Nov. '07
To:h. 25 Aug. '16
T.
23 Aug. '13
L.
31 Mei '18
L.
24 Apr. '13
T.
18Mei '13

Tasikmalaja
Breda
Lonneker
Lonneker
Blijham
Zeerijp
Terkaple

Jansen, Daniël
Jansen, Jan Fokko
Jansen, Wicher Leonard
Janssen Andeweg, Bastiaan Français
Jantzen,Jörn Joachim
Jensma, Fopke
Jonker, Jan Johannes
Jurriëns, Gerrit Jan

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

H Mei '11
2 Oct. '15
2 Aug. '18
13Aug. '16
7 Aug. '07
30 Sept. '15
7 Apr. '14
16Apr. '17

Amsterdam
Delfzijl
Utrecht
Bandoeng
Niederlössnitz (D.)
Aduard
Utrecht
Utrecht

Kalkman, Cornelis
Kappelle, Derk
Kinderen, Frederik der
Kingma, Sijmen
Kipperman, Eduard Carel Servaas
Klaus, Louis George
Knol, Maria Wilhelmina
Koekebakker, Frank /Edsgard
Koenigs, Christine Luise Elisabeth Helene Johanna Adelheid
Koenigs, Franz Friedrich Rüdiger
Koning, Henricus Synco de
Koornneef, Hendrik
Koot, IJsbrand van
Koppejan, Ary Willem Gijsbert
Koster, Gerrit
Krol, Baarte Martinus . .
Kromwijk, Antonius Everardus
Krijthe, Eltien
Krijthe, Neeltje
Kuile, Judith Henriette ter
Kuipéri, Hendrik Gerrit

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

25 Juni '14
22 Apr. '16
15Oct. '03
29 Aug. '18
21 Nov. '96
23 Febr.'lO
12 Nov. '14
13Jan. '15

Ubbergen
Deventer
Soebang
Enumatil
Den Helder
Polidjedjer
Rotterdam
Dordrecht

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

4 Apr. '15
26 Aug. '18
8 Febr.'lO
20 Mei '13
1 Juni '12
24 Jan. '19
4 Jan. '14
14 Nov. '12
6 Juli '14
23 Juni '09
23 Juni '09
9 Sept. '12
12 Jan. '10

Berlijn
Berlijn
Soekaboemi
Amsterdam
Haarlem
Goes
Rotterdam
Westerbork
IJsselstein
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Enschede
Klaaswaal

Lackamp, Jan Willem
Laman Trip, Jhr. Joan Philip
Laméris,Willem Johan

L.
T.
K.B.

13 Oct. '17
8 Sept. '14
2 Oct. '14

Oosterbeek
Hilversum
Groningen
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Lammers, Wilhelm Gerrit Antoon . . . . .
Lange, Lodewijk de
Lanz, Adolph Jeppe
Leendert?, Abraham Cornells
Leeuwen, Arie van
Leinweber, Joan Christiaan
Leupen, Felix Ferdinand
Lichte, Raoul
Linde, Jan van der
Lips, Martien Johan Cornells . . . . .
Lobach, Leon Alexander Louis Maria..
Löhnis, Maria Petronella
Luteyn, David Izaak

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

Maandag, Frederik Leopold Antonie . . .
Maandag, Johan Philip Peter
Maas, Antonie Lambertus
Malherbe, Hermanus Lambertus de Waal

L.

Mansvelt, Johan Franc van
Maris, Adriaan
Marie, Gerrit Steven van
Marx, Roger Nicolaas
Mastenbroek, Cornells
Meereboer, Pieter Jan
Memelink, Garrit
Messchaert, Willem Frans Eduard
Meulen,Ageus van der
Meulen, Rimmer van der
Meijerink, Willem Evert
Meyknecht, Ernestus Augustinus Maria
Miranda, Hubertus de
Mohrmann, Karel Johan Marie
Mommers, Johannes Franciscus Alphonsus Maria
Mooij, Jakob Jan
Mulder, Everhard Jan
Mülschlegel, Jacob Sikke
Mülschlegel, Jan Cornells
Muller, Albertus
Muller, Henricus Cornells
Mijers, Willem Nicolaas

Datum en
jaar van
geboorte

2 Sept. '16
25Febr. '17
31 Dec. '17
24 Dec. '13
28 Mei '15
18 Sept. '15
19 Nov. '15
12 Mrt. '11
17 Oct. '18
31 Mrt. '08
12 Mei '14
21 Jan. '88
24 Juni '15

Dieren
's-Gravenhage
Watergraafsmeer
Castricum
Meerkerk
Wageningen
Leeuwarden
Djokjakarta
Zuid-Beijerland
Breda
's-Hertogenbosch
Vledder
Cadzand

K.B.
K.B.

2 Dec. '10
11 Mrt. '16
18 Febr.'ló
7 Juni '14

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

3 Apr. '15
21 Apr. '16
12Sept. '14
15 Oct. '01
5 Febr. '18
10 Febr.'18
3 Juni '13
11Apr. '11
17 Juli '10
15 Febr.'13
12 Fabr.'18
2 Juli '99
16Apr. '17
16 Febr.*14

Arnhem
Arnhem
Vrouwepolder
Malmesbury
(Z.-Afr.)
Assen
Herjningen
Wijhe
Salatiga
Goudswaard
Oudkarspel
Deventer
Meester Cornelis
's-Gravenhage
Zoeterwoude
Assen
Enkhuizen
Amsterdam
Rotterdam

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

15 Oct. '08
19Juni '18
26Sept. '16
20 Juni '14
20 Juni '14
8 Mrt. '15
23 Juni '08
7Febr. '06

Tilburg
Soekaboemi
Rotterdam
Kediri
Kediri
Alloe
Soerakarta
Meulaboeh

L.

68
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Datum en
jaar van
geboorte

Naezer, Hendrik Wilhelm
Nienhuys, Hendrik Coenraad . . . . . . . . .
Nieuwenhuijs, Robert George Nicolaas .
Nieuwstraten, Jan Pieter
Notokoesoemo, Pangeran Ario
Nubé, Albert Hendrik
Nijhoff, Jonathan Bastiaan
Nijhuis, Johan Herman

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

9 Febr.'14
22 Oct. '12
18 Nov. '15
9 Dec. '13
26 Dec. '10
6 Aug. '15
23 Mrt. '18
4 Oct. '18

Martabing
Amsterdam
Gorinchem
Ridderkerk
Soerakarta
Leeuwarden
Zeist
Amsterdam

Oedin, Sam
Oldeneel tot Oldenzeel, Jan Arent Hyacinth Jozef Ghislain Baron van
Olthoff, Barnardus Hermannus
Oomen, Henricus Cornelis Jacobus . —
Oppenoorth, Willem Frederik Floras...
Ormel, Hendrik Arnoldus
Otto, Gustaf Emil
Otto, Hein
Overbeek, Hendrik Herman Gerrit . . . .
Oyen, WillemHendrikAntonie Theodoor
van

K.L.

17Juni '11

Bandoeng

B.
L.
—
—
L.
K.L.
T.
B.

25Sept. '16
23 Dec. '13
7 Dec. '13
11 Aug.'10
4 Jan. '18
11 Nov. '14
17Apr. '16
17 Dec. '12

Oosterhout
Garnwerd
Nijmegen
Soekaboemi
Heume
Batavia
Amsterdam
Voorthuizen

L.

8 Jan. '15

Pallandt, Marie Alexine Baronesse van .
Pattje, Derk Johannes
Peeters,Wilhelmus CeciliusAntonius . . .
Penders, Joannes Mathijs Antonius . . . .
Perk, George Diederik
Pieters, Gustaaf Watze Johan
Planje, Johannes Pieter
Pol, Peter Hermanus van de
Post, David Christiaan
Post, Jan
Post, Jan Jacob
Prinsen Geerligs, Hendrik Louis
Putter, Pieter de

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

22 Febr.'17
14 Jan. '13
15 Juni '12
27 Dec. '13
16 Aug. '12
8 Aug. '13
26 Juni '10
2 Febr.'ló
28 Jan. '14
29 Dec. '14
8 Nov. '16
22 Apr. '13
22 Aug. '18

Rozendaal
Veendam
Steenbergen
Koetaradja
Medan
Batavia
's-Gravenhage
Rijswijk (Z.H.)
Sloten
Amsterdam
Rhenen
Makassar
Axel

Raad, Koenraad Jan de
Raay, Adelbert van
Radjiman, Jopie
Reestman, Antonie Johannes
Reinders, Egbert

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

12 Juni '10
2 Aug.'17
8 Mei '15
18 Juni '10
22 Nov. '14 I

Houten
Gempol
Soerakarta
Gorinchem
Winterswijk

Naam

•g 3

Geboorteplaats

Budel
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Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

31
60
eu

Reinders, Karsien
Rethmeier, Bernard Heinrich
Ridder, Dirk Cornelis de
Riem, Hendrik
Riemersma, Jan Herman
Rinsema, Wiebe Taeke
Ritzema van Ikema, Jacob Bernard
Roelofsen, Benjamin
Roepke, Antonie Marie
Roo, Hendrik Christiaan de
Roos, Jacob
Rozeboom, Dirk
Russchen, Jannes
Ruijchaver, George Johannes
Ruijs, Carl Ludwig Wilhelm

L.
9 Mrt. '18
L.
14 Nov. '14
L.
16Dec. '12
L.
7 Sept. '18
L.
25 Mrt. '16
L.
17Apr. '12
L.
17Mei '12
K.L.
9 Mrt. '17
Toeh. 11Juli '15
K.L.
7 Mei '13
K.L. 12 Mei '17
L.
3 Mrt. '18
L.
5 Juni '17
K.L. 24 Nov .'13
L.
14 Juli '14

Eexta
Deventer
Arnhem
Den Helder
Ee (Fr.)
Norg
Westernieland
Amsterdam
Salatiga
's-Gravenhage
Leiden
Wageningen
Donkerbroek
Buitenzorg
Utrecht

Samson, Julius Abraham
Sauer, Gabriel
Sauveur, Emile Gaston
Schaepman, Cornelis Wilhelmus Hendricus Maria
Schagen,Hendrik van
Schaik, Anna Theodora Josephine van .
Scheer, Adolph Frederik van der
Scheer, Pieter
Scheffelaar, Anton Cornelis Johannes . .
Schelven, Bastiaan Diederik van
Schiere, Jouke Cornelis
Schimmel, Albert
Schouten, Willem Henri
Schroo, Hendrik
Schuurmans, Durk
Schuylenborgh, Johannes van
Segers,Jozef Marie Leon
Seinhorst, Jan Willem
Sepers, Izaak Dirk
Setten, Herman George van
Sikkel, Dirk
Simons, Joseph Piet Jan
Sissingh, Gerard
Sleesen, Dirk van der

K.L.
L.
K3.

Paramaribo
Kethel
Groningen

3 Aug. '16
27 Apr. '13
19 Nov. '13

L.
6 Aug.'13
T.
24Febr.'ll
T.
28 Nov. '16
L.
18 Apr. '09
K.B.
21 Aug. '16
K.L. 19 Oct. '12
L.
20 Sept. '10
L.
13 Juli '16
K.L. 23 Aug. '15
L.
31 Aug. '17
K.B. 22 Oct. '13
L.
15Jan. '16
L.
17 Dec. '16
L.
10 Nov.'11
L.
20 Aug. '18
K.B.
7 Juni '13
K.L. 30 Apr. '12
K.B. 10Jan. '16
L.
12Mrt. '14
B.
4 Nov. '12
K.B. 26 Nov. '04

Zwolle
Batavia
Schaesberg
Zutphen
Zóetermeer
Padang
Rotterdam
Burgwerd
Modjokerto
Warnsveld
Klaten
Spannum
Balikpapan
Roosendaal
Ruurlo
Haarlemmermeer
Palembang
Veur
Swalmen
Utrecht
Amersfoort

*
P
C
*
P

c
c
*

c
Pa
Pa
*
Pa
*

*
C
C

c
c
Pa
Ing
Pa
C
C
Pa
Ca
*
C
Pa
P
Ing
*
Ca
C
*
Pa
C
C
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Datum ta
jaar van
geboorte

Smeenk, Harm Hendrik
Smit, Coert Daniel
Smit, Jort Frans
Smits, Hendrik
Snellen van Vollenhoven, Heinrich. » . .
Snijder, Johan Jacobus
Snijders, Willem Johannes Jacobus . . .
Soest, Jan van
Soest, Wessel van
Soet, Frans de . . . . . .
Sondern, Johan Arnold
Sosrohadikoesoemo, Raden Ngabehi
Soearto.
Spaander, Gerrit
Spriensma, Auke
Staverman, John
Stehouwer, Willem
Straatman, Herman Jan
Swanborn, Paulus Louis
Sijpkens, Jakob Pieter

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

10 Mei '16
15Febr.'18
28 Apr. *13
15Juni '18
l M e i '13
22 Apr. '11
5 Mrt. '14
1 Juli '14
1 Nov. '16
8 Sept. '17
16 Oct. '12

Veendam
Delft
Apeldoorn
Strijen
Padang
Groede
Koudekerke
Amsterdam
Rotterdam
Zwolle
Gendringen

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

7 Apr. '12
5 Nov. '19
31 Mei '12
22 Dec. '17
10 Mrt. '13
2 Sept. '07
14 Mei '14
2 Aug. '16

Japara
Oostwoud
Oostrum
Batavia
Hiliigersberg
Apeldoorn
Pamekasan
Sneek

Teepen, Jacobus Marie
Temme, Johannes
Tenkink, Albert Jan
Teppema, Jacob Adriaan Marie
Tervoert, Johan Albertus
Teseling, Hendrikus Johannes
Thiel, Lilie van
Tiersma, Pieter
Tjia, James Edwin
Tjioe, Bian Bo
Tölke, Werner Wilhelm
Tomson, Theo Gerard
Toppinga, Berend Pieter
Toxopeüs, Pieter Cornelis Derk
Trousselot, Jan
Tuijnman, Daniël Sebastiaan

22 Dec. '11
L.
K.B. 15 Aug. '14
3 Juli '18
B.
4 Dec. '09
L.
K.L.
6 Juli '18
K.L.
4 Apr. '10
Toeh. 18 Jan. '13
11 Juni '17
L.
K.L. 29 Nov. '14
2 Sept. '16
T.
22 Apr. '16
L.
K.B.
5 Jan. '16
T.
13 Febr.'H
L.
10 Dec. '15
K.L. 31 Jan. '13
K.B. 16Apr. '15

<u

Naam

Ubbens, Menko Ubbo
Veen, Annie Hermine van
Veen, Barend

Ö

L.

4 Mei '09

L.
K.B.

26 Mrt. '17
18 Apr. '17

Geboorteplaats

Middelbeers
Coevorden
Winterswijk
Mill en St. Hubert
Winterswijk
Driebergen
Pasoeroean
Uitwellingerga
Bandoeng
Soerabaia
Dessau (D.)
Amsterdam
Slochteren
Leens
Heemstede
Middelburg
Spijk (Gr.)
Uithuizermeeden
Garoet
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Datum en
jaar van
geboorte

Naam

Geboorteplaats

•S'a
a"

op

m ba

*1£
Veening, Jan Gerrits
Vega, Eljakim
Velde, Charles van de
Verheij, Coenraad
Verhoeven, Bastiaan
Verhoog, Jacobus Marinus
Verkoren, Johannes
Verkuyl,Adolf Herman
Vermeulen, Dirk Hendrik
Verschuur, Franciena Theodora
Verschuyl, Heinrich
Vervelde, Gerrit Jan
Visser, Willy Karel Anton
Vlag, Abraham Frederik
Vogler, Karl Gerard
Vondeling, Anne
Voogt, Johan de
Voormolen, Jan Aart
Voorst tot Voorst,August Alexander Ferdinand Baron van
Voskens,JohannesPetrus Josephus Maria
Vries, Jan Bartele

Waals, Jacob Cornells van der
Wagenaar Hummelinck, Marius Gerrit .
Wanschers, Hendrik
Weerd, Pieter Cornells van de
Welter,Willem Hubert
Wely, Johannes Christiaan Lodewijk
Karel van
Wentholt, Ludolph Reinier
Wermeskerken, Cornelis van
Westerhof, Johan Jan
Westra, Schelte Hendrik Lodewijk
Wiebosch, Willem Adriaan
Wieringa, Karolina
Wiersema, Hergen Tjakko
Wiljes, Hans de
Willen, Wessel
Winterdijk, Pieter Jacobus
Wijk, Adrianus Jacobus van

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

22 Mrt. '18
7 Mei '13
24 Sept '12
22 Apr. '17
14 Dec. '17
22 Apr. '12
13 Febr .'18
11 Mei '11
8 Dec. '16
19 Febr .'17
12 Nov. '08
27 Dec. '18
21 Jan. '17
13 Juli '10
10 Jan. '15
2 Mrt. '16
25 Dec. '14
20 Juni '09

Oldebroek
Dordrecht
Banda Neira
Paramaribo
Rijswijk (N.-Br.)
Leiden
Enschede
Nijkerk
Drumpt
Wageningen
Amsterdam
Winterswijk
Zwijndrecht
Scheveningen
Malang
Appelscha
Malang
Malang

K.B.
B.
L.

29 Juli '14
27 Jan. '10
25 Juli '11

Bodjonegoro
Tilburg
Westergeest

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

17 Febr. '12
7 Juli '16
18 Juni '17
3 Oct. '12
6 Apr. '10

Amsterdam
Viaardingen
Wierden
Arnhem
Den Helder

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

21 Juli
2 Sept.
20 Febr.
9 Jan.
5 Nov.
13 Aug.
17 Juli
11 Apr.
20 Juli
21 Oct.
21 Nov.
9 Aug.

Rotterdam
Makassar
's-Gravenhage
Naarden
Ngawi
Amsterdam
Ternaard
Spijk (Gr.)
Bunde (D.)
Sloten
's-Gravenhage
Schalkwijk

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

'07
'10
'18
'17
'19
'14
'13
'17
'10
'15
'96
'12
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Naam

•o
3
•^

NI

•S
J3

o
W 'S

Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats
•J-Si

Wijk, Hendrik Pieter van
Wijk, Pieter James Willem van der

L.
K.L.

25 Dec. '10
5 Oct. '12

Barneveld
Nijmegen

C
Ing

Zeguers, Johan Marie Hubert
Zieck, Jacobus Frederik Ulderik . . .
Zwikker, Klaas
Zijlstra, Binnert

T.
K.L.
L.
L.

1 Jan. '15
2 Nov. '15
6 Apr. '17
28 Apr. '13

St. Pieter
Batavia
Zaandam
Grouw

Ca
P
P
C

OVERZICHT VAN HET TOTALE AANTAL DER INGESCHREVENEN VOOR HET STUDIEJAAR 1936—1937.
STUDIERICHTINGEN

AANTAL

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

163
70
45
12
72
9
8
Totaal
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9. LIJST VAN DE IN HET STUDIEJAAR 1936-1937
MET GOED GEVOLG GEËXAMINEERDEN
PROPAEDEUTISCH EXAMEN
28 September 1936
M . H. Brodhaag, Bandjermasin.
P. Fontein, Leiden.
A. Hadders, Odoorn.
M. M. van Hoffen, Utrecht.
J. C. Leinweber, Wageningen.
A. Muller, Alloe.
25 Januari 1937
M . F. Angelino, Ochten. ^
G. de Bakker, Rotterdam.
J. Boekestein, 's-Gravenzande.
S. J. Burema, 't Zandt.
N. Cleyndert, Djagadnaik.
J. J. Duyverman, Menado.
P. Eenshuistra, Rauwerd.
H. J. M. Henkes, Punta Arenas (Chili).
J. W. Heringa, Buitenzorg.
G. J. Jurriëns, Utrecht.
A. W. G. Koppejan, Goes.
A. C. Leendertz, Castricum.
L. A. L. M. Lobach, 's-Hertogenbosch.
B. H. Rethmeier, Deventer.
J. van Schuylenborgh, Balikpapan.
J. Temme, Coevorden.
G. J. Vervelde, Winterswijk.
W. A. Wiebosch, Amsterdam.
K. Zwikker, Zaandam.
30 April 1937
M. N. I. de Boer, Borger.
J. B. F . Brus, Rotterdam.
B. Duintjer, Veendam.

H. Dijkstra, Gendringen.
M. S. Eversdijk, 's Heer Arendskerke.
J. D. Ferwerda, Leeuwarden.
H. J. Gerritsen, Renkum.
J. Gonggrijp, Utrecht.
J. A. Grootenhuis, Balkbrug.
R. van Hees, Hoogeveen.
J. W. Lackamp, Oosterbeek.
Jhr. J. Ph. Laman Trip, Hilversum.
H. de Miranda, Amsterdam.
W. H. A. T. van Oyen, Budel.
K. J. de Raad, Houten.
J. H. Riemersma, Ee.
C. Verheij, Paramaribo.
J. Verkoren, Enschede.
J. F. U. Zieck, Batavia.
CANDIDAATSEXAMEN
Nederlandsche Landbouw
30 September 1936
H. de Bruin, Leeuwarden.
H. N . Coolman, Spijk (Gr.).
H. C. Muller, Soerakarta.
23 Januari 1937
E. J. Alderkamp, Wapenveld.V
A. E. Bruyning, Wageningen.
J. I. C. Butler, Rotterdam.
J. A. P. Franke, Sleen.
P. ter Hofstede, Wijdenes.
W. F. van Heemskerck Düker,
Hilversum.
W. Kooij, Kedichem.
A. H. Kruyt, Bussum.
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D. C. de Ridder, Arnhem.
C. W. H. M. Schaepman, Zwolle.
24 April 1937
E. P. Busscher, Ambt Hardenberg.
L. W. C. Carbin, Amsterdam.
G. J. B. Germs, Akkerwoude.
S. G. van Geuns, Schiermonnikoog.
W. G. A. Lammers, Dieren.
L. Radema, Bolsward.
G. Sauer, Kethel.
Koloniale Landbouw
29 Januari 1937
H . Danoesastro, Malang.
P. J. Feij, Nunspeet.
A. P. Pétrie, Bandoeng.
A. C. J. Scheffelaar, Padang.
H. G. van Setten, Palembang.
25 Juni 1937
J. E. Dinger, Heerlen.
A. M. Gelinck, Koudekerke.
H. L. Prinsen Geerligs, Makassar.
Tuinbouw
21 Januari 1937
J. M. Baelde, Rotterdam.
T . van Hiele, Groenlo.
25 Juni 1937
M. Bakker, Breda.
Koloniale Boschbouw
30 September 1936
J. H. Wisse, Buitenzorg.

30 Januari 1937
E. J. van Alphen de Veer, Djombang. »
Th. A. Hartman, Soerabaja.
28 April 1937
W. J. Lameris, Groningen.
C. L. Leefers, Soerabaia.
21 Mei 1937
M. Frouws, Ede.
E. G. Sauveur, Groningen.
H. Schroo, Klaten.
INGENIEURSEXAMENS
Nederlandsche Landbouw
30 September 1936
A. M. Cornelissen, Arnhem.
W. Kakebeeke, Goes.
IJ. van Koot, Haarlem.
A. M. van Vliet, Mijdrecht.
D. de Waal, Culemborg.
23 Januari 1937
B. Alons, Zutphen.
J. Doeksen, Velsen.
M. Hildesheim, Amsterdam.
J.W.van Nieuwenhuyzen, Steenbergen.
B. Polderman, Kruiningen.
L. H. Rienks, Winsum (Gr.).
A. F. van der Scheer, Zutphen.
J. M. L. Segers, Roosendaal.
J. Siebenga, Haskerdijken.
25 Juni 1937
M. J. Donkersloot, Chaam.
L. R. Dijkema, Glimmen.
L. Habers, Giethoorn.
A. Spriensma, Oostrum.
H. Verschuyl, Amsterdam.
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Koloniale landbouw
7 October 1936
H. C. Broeksma, Rotterdam.
W. A. C. Campen, Semarang.
P. J. van Delden, Rotterdam.
P. de Feijter, Hontenisse.
W. D. Hemsing, Semarang.
L. H. Huizenga, Ten Boer.
J. A. van Rhee. Den Pasar.
K. A. Tohir, Paran.

A. van der Meulen, 's-Gravenhage.
G. W. Meijer, Schiedam.
H. Rietberg, Koudekerk (met lof).
22 Januari 1937
W. G. van der Kloot, Scheveningen
(met lof).
K. Wieringa, Ternaard.
Nederlandsche Boschbouw
1 Februari 1937

29 Januari 1937
H. A. van den Berg, Groningen.
J. van Duin, Soerabaia.
H. Koornneef, Amsterdam.
C. L. Laméris, 's-Gravenhage.
W. P. Lenshoek, Semarang.
J. H. W. Mertens, Venlo.
A. J. J. van der Rest, Dordrecht.
J. C. Stofberg, Batavia.
G. L. Wanrooy, Hempens.
J. C. L. K. van Wely, Rotterdam.
23 Februari 1937
C. Greven, de Bilt.
30 Juni 1937
J.A.van Duyvendijk, Papendrecht.
D. E. Gianetti, Buitenzorg.
J. Ham, Buitenzorg.
J. A. Harten, Menado.
J. M. H. J. Houben, Breda.
O. F .Muller von Czernicki, Madioen.
H. C. Nienhuys, Amsterdam.
H. J. Teseling, Driebergen.
J. A. Storm van Leeuwen, Djokjakarta.
P. J. W. van der Wijk, Nijmegen.
Tuinbouw
28 September 1936
H. G. Kronenberg, Rotterdam.

N. J. A. van Keulen, Venlo.
A. Stoffels, Amsterdam.
30 Juni 1937
W. van Laer, Hilversum.
J. P. J. M. Voskens, Tilburg.
Koloniale Boschbouw
1 October 1936
W. F. J. van Beers, Hoek van Holland.
J. Bon, Wahaï.
H. C. P. de Kruijf, Pati.
B. A. J. Versteegh, Valdivia (Chili).
1 Februari 1937
G. C. van den Blink, Brielle (met lof).
Th. F . Burgers, Arnhem.
J. den Duik, Scheveningen.
K. Ebes, Rotterdam (met lof).
F. A. D. Niestijl Jansen, Soerabaia.
J. F. Smit, Apeldoorn.
A. S. Tuinman, Voorst.
P. C. van de Weerd, Arnhem.
30 Juni 1937
T. E. A. van Hylckama Vlieg, Vlaardingen.
W. van Leeuwen, Utrecht.

10. P R O M O T I E N G E D U R E N D E H E T S T U D I E J A A R
1936—1937
Het doctoraat in de Landbouwkunde werd verleend aan:
EMILE JOSEF À C A M P O , geb. 19 Febr. 1891 te Merkelbeek, op
proefschrift met stellingen, getiteld: „Wiskundige waardeering van
arbeidspraestaties", op 3 November 1936.
)
Promotoren: Prof. J. E.vander Stok enProf.Dr.M.J.VAN U V E N .
GABRIEL DANIEL N E L , geb. 15 Januari 1902te Matatiele (ZuidAfrika), op proefschrift met stellingen, getiteld: „Die ontstaan en
ontwikkeling van beesboerdery in Suid-Afrika en in besonderheid
van die friesveefokkery", op 3 Februari 1937.
Promotor: Prof. Dr.D . L . BAKKER.
A L I PIETER CORNELIS BIJHOUWER, geb. 22April 1902te Amsterdam,
op proefschrift met stellingen, getiteld: „Een bijdrage tot de kennis
omtrent het bloeien en het vruchtdragende vermogen van den
Mangga (Mangifera indica L.)", op 1Maart 1937.
Promotor: Prof. Ir A. M . SPRENGER.

GIJSBERTUS HOUTZAGERS, geb. 30 September 1888 te Kootwijk,

op proefschrift met stellingen, getiteld: „Het geslacht Populus in
verband met zijn beteekenis voor de houtteelt", op 3 Maart 1937.
Promotor: Prof. D r . J. JESWIET.
ABRAHAM GERRIT ADRIANUS IDENBURG, geb. 11 October 1904te
Utrecht, op proefschrift met stellingen, getiteld: „Systematische
grondkaarteering van Zuid-Sumatra", op 27 Mei 1937.
Promotor: Prof. D r . Ir. C.H . EDELMAN.
GERBEN HELLINGA, geb. 4 December 1909 te Gouda, op proefschrift metstellingen, getiteld : „Heteroauxin undPolarität, morphologische und elektrische, beiColeus-stecklingen", op 14Juli1937.
Promotor: Prof. Dr. E. REINDERS.

11. BIJZONDERE CURSUSSEN EN VOORDRACHTEN
Gedurende het studiejaar 1936—1937 werden de volgende bijzondere cursussen gegeven:
Prof. Ir.A.M. SPRENGER
Prof.Dr.M.J. VAN UVEN

Fruitteelt.
Bijzondere onderwerpen uit de wiskundige statistiek.
Dr. Ir. J. T. P. BIJHOUWER te IJmuiden . . . . Tuinarchitectuur en
tuinkunst.
L. VAN GIERSBERGEN, rijksbijenteeltconsulent
te Wageningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bijenteelt.
Dr. S. C.J. JOCHEMS te Naarden
Tabakscultuur en
-bereiding.
Ir. C. KOEMAN, rijkstuinbouwconsulent te
Aalsmeer
Bloementeelt.
Ir.H.G.A. LEIGNES BAKHOVENte 's-Gravenhage
Voedingsleer.
Ir. C. P H . MOERLANDS, rijkstuinbouwconsulent teBoskoop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boomteelt.
Ir. J. M. RIEMENS, rijkstuinbouwconsulent te
's-Gravenhage
Groententeelt.
J. LE ROY te Arnhem
Eerste hulp bij ongevallen en beroepshygiëne.
Ir. J. G. TUKKER, rijkspluimveeteeltconsulent
te Beekbergen
Pluimveeteelt.
Ir. A. SCHWEIZER te 's-Gravenhage
Technologie derrietsuikerbereiding.
Ir. K. VOLKERSZ, rijkstuinbouwconsulent te
Lisse
Bloembollenteelt.
Prof. L. VANVUUREN teUtrecht
Economische geografie.
Prof. Mr.Dr. H. WESTRA te Utrecht
Nederlandsen-Ind.
staats- en strafrecht.
Tijdens eenstudiereis vanProf. Ir. A.M. SPRENGER naar Nederlandsch-Indië werd indiens onderwijs door devolgende lessen voorzien:
Dr. H.A.A. VAN DER LEK, plantkundige aande Landbouwhoogeschool: Regeneratie- en restitutieverschijnselen bij plantendeelen.

79
Ir. E. W. B. VAN DEN MUYZENBERG, vast-assistent aan de Landbouwhoogeschool: De toepassing van electriciteit bij den tuinbouw.
De Jarowisatie van tuinbouwgewassen.
Ir. J. H. M. VAN STUIVENBERG, assistent aande Landbouwhogeschool: Dewortelvorming en beworteling van tuinbouwgewassen.
Ir. R. MULDER, rijkstuinbouwconsulent: Deinvloed vanlage temperaturen op diverse producten bij de bewaring door middel van
kunstmatige koude.
Ir. A. K. ZWEEDE, adjunct-rijkstuinbouwconsulent: Het ontstaan
van lage temperaturen en dewijze, waarop de schade diekanoptreden te voorkomen is.
Gedurende het verblijf van Prof. Ir. J. HUDIG in NederlandschIndiëwerden tervoorziening inhetonderwijsinlandbouwscheikunde
en bemestingsleer behandeld door:
Prof. Dr. Ir. C. H. EDELMAN: Biogeo-chemische kringloop der
biologisch belangrijke elementen.
Prof.Dr.Ir.S.C.J. OLIVIER:Deinhetplantenlichaam opgebouwde stoffen als suikers, eiwitten, vetten, vezelstoffen, lignine enz.
(capita selecta).
A. C. SCHUFFELEN, vast-assistent aan de Landbouwhoogeschool:
De grondslagen der bodemkunde.
Ir. O. CLEVERINGA, rijkslandbouwconsulent, Zutphen: De grondslagen der bemestingsleer en de practische toepassing daarvan.

12. INTENDANCE-CURSUS
AandeLandbouwhoogeschool wordt jaarlijks gegeven een cursus
voor officieren, gedetacheerd aan deHoogereKrijgsschoolte's-Gravenhageomopgeleid tewordenvoorden intendance-dienst.
De cursus begint 1 Maart eneindigt 1 November vanhetloopende
jaar.
Aan dezen cursus wordt onderwijs gegeven door de volgende
heeren:
Prof. Dr.D. L. BAKKER: kennis vanveeen veeverpleging;
Dr. B.R. DE BRUIJN: scheikundig onderzoek van levensmiddelen;
Prof. Ir. B. VAN DER BURG: zuivelbereiding;
Prof. Ir. H. K. H. A. MAYER GMELIN: plantkunde; akkerbouw en
kennis van landbouwproducten;
Prof. Dr. Ir. G. MINDERHOUD: landbouwaardrijkskunde en landbouwstatistieken van Nederland;
Prof. Dr.W. K. J. ROEPKE: dierkunde;
Prof. J. E. VAN DER STOK: Oost-Indische landbouw.
De cursus wordt gevolgd door den kapitein der infanterie vanhet
Koninklijke Nederlandsch-Indische leger J. J. SEGERS.
13. OVERZICHT VANDE GEDURENDE HET STUDIEJAAR
1936-1937 TOEGEKENDE STUDIEBEURZEN EN
STUDIETOELAGEN
Studiebeurzen ingevolge artikel 12 van de wet tot regeling van
het hooger landbouwonderwijs
11
Studietoelagen aan studenten, diezichverbinden lateralsadspirant-houtvester instaatsdienstnaarNederlandsch-Indiëtegaan 17

II

STAAT VAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL
BIJ DEN AANVANG VAN HET STUDIEJAAR
1937-1938

COLLEGE VAN CURATOREN
Jaar van
aanvaarding
JHR. S. VAN CITTERS, Brummen, Voorzitter
D R . H. J. LOVINK, s-Gravenhage
J. M. A. WIJNAENDTS VAN RESANDT, Wageningen
DR. E. VAN WELDEREN BARON RENGERS, IJsbrechtum
Mr. A. I. M. J. BARON VAN WIJNBERGEN, Utrecht.

1918
1918
1923
. . . . . . 1927
1936

SECRETARIS VAN CURATOREN
MR. F. FLORSCHÜTZ, Velp (G.)

.........................

1918

RECTOR-MAGNIFICUS
Ir. C. BROEKEMA

SECRETARIS VAN DEN SENAAT
Dr. J. JESWIET.

COLLEGE VAN RECTOR-MAGNIFICUS EN ASSESSOREN
Ir. C. BROEKEMA, Voorzitter.
Dr. H. A. J. M. BEEKMAN, Secretaris.
J. E. VAN DER STOK.
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HOOGLEERAREN
Benoeming
te Wageningen
Dr. D. L. BAKKER

1921

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

1921

De houtmeetkunde, boschrenterekening, boschbedrijfsregeling en de houtteelt en boschbescherming in de
tropen.
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.
Dr. Ir. C. H. EDELMAN

1933

De mineralogie, de petrologie, de geologie en de agrogeologie.
De physiologie der dieren.
Dr. J. A. HONING

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

1920

1928
1933

De boschbouw.
Dr. J. JESWIET

1925

De plantensystematiek, dendrologie en plantengeografie.
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

1927

De landhuishoudkunde.
Dr. Ir. S. C. J. OLIVIER

1909

De scheikunde.
Dr. J. A. PRINS

1936

De natuurkunde, meteorologie en klimatologie.
Dr. H. M. QUANJER

De plantenziektenkunde.

1909
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Dr. E. REINDERS

1923

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

1919

Het dierkundige deel der plantenziektenkunde.
Dr. J. SMIT

1936

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, de boschhuishoudkunde en de Indischeboschgeschiedenis.
BUITENGEWONE HOOGLEERAREN
Ir. J. ELEMA (Assen)
1913
De grondverbetering.
Dr.J.J. VANLOGHEM (J.J.Viottastraat 23,Amsterdam (Z.)).. 1919
De tropische hygiëne.
Mr. A. NEIJTZELL DEWILDE (Frankenslag313,'s-Gravenhage) 1935
De kolonialelandhuishoudkunde enhet Indisch agrarisch
recht.
Dr. E. VAN SLOGTEREN (Heemstede)
1925
Bijzondere deelen der plantenziektenkunde.
Dr. H. J. C. TENDELOO

1937

De scheikunde.
BIJZONDER HOOGLEERAAR,
aangesteld door de stichting „Fonds ten behoeve van de opleiding
van suikergeëmployeerden" (Curatorium: Mr. D. FOCK, Minister
van Staat (Voorzitter); Dr. J. C. KONINGSBERGER, oud-Minister van
Koloniën; Mr. A. J. A. A. BARON VAN HEEMSTRA, oud-Gouverneur
van Suriname),
Dr. J.M. GEERTS(VanStolkweg 11,'s-Gravenhage)......... 1931
De cultuur van het suikerriet.
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OUD-HOOGLEERAAR, L I D VAN D E N S E N A A T
Jaarvan
aftreding
Dr. G. GRIJNS, Wageningen

1935

LECTOREN
Benoeming
te Wageningen
H . J. VAN HOUTEN

1919

D e landbouwarchitectuur.
A. KRUIDHOF

1936

Het landmeten en waterpassen.
Ir. M . W. POLAK

1914

D e werktuigkunde en het werktuigkundig teekenen.
H. RAMAER

1903

Het handteekenen.
Dr. Ir. R. VERSCHUUR

1909

Hoofdstukken uit de technologie.

DOCENTEN
Dr. Ir. J. T . P. BIJHOUWER (IJmuiden). De tuinarchitectuur en
tuinkunst.
L . VAN GIERSBERGEN (Wageningen). De bijenteelt.
Ir. C. KOEMAN (Aalsmeer). De bloementeelt.
Ir. H . G. A. LEIGNES BAKHOVEN ('s-Gravenhage). De voedingsleer.
Ir. C. P H . MOERLANDS (Boskoop). De boomteelt.
Ir. J. M . RIEMENS ('s-Gravenhage). De groententeelt.
J. LE ROY (Colenbranderstraat 10,Arnhem). De verbandleer.
Ir. A. SCHWEIZER ('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.
Prof. Mr. Dr. H. WESTRA (Utrecht). Het Nederlandsch-Indisch
staats- en strafrecht.
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WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL TER ASSISTENTIE
Dr. Dipl. Ing. G. BERGER, scheikundige bij organische scheikunde.
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. H. J. VENEMA, plantkundige bij systematiek.
Dr. Ir. K. T. WIERINGA, landbouwkundige bij microbiologie.
Ir. K. BOSMA, vast-assistent bij veeteelt.
Mej. Dr. C. A. GOUWENTAK, vast-assistente bij plantkunde.
J. H. VAN MECHELEN, vast-assistent bij boschbouwarchitectuur, bevloeiïng en weg- en waterbouwkunde.
Ir. E. W. B. VAN DEN MUYZENBERG, vast-assistent bij tuinbouw
plantenteelt.
Ir. W. J. NIJVELD, vast-assistent bij physiologie der dieren.
Dr. Ir. W. A. J. OUSTING, vast-assistent bij mineralogie en geologie
Dr. R. PRAKKEN,vast-assistent bij erfelijkheidsleer.
Dr. Ir. P. SCHOORL, vast-assistent bij tuinbouwplantenteelt.
A. C. SCHUFFELEN, vast-assistent bij landbouwscheikunde.
Dr. J. S. BUY, assistent bij physische en colloïdchemie.
Ir. A. M. CORNELISSEN, assistent bij landbouwscheikunde.
Dr. R. D. CROMMELIN, assistent bij mineralogie en geologie.
Ir. K. EBES X ), assistent bij plantkunde.
Dr. J. CH. L. FAVEJEE, assistent bij mineralogie en geologie.
J. A. HUYSKES,assistent bij plantkunde.
D. I. LUTEYN, assistent bij physische en colloïdchemie.
Ir. E. G. MULDER, assistent bij microbiologie.
P. K. PEERLKAMP, assistent bij natuurkunde.
Ir. M. ROSANOFF, assistent bij landbouwscheikunde.
Ir. J. H. M. VAN STUIVENBERG,assistent bij tuinbouwplantenteelt.
Ir. H. VEENSTRA 2 ), assistent bij landbouwscheikunde.
Ir. J. VLIEGER 3 ), assistent bij systematiek.
Ir. D. DE WAAL, assistent bij landbouwplantenteelt.
W. H. WELTER, assistent bij plantkunde.
J. WIT, assistent bij organische scheikunde.
') Op verzoek eervol ontslagen met ingang van 22 November 1937.
2
) Op verzoek eervol ontslagen met ingang van 1November 1937.
3
) Op verzoek eervol ontslagen met ingang van 1 October 1937.
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TECHNISCHE AMBTENAREN ENZ.
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. VANSOLINGE Jr., ambtenaar van administratie.
PERSONEEL BIJ HET SECRETARIAAT VAN DEN 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.
Mej. A.J.B.WOLDA,bibliotheekbeambte bij tuinbouwplantenteelt.
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.
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.
J. W. GREVERS, amanuensis bij tuinbouwplantenteelt.
M. VAN HARN, amanuensis bij plantenphysiologie.
P. DEN HARTOG, amanuensis bij tropische landbouwplantenteelt.
W. G. VAN DEN HOEK, amanuensis bij landmeten.
C. A. HOLEWIJN, amanuensis bij weg- en waterbouwkunde.
A. J. HOOGSTEDE, concierge (aula).
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J. HOUTLOSSER, amanuensis, tevens concierge, bij microbiologie.
E. J. JANSEN, amanuensis bij landbouwscheikunde.
R. J. DE JONG, 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. VAN DE PEPPEL, amanuensis bij erfelijkheidsleer.
J. VAN DE PEPPEL B.WZN., amanuensis bij tuinbouwplantenteelt.
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.
. . . . . . . . . amanuensis bij landmeten.
J. W. VAN WIJK, amanuensis bij physische en colloïdchemie.
J. A. F. ZANDERS, amanuensis bij technologie.
D. J. VAN ZANTWIJK, amanuensis bij natuurkunde.
BIBLIOTHEEK, INSTITUTEN EN ARBORETUM
A. BIBLIOTHEEK
Dr. H. N. KOOIMAN, bibliothecaris.
Dr. H .C. A. MULLER, assistent.
Mej.M.J. MULDER,technisch ambtenaar.
J. H. H. SÖTEBEER, ambtenaar van administratie.
J. RUSSCHER, bibliotheekbeambte.
, bibliotheekbeambte.
Th. J. IJWEMA, bibliotheekbeambte.
C. B. BRUSSEN, amanuensis.
B. INSTITUUT VOOR LANDBOUWWERKTUIGEN EN
-GEBOUWEN
Prof. Ir. M. F. VISSER, directeur.
Ir. Y. BROUWERS, rijkslandbouwingenieur.
Ir. M. W. POLAK, rijkslandbouwingenieur.
H. J. VAN HOUTEN, rijkslandbouwarchitect.
W. L. F. L. HEIDEMA, bouwkundig teekenaar.
P. A. KUIPERS, bouwkundig teekenaar.
V. J. FRIES, werkmeester-monteur, tevens concierge.

89
C. INSTITUUT.VOOR PHYTOPATHOLOGIE
LABORATORIUM VOOR MYCOLOGIE EN AARDAPPELONDERZOEK

Prof. Dr.H. M. QUANJER, beheerder.
Mej. H. L. G. DEBRUIJN, plantkundige.
Dr. Ir. H. VANVLOTEN, phytopatholoog.
Dr. A.J.P. OOET, vast-assistent.
Ir. A. ROZENDAAL, 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. D. C. GEIJSKES, assistent.
Ir. J. DOEKSEN, assistent.
N. CORSTANJE, 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.
Dr. A.E.H.R. BOONSTRA, plantkundige.
Dr. M. J. SIRKS, x) plantkundige.
Ir. J. K. GROENEWOLT, landbouwkundige.
Dr. H. DE HAAN, assistent.
M. L. 'T HART, assistent.
P. FOLMER, bedrijfsboer.
Sj. BEKIUS, tuinbaas.
J. C.J. VANSCHUYLENBORGH, schrijver 2eklasse.
J. W. HAKSTEGE, amanuensis, tevens concierge.
*) Opverzoek eervol ontslagen metingangvan8October1937.
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E.INSTITUUT VOORBOSCHBOUWKUNDIG ONDERZOEK
AFDEELING BOSCHEXPLOITATIE EN BOSCHHUISHOUDKUNDE

Prof.A.TEWECHEL, beheerder.
Dr.J.R. BEVERSLUIS,landbouwkundige.
H.A.RIGHOLT, amanuensis.
E. STACHHOUWER, amanuensis.
AFDEELING BOSCHBEDRIJFSREGELING, BOSCHBEDRIJFSECONOMIE, HOUTMEETKUNDE EN HOUTTEELT EN
BOSCHBESCHERMING IN DE TROPEN

Prof.Dr.H.A.J.M. BEEKMAN, beheerder.
Ir. W. HORSTING, assistent.
K. BOSMAN,technisch ambtenaar.
G.E. GREEVE,amanuensis.
AFDEELING HOUTTEELT EN BOSCHBESCHERMING IN DE
GEMATIGDE LUCHTSTREKEN

Prof.Ir.J.H. JAGERGERLINGS,beheerder.
A.H.L.BÄHLER,technisch ambtenaar.
CHR. BEUMER, amanuensis.
F. ARBORETUM
Prof. Dr. J. JESWIET, directeur.
E. M. KREUZEN, tuinbaas.
J. FRERIKS, tuinman le kl.
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Hoofdgebouw: administratie, landbouwplantenteelt, land- en volkenkunde, scheikunde, trop,
cultuurtechniek, werktuigkunde, natuurteekenen.
Aula en Bibliotheek.
Physiologie der dieren en trop, landbouw.
Natuurkunde, aardkunde.
Veeteelt.
Landbouwwerktuigen.
Plantensystematiek en entomologie.
Plantkunde.
Boschbouw.
Plantenphysiologie.
Microbiologie.
Landmeten.
^Zuivelbereiding.
Tuinbouwplantenteelt.
Mycologie.
Veredeling van landbouwgewassen.
Technologie.
Hulpgebouw.
Erfelijkheidsleer.
Landbouwscheikunde.

PLATTEGRONDVANWAGENINGENMETAANDUIDINGVANDEGEE
DER LANDBOUWHOOGESCHOOL

büWEN

GEBOUWEN EN TERREINEN
De aula der Landbouwhoogeschool is gelegen aan den Rijksstraatweg la. In dit gebouw hebben de Curatoren hunne werk- en
vergaderlokalen. Achter de aula vindt men de bibliotheek.
Inhethoofdgebouw, Heerenstraat no. 18,bevinden zich: de kamer
van den Rector-magnificus, de senaatskamer, het secretariaat van
den senaat,hetbureau van administratie,delaboratoriaen decollegezalen voor landbouwplantenteelt, tropische cultuurtechniek en werktuigkunde, deverzameling ethnografica, de collegezaal voor Indische
volkenkunde en Indische talen en de lokalen voor natuurteekenen.
In dit gebouw worden tevens de colleges gegeven in economische
géographie, tuinarchitectuur en tuinkunst en beroepshygiène.
In den noordelijken zijvleugel, Heerenstraat no. 20,is gehuisvest het
laboratorium voor physische en colloïd-chemie, in den zuidelijken
zijvleugel, Heerenstraat no. 16, dat voor organische chemie.
In het hulpgebouw, Duivendaalsche laan no. 9a, worden de colleges gegeven in: wiskunde, staathuishoudkunde, sociale statistiek,
koloniale landhuishoudkunde, Indisch staatsrecht, agrarisch recht en
grondverbetering.
In het gebouw Duivendaalsche laan no..2 zijn gevestigdhetlaboratorium voor natuurkunde en meteorologie en dat voor mineralogie,
geologieen agrogeologie (met bijbehoorend museum);in het gebouw
Duivendaalsche laan no. 1 bevinden zich op de bovenverdieping de
collegezaal, verzamelingen en werkruimten voor tropische landbouwplantenteelt, terwijl in de benedenverdieping het laboratorium
voor physiologie der dieren is gehuisvest.
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
ruim33ha, zijngedeeltelijk gelegeninde onmiddellijke nabijheid van
de veestallen aan de Duivendaalsche laan.
In de oude boerderij „Duivendaal" zijn enkele lokaliteiten ingericht voor de bereiding van zuivelproducten.
Het gebouw Duivendaalsche laan no. 7 bevat de collegezaalvoor
landbouwwerktuigen en cultuurtechniek en onderzoekings- en
demonstratie-ruimten voor landbouwwerktuigen; achter dit gebouw
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staat een tijdelijke machineloods,waarin tevensdekantoren gevestigd
zijn van het Instituut voor landbouwwerktuigen en -gebouwen.
Het gebouw „Hinkeloord", Rijksstraatweg no. 64, met tuin, staat
ter beschikking van de drie hoogleeraren in de boschbouwwetenschappen en van het Instituut voor boschbouwkundig onderzoek.
In „de Valk", Rijksstraatweg no. 53a,isdeafdeeling landmeten en
waterpassen ondergebracht. Achter dit gebouw zijn het laboratorium
voor erfelijkheidsleer, zijne proefterreinen en kassen gelegen.
Het laboratorium voor plantenphysiologisch onderzoek, waarin
tevens de hoogleeraar in landhuishoudkunde voor zijne colleges gastvrijheid vindt, is gevestigd in het gebouw Rijksstraatweg no.72.Bij
dit gebouw vindt men den proeftuin met kassen voor plantenphysiologie, aan welk terrein zich aansluiten de proefvelden met
kassen van het laboratorium voor microbiologie, Rijksstraatweg no.
76.
Tegenover de afdeelingen voor plantenphysiologie en microbiologieisaan den Rijksstraatweg gelegen hetarboretum. Te midden
daarvan bevindt zich het gebouw voor de afdeelingen plantensystematiek, dendrologie en plantengeografie (benedenverdieping)
en entomologie (bovenverdieping), waarvan mede gebruik wordt
gemaakt voor de colleges in groententeelt, boomteelt, bloementeelt,
bloembollenteelt en bijenteelt.
Het laboratorium voor plantkunde bevindt zich aan de Arboretumlaan no. 4.
Het laboratorium voor landbouwscheikunde is, met zijne proefvelden, gelegen aan den Diedenweg no. 14.
De afdeeling tuinbouwplantenteelt beschikt over een laboratorium,
Haagsteegno.3,eenbedrijfsgebouw eneenproeftuin groot ± 7H.A.
Hiertegenover (Binnenhaven no. 4) vindt men het laboratorium
voor plantenziektenkunde (mycologie en aardappelonderzoek) met
proefterreinen en kassen.
Het Instituut voor veredeling van landbouwgewassen is gevestigd in het gebouw Nude no. 36b,bestaande uit laboratorium en
graanschuur. Dit instituut beschikt voorts over de boerderij „Het
Groenewoud", groot ongeveer 33 ha indeNude en over eenig terrein aan de Bornsche steeg en op den Westberg.
Het laboratorium voor zuivelbereiding isgevestigd in de gebouwen
Heerenstraat no. 23 en 25, dat voor technologie in het gebouw
Heerenstraat no. 21.

BEURZEN EN TOELAGEN
A. STUDIEBEURZEN EN -SUBSIDIES.

Aangaande rijksstudiebeurzen en -subsidies voor buitenlandsche
studiereizen aan studenten der Landbouwhoogeschool wordt in
artikel 12 der wet tot regeling van het hooger landbouwonderwijs
bepaald, dat er telken jare voor de Landbouwhoogeschool een
bedrag van ten hoogste 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, aanonvermogende studenten van
buitengewonen aanleg beurzen, ten bedrage van hoogstens f800.—
per jaar, toe te kennen.
B. TOELAGEN AAN HEN, DIE IN OPLEIDING ZIJN VOOR DE BETREKKING
VAN HOUTVESTER BIJ DEN DIENST VAN HET BOSCHWEZEN IN
NEDERLANDSCH-INDIË.

Onder het genot van eene studietoelage van f300.— 's jaars
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 f 110.—
'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 adspirant-agrogeologen aangewezen zullen worden.

94
FONDSEN
FONDS TEN BEHOEVEVANDEOPLEIDINGVANSUIKERGEËMPLOYEERDEN.

De stichting heeft ten doel de bevordering van de wetenschappelijke en practische opleiding van geëmployeerden voor de Javasuikerindustrie, 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, (blz.
84) door het doen houden van reeksen wetenschappelijke voordrachten over onderwerpen, verband houdende met de kennis van de
Javasuikerindustrie en van Nederlandsen-Indië in het algemeen,
door het stichten van beurzen enz.
De Raad van Bestuur 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 van den Bond van Eigenaren van Nederlandsch-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 tot Exploitatiedersuikerondernemingen Sentanen-lor,BrangkalenDinoyo,
Jhr. Mr. H. A. QUARLES VAN UFFORD, secretarisvan den Bond van
Eigenaren van Nederlandsch-IndischeSuikerondernemingen (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
liquidatie. Het doel der stichting is de bevordering van de landbouwwetenschap enaanverwantehandelswetenschapinhaargeheelen
omvang. Zij tracht dit doel te bereiken door het uitschrijven van
prijsvragen, het bekostigen van studiereizen, het steunen van wetenschappelijke instellingen ofonderzoekingen, het bezorgen van wetenschappelijke uitgaven, enz.
Een Raad van Commissarissen wordt gevormd door de leden van
het Collegevan Curatoren der Landbouwhoogeschool, die zich daartoe bereid verklaren.
Het bestuur der stichtingbestaatuitdehoogleeraren en oud-hoogleeraren, leden van den Senaat, voor zooverre zij zich bereid verklaren die taak op zich te nemen.
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Met dedagelijksche leiding isbelast een College van Directeuren.
Inditcollegehebben zitting:
Prof. Ir. M. F. VISSER, voorzitter (plaatsvervanger Prof.Dr. M.J.
VAN UVEN).

Prof. Ir. B. VANDER BURG, secretaris-penningmeester (plaatsvervanger Prof. Dr.D. L. BAKKER).
Prof. A. TE WECHEL, lid (plaatsvervanger Prof. Ir. H. K. H. A.
MAYER GMELIN).

CURATOR-FONDS.

Dit fonds is gesticht door den heer J. SIBINGA MULDER, oudCurator derLandbouwhoogeschool.Hetdoel derstichtingisvolgens
artikel 2derstatuten: „het toekennen vanbelooningen, bestaande in
gouden eerepenningen, geslagen op den stempel der Landbouwhoogeschool, aan hen, die door de beantwoording van prijsvragen
op het gebied der landbouwwetenschap, volgens het oordeel van
het CollegevanCuratoren derLandbouwhoogeschool ofvanhen,aan
wie door bedoeld College de beoordeeling zalzijn overgelaten, eene
bijzondere onderscheidingwaardigzijn, en/ofhetverleenenvanfinancieelen steun of subsidiën aan personen van buitengewonen aanleg,
ten behoeve van de bestudeering van wetenschappelijke vraagstukken oplandbouwgebied, zoowel hier te lande alsin NederlandschIndië, enhetfinancieel ondersteunen ofsubsidieeren van stichtingen
of fondsen, dieeengelijk doel beoogen."
Het bestuur der stichting wordt gevormd door en het beheer
vanhetfonds isopgedragen aanhetCollegevanCuratoren der Landbouwhoogeschool.
HESSELINK

VAN

SUCHTELEN-FONDS.

Deze stichting, inhet leven geroepen door wijlen denheerMr.H.
F. HESSELINK VANSUCHTELEN,oud-BurgemeestervanWageningenen
oud-Curator derLandbouwhoogeschool, door eenhem ter gelegenheid van de herdenking zijner vijf en twintig-jarige ambtsvervulling
als Burgemeester van Wageningen aangebodensomdaartoebeschikbaar te stellen, heeft ten doel denbloeivan—endestudieaan—de
Landbouwhoogeschool te bevorderen,metallemiddelen,diehaarbestuur daartoedienstigzaloordeelen,zooalshetverstrekkenvan geldelijken steun aanjongelieden vanbijzonderen aanleg enijver, diehet
onderwijs aandeLandbouwhoogeschool wenschen tegenieten, doch
die zelve ofwier ouders ofverzorgersnietinstaatzijn dekostendaarvantedragen,alsmedesteun teverleenenaan hoogleerarenof studenten dier instelling bij belangrijke onderzoekingen, bijdeuitgave van
omvangrijkepublicatiën,ofbijaanschaffingvanbepaaldnoodige,kost-
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bareinstrumenten, boeken enz.,ofwel bijhetverbindenaandehoogeschool van voor haar onmisbare docenten, waarvoor van rijkswege
niet devereischte gelden zijn teverkrijgen,ofbijhetuitnoodigenvan
bekende geleerden tot het houden van voordrachten, lezingen enz.
Het bestuur dezer stichting bestaat uit:
Prof.A. TEWECHEL, Wageningen, voorzitter.
Prof. Ir. C. BROEKEMA, „
secretaris.
G. H. MEIER,
„
penningmeester.
A. L. VAN BEUSEKOM, Hilversum
I, ,
R. F. KUTSCH LOJENGA, Wageningen
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, Velp (Gld.), voorzitter.
De Rector magnificus der Landbouwhoogeschool.
W.H.STARING, Vorden.
BROEKEMAFONDS.

Dit fonds, datdoordenNederlandschenlandbouwwerd bijeengebracht tergelegenheid vanhetaftreden vanProf.Dr.Ir.L.BROEKEMA
als hoogleeraar aan de Landbouwhoogeschool, heeft ten doel debevordering vandeLandbouwplantenteelt, inhet bijzonder vandeveredeling derlandbouwgewassen in Nederland. De stichting tracht dit
doel te bereiken o.a. door het verschaffen van eene toelage aan studeerendenaandeLandbouwhoogeschool voorhetdoenvaneenstudiereisophetgebied derplantenteelt. Aanvragen,dieschriftelijk behoorentewordeningediend,wordenbehandeld indejaarvergadering van
regenten, diealsregel in April gehouden wordt. Zij,dieeene toelage
van het fonds genieten, moeten zich verplichten een verslag vande
wijze, waarop deze isbesteed, aanderegenten uittebrengen enzich
bereid verklaren de verkregen resultaten, voorzoover regenten dit
wenschen, voor eventueele publicatie af te staan of op andere wijze
ter kennisvanbelanghebbenden te brengen.
Het college vanregenten wordt gevormd door:
Prof. Ir. C. BROEKEMA, Wageningen, voorzitter en secretaris.
Prof. Ir. H. K. H.A. MAYER GMELIN, Wageningen.
Dr. H. MOLHUYSEN, 's-Gravenhage.
J. L. NYSINGH, de Wijk.
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