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1. DE S T E E N D E R W I J Z E N I N D E Z E T I J D
REDE UITGESPROKEN OP 9 MAART 1951 TER GELEGENHEID
VAN DE DRIEËNDERTIGSTE VERJAARDAG VAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL DOOR DE RECTOR MAGNIFICUS

DR. H.J.C. TENDELOO
Mijne Heren Curatorenen Hoogleraren,Dames en Heren
Lectoren, Docenten, Assistenten en Studenten en voorts Gij
allen, die deze herdenking van de 33ste Dies Natalis der
Landbouwhogeschool met Uw tegenwoordigheid vereert,
£eergeachteToehoorderessen en Toehoorders,

Uit degeschiedenis der mensheid blijkt, dat van devroegste tijden af
de menselijke geest zich heeft beziggehouden met het raadsel der
materie, zoals zij zich openbaart in talloze verschijningsvormen, in
organismen, in organische en anorganische stoffen. De mensheid
heeft steeds uitvindingen gedaan en daardoor zeer vele nieuwe verschijningsvormen der materie geschapen.
Het is bekend, dat de toeneming van onze kennis en de verdieping
van onze inzichten niet steeds geleidelijk zijn tot stand gekomen. Er
zijn tijdperken geweest waarin, naar wij menen te mogen vaststellen,
de vooruitgang betrekkelijk traag was of stilstond. Wat deze laatste
waardering aangaat: ons eigen tempo kan ons er toe brengen om een
kleine vooruitgang in het verleden als stilstand te beoordelen. Er zijn
andere tijdperken waarvan wij nochtans blijven verklaren, dat zij een
sterke ontwikkeling te zien geven, zowel wat betreft kennis als inzicht.
In een zodanig tijdperk leven wij sedert het begin van deze eeuw.
Er zijn noggeen voortekenen, dat deze ontwikkeling in detoekomst geremd zal worden. Integendeel, wellicht mag nü nog gezegd worden,
dat de ontwikkeling nog uitdrukkelijker zal zijn. Ieder, die in een der
sectoren van de natuurwetenschappen zijn arbeidsveld of-veldje vindt,
weet, dat de enorme hoeveelheid literatuur, die regelmatig verschijnt,
getuigt van een activiteit, die nauwelijks bij te houden is.Hoewel er in
die literatuur veel voorkomt, dat als nieuw wordt aangediend, blijken
vele artikelen herhalingen in nieuwe vorm te zijn van wat anderen
reeds geschreven hadden. Niettemin verschijnt er veel, dat uitzicht
opent en de basis legt voor verder onderzoek, voor verrijking van
kennis enverdieping van inzicht.
Ik wil trachten een beeld te geven van enkele aspecten van de bedoelde ontwikkeling en hun achtergronden. Het komt mij voor, dat ik
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U niet moet vermoeien met al tespeciale en technische beschouwingen
uit de scheikunde, die in het algemeen, en niet alleen door studenten,
moeilijk gevonden wordt.
Tot de oudste getuigen van scheikundige vaardigheid behoren de
zgn.Leidseen Stockholmse papyri,oorkonden in 1828in een Egyptisch
grafveld gevonden. De Griekse tekst hiervan, uit ongeveer de derde
eeuw onzerjaartelling, bevat vele voorschriften betrekking hebbende
op edele metalen, edelstenen en kleurstoffen. Zij geven de ervaringen
van velevoorgeslachten weer; ook zijn er enige auteursnamen vermeld,
b.v. die van de Pseudo Demokritos uit de eerste eeuw na Christus, die
later de vader van de alchemie, de eerste alchimist, genoemd zou worden. Zijn boeken, met als hoofdwerk „Physica et mystica" zouden het
teruggevonden werk van een Perzisch priester Ostanes zijn, wiens geest
Demokritos bezworen zou hebben en van wie Demokritos vernomen
zou hebben, dat zijn geheimschriften zich in zijn tempel zouden bevinden. Tevergeefs werd deze doorzocht, maar later ging tijdens een
tempeldienst een zuil open; de boeken kwamen te voorschijn, maar zij
bevatten niet anders dan deze uitspraak: „De natuur verheugt zich
over de natuur, de natuur overwint de natuur, de natuur heerst over de
natuur",envonLippmann laat hieropvolgen, dat deze enkele woorden
zeker getuigen van de bovenmenselijke wijsheid van Ostanes om de
veelheid van ervaringen hierin samen te vatten!Ostanes zelf sprak op
zijn beurt van oudere auteurs.
Hermes, genaamd Trismegistos, een mythologische figuur, die met
verschillende goden geïdentificeerd werd, o.a. met Ptah, Chnum en
Thot, zou 20-36 duizend werken geschreven hebben. Een excerpt uit
zijn werken zou, volgens Clemens Alexandrinus, 42 banden omvatten.
Men zag in Hermes de personificatie van weten en wetenschap, de ingewijde in geheimen, de scheppende geest, de man in wie begin en
einde der goddelijke kunst verenigd was, de meester van de heilige en
hermetische kunst, de eerste alchimist, die tot in onze tijd nog leeft in
de uitdrukking: hermetisch gesloten. Ondanks zijn talrijke publicaties!
Wie alchemie zegt komt daarmede op een onderwerp waarover geen
eenstemmigheid bestaat. John Read begint zijn boek „Prelude to
chemistry" met te zeggen, dat veleschrijvers alchemie de zogenaamde
kunst noemen om uit onedele metalen deedele metalen goud en zilver
temaken.Algemenerzoualchemiede chemie der middeleeuwen zijn en
Liebig zegt, dat alchemie nooit iets anders is geweest dan chemie.
Alchemie was een wetenschap en behandelde al die procedé's, waarbij
chemie technisch werd toegepast. In nog algemener zin zou alchemie
een philosophisch systeem zijn, dat indringt zowel in het mysterie van
het leven alsin dat van de dode stof. In 1742schreef Dufresnoy in zijn
„Histoire de la philosophie hermétique", dat hij daarin de geschiedenis
van de alchemie, degrootste dwaasheid ende diepste wijsheid, waartoe
mensen kunnen komen, zou geven.
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In China schijnt de alchemie reeds in de vijfde eeuw voor Christus
te zijn ontstaan envanaf 300voor Christus te zijn beoefend. Het is een
vraagofEgypte dan welChina hetland van oorsprongvan de alchemie
is. In China is de alchemie nauw verbonden met het Taoism, een
godsdienst en wijsbegeerte gebaseerd op de leer van Lao-Tse van de
zesde eeuw voor Christus. Van oudsher geloofden de Chinezen in de
leven-gevendeenverjongende eigenschappen vanjade, parel, cinnaber
en andere stoffen. Ko Hung (ongeveer 300 voor Christus) philosoof,
alchimist, medicus en dichter (excusez du peu!) ziet in de alchemie
3 opdrachten, nl.: de bereiding van een vloeibaar goud, dat een lang
leven zou mogelijk maken; de bereiding van kunstmatig cinnaber ten
gebruike bij het maken van goud en de transmutatie van metalen in
goud.
Later sprak men in de alchemie over de ziel van kwik, zwavel en
lood, in dezelfde zin alsde Taoist over de zielder stervelingen sprak en
in een noglater stadium werden metalen geïdentificeerd met delen van
het menselijk lichaam.
De overeenkomst tussen de Chinese en Westerse alchemie doet de
vraag opkomen naar een gezamenlijke oorsprong.
Het blijft moeilijk om uit te maken waar deze gezocht moet worden.
Het oudst bekende geschrift aan alchemie gewijd is van Chinese herkomst, ± 142 voor Christus, de Ts'an T'ung Ch'i van Wei Po-yang.
Uit alles wat men heeft kunnen vaststellen blijkt wel, dat de verspreidingvan gedachten veelruimer geweest moet zijn, dan men zo geneigd
is te veronderstellen. Er zijn vele overeenkomsten, die alle wijzen op
eenzelfde grondgedachte; oude technieken gelijken op elkaar. Men is
het er welover eens,dat de alchemie, zoals men die heeft leren kennen
bij de Islamieten, bestaat uit kennis, gekomen uit Egypte, Babylonië,
Indic en China, en dat de Arabieren haar via Spanje in Europa gebracht hebben.
Voor Europa isvan belang,dat de alchemieonder invloed kwam van
deGrieksewijsbegeerte. Dewijze, waarop deGriekse wijsbegeerte zich
bezig hield met de chemie, al was het dan alchemie, doet ons vreemd
aan. Merkwaardig is ook, dat gedachten als die van de invloed der
sterren opde chemie ende mystiekekrachten van getallen tot het einde
der zeventiende eeuw de chemie blijven beïnvloeden. Holmyard zegt,
dat het misschien toch niet te ver gaat aan te nemen, dat iets van die
gedachten nog de onze zouden zijn en hij noemt dan o.a., dat de structuur van het atoom tenslotte een kwestieisvan betrekkingen tussen getallen. Grote invloed is uitgegaan van Aristoteles (384-322 v. Chr.).
Hij was geen chemicus, maar zijn wijsbegeerte heeft bijna tweeduizend
jaar het wijsgerig denken en daardoor ook de chemische theorieën
sterk beïnvloed.
Een element is volgens Aristoteles niet in eenvoudige stoffen te ontleden. Tot aan het einde der negentiende eeuw, toen de radioactiviteit
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ontdekt werd, kon de chemie dit onderschrijven. Terwijl men in de
moderne tijd door analyse weet, dat een stof een element is, volgt
Aristotelesniet deexperimentele methoden om deelementen te vinden.
Evenals Empedoclesvóór hem, stelt Aristoteles a priori vast, dat er vier
elementen zijn: aarde,water, vuur en lucht, waarin de meest algemene
eigenschappen vochtig, droog, nat en warm worden waargenomen.
Later worden de elementen deeigenschappen zelve.Het denken maakt
de eigenschappen los van de stof en wij spreken van hardheid, doorzichtigheid, glans,enz.,zonder echter te beweren, dat deze eigenschappen op zichzelf bestaan. Niemand zal aanvaarden, dat men door aan
een stof de eigenschappen van hardheid, doorzichtigheid en glans te
geven diamant gemaakt zal hebben. Toch heeft de gedachte, dat men
aan een stof achtereenvolgens verschillende eigenschappen moest
geven om een andere gewenste stof te verkrijgen mede aan de alchemieten grondslaggelegen.De meest gewenste stofwas natuurlijk goud,
zodat alchemie en goud maken begrippen werden die elkaar gingen
dekken.
De alchemie bediende zich van raadselachtige taal. Was dit om het
eigenlijke doel te verbergen? Het isop zichzelf interessant om te lezen
hoe latere geslachten getracht hebben om deze taal te verstaan. Maar
de praktijk werkte naar voorschriften, zonder theorie en geheimzinnigheid. Degenoemde Leidseen Stockholmse papyri bevatten „technische
voorschriften, volkomen nuchter, voor de vervaardiging van alliages,
de kleuring van gesteenten, de bereiding van kleurstoffen, al te gader
voorschriften voor het maken van surrogaten van kostbaarheden, liefst
zo welgelijkend mogelijk" schreef Ch. M. van Deventer. Tot aan Lavoisier (1743-1794) is de invloed van Aristoteles op het natuurwetenschappelijk denken merkbaar geweest en het was voor de onderzoekers in die tijd niet gemakkelijk om zich van Aristoteles af te
wenden.
De eeuwen van geringe vooruitgang werden gevolgd door tijden van
ongekende ontwikkeling.
De meestspectaculaire resultaten van de laatste halve eeuw zijn aan
de physica ten deel gevallen. Het zijn zowel de tot in de perfectie
ontwikkelde meetmethoden, de experimenteerkunst, de materiaalbeheersing, als het de physici ter beschikking staande, verder en dieper
ontwikkelde wiskundige apparaat, die alle medegewerkt hebben om te
geraken tot prestaties, die bewonderenswaardig zijn. De vondsten
spreken gemakkelijk bewondering en verwondering aan, omdat er zovele onder zijn, die verwerkt worden in voorwerpen, die zozeer begeerd worden, dat het vaak wel lijkt alsofleven zonder deze producten
van menselijk vernuft, werkzaamheid en ondernemingskracht niet
meer mogelijk is. Iedereen denkt hierbij aan film, radio, radar, televisie, vliegtuig, auto, de allermodernste rekenmachines, atoomenergie
enz.
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TerwijlJ a n Fabricius nog kon schrijven, dat bij de eerste telefoonverbinding over een afstand van 1km in Bandoeng, een goede vijftig
jaar geleden, de luisterende beefde van schrik omdat hij geloofde, dat
de spreker door het bezit van een telefoontoestel het vermogen had
gekregen om zich zo klein te maken, dat hij in de hoorn van de luisterende kon kruipen via de verbindingsdraad, ishet thans wel zo gesteld,
dat men over een nieuwe vinding nauwelijks meer verwonderd is en
aan een gevoelvan bewondering vaak in het geheel niet meer toekomt.
Er doen zich in deze tijd problemen voor, die het gevolg zijn van de
vooruitgang van onze kennis, en dievan zodanige aard zijn, dat zij ten
enenmale onvergelijkbaar zijn met de problemen, die opkwamen na
belangrijk gebleken vondsten van weleer. De problemen waartoe de
uitvinding van de stoommachine, of de explosie-motor leidde zijn van
geheel andere orde dan die waartoe de atoomenergie thans nog aanleiding geeft. De ontwikkeling der wetenschap smeedt thans zelf de
wapenen, diehaar ondergang mogelijk maken en niet alleen haar eigen
ondergang.
Aan de vrijheid der wetenschap is haar ontwikkeling te danken. Er
zijn krachten, die deze vrijheid aantasten. In het belang van de wetenschap en de wereld, waarin zij tot ontwikkeling is gekomen, zal deze
vrijheid beschermd moeten worden, opdat niet toch geschiedt, wat
niet gewild wordt en niet verdragen zal kunnen worden. Dit erkent
ieder, evenals men de waarheid erkent van het woord: „Science sans
conscience estl'ennemi de l'âme".
Het is boven elke twijfel, dat aan de chemie een -gelijkwaardige
waardering moet worden toegekend alsaan dephysica. In velegevallen
zijn haar resultaten even spectaculair. Men denke slechts aan de veroveringen door alleswat onder deverzamelnaam „plastic" en kunststof
verschenen is en verschijnt, of aan penicilline en andere antibiotica,
vitaminen en hormonen, aan de vorderingen, die gemaakt zijn in
geneeskunde en biologie door middel van verbindingen, die de chemici
synthetiseerden. Ook deze ontwikkeling gaat door, en ook hier is te
verwachten, dat zij ongehinderd zal voortgaan. Iedere nieuwe stof is
zelve uitgangspunt voor een niet te voorziene reeks van nieuwe verbindingen waaronder eraltijd kunnen zijn, dieineenofandere richting
bijzonder waardevolle eigenschappen vertonen. Ook zonder dat men te
maken heeft met nieuweverbindingen blijkt telkensweerhoehetonderzoek tot verrassende resultaten komt. Ik herinner b.v. aan de grote
betekenis, die toegekend moet worden aan de zgn. sporen-elementen.
Het welzijn van dier en plant isafhankelijk van bepaalde elementen in
zo kleine hoeveelheid, dat zij lange tijd aan de waarneming ontgaan
waren. Lang bekend zijn de gevolgen van jodium-gebrek, die bij de
mens tot afwijkingen van de schildklier leiden. In de landbouw is het
gebrek aan borium en koper in de grond voldoende bekend door de
gevolgen daarvan. Het onderzoek van de invloed van sporen molybdeen encobalt isinvolle gang.
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Is het vaststellen van een gebrek aan ofeen teveel van enig bestanddeel reeds een moeizaam verkregen resultaat, moeilijker nog is de
kwantitatieve bepaling van die zeer kleine hoeveelheden. Hiervoor is
samenwerking nodig van verschillende deskundigen, en niet in de laatste plaats van hen, die op de hoogte zijn van het gebruik van min of
meer automatisch werkende apparaten, die in steeds groter variatie in
de handel verkrijgbaar gesteld worden en een onderzoek vaak slechts
inschijn eenvoudig maken.
Een nog moeilijker opgave is te trachten tot inzicht te komen omtrent de rol, die een bepaalde component vervult bij de handhaving
van eenharmonie, diehet welzijn van eenorganismebepaalt. Physischchemisch en kolloidchemisch onderzoek in vitro heeft in de loop der
jaren op verschillende wijzen aangetoond, dat er verschijnselen zijn,
die zeer belangrijk beïnvloed worden door de aanwezigheid van kleine
hoeveelheden van toegevoegdestoffen. Dezeinvloed kan zowel gunstig
alsongunstig zijn,juist zoals dat in een levend organisme ook het geval
kan zijn. Chemische omzettingen in vitrokunnen belangrijk versneld of
vertraagd worden door katalysatoren of door inhibitoren, stoffen van
zeer verschillende aard, die bij de reagerende stoffen gebracht worden.
Zonder katalysator zou de bereiding van synthetische ammoniak economisch onmogelijk zijn, evenmin als die van vele moderne kunststoffen. Een katalysator is nog steeds een min of meer geheimzinnige
stof, die vaak specifiek is en zeer gevoelig kan zijn voor vreemdelingen
in zijn domein, waarbij hij op voor de hand liggende wijze reageert of
door verdere dienst te weigeren of door extra zijn best te doen. In het
eerste geval spreekt men van vergiftiging, in het tweedevan activering.
Katalyse, vergiftiging en activering werden, en worden nog immer
intensief bestudeerd. Niet alleen voor het wetenschappelijk onderzoek,
maar zeer bepaald voor de practijk zijn onschatbare resultaten bereikt.
Hetismijopditogenblik niet tedoen omgedetailleerde beschouwingen te geven over hypothesen betreffende het mechanisme van de werking van een katalysator of de overeenstemming tussen theorie en
experiment. Ik wil mij hier beperken en alleen zeggen, dat veel van de
werking van een heterogene katalysator, als b.v. een metallische katalysator in een gasreactie, begrepen kon worden sedert men zich een
helderder inzicht verworven had in de eigenschappen van het begrenzende oppervlak van vaste en vloeibare stoffen en het daarmede
samenhangende verschijnsel van adsorptie beter had leren begrijpen.
Het is interessant te constateren, dat wij thans een ontwikkeling meemaken van de behandeling van oppervlakte-verschijnselen, zoals die
voor gassenindethermodynamica gevonden wordtsedert de gaswetten
van Boyleen Gay Lussac. Er ontwikkeltzich nu een twee-dimensionale
thermodynamica.
Om nog even terug te komen op het geheimzinnige en dynamische
gedrag van katalysatoren verwijs ik naar een werk van Mittasch, een
zeer verdienstelijk onderzoeker op dit gebied, die een boek schreef ge-
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titeld: „Katalyse und Determinismus"; „Een bijdrage tot de philosophie der chemie", luidt de ondertitel en inderdaad wordt wat de
onderzoekingen over katalyse leerden in verband gebracht met de
diepstevragen, waartoe de mens gekomen isen daartoe behoort ook de
vraagvan determinatie envrije wil,waarmede dit boek besloten wordt.
Over de katalysator zegt hij dan, dat hij richt en gericht wordt,
handelt en ondergaat, vrij en bepaald werkt, determineert en gedetermineerd wordt. De causaliteit geheel verklaren zou echter betekenen:
de toegangvinden tot het geheim van de wereld. „Tegenstellingen zijn
tot een harmonie bijeengevoegd" zei Heraclitus en hiermede eindigt
Mittasch zijn beschouwingen.
Zonder katalysatoren, in het levend organisme enzymen genoemd,
zouhet leven,zoalswijdat kennen,onmogelijk zijn. In hetlevend organisme vervullen de sporen-elementen een belangrijke functie, doordat
zij als activatoren werkzaam zijn bij enzymatische omzettingen, waarbij het ook voorkomt, dat zij als bestanddeel in de enzymen zelf zijn
ingebouwd. Het wordt dan wel duidelijk, dat afwezigheid van of gebrek aan een bepaald element tot vergaande verstoringen in het
organisme moet leiden, omdat in het gehele organisme een factor
actief en passieftegelijkertijd is,evenalsdat invitro met een katalysator
het gevalis.
De aanrakingspunten tussen de verschillende gebieden der natuurwetenschap worden steeds talrijker. Dechemie doet zich overal gelden,
ook in deze diepere zin, dat men meer en meer ervaart, en ook aanvaardt, dat vele, om nog niet te zeggen alle levensuitingen aan stof gebonden zijn, d.w.z. geregeld worden door bijzondere daarvoor aangewezen verbindingen. Het mysterie van leven en stof blijft hierbij
niettemin onaangetast.
De tijd is reeds lang voorbij, dat de chemie uitsluitend beschouwd
werd alshet onderdeel der natuurwetenschap, dat zichbezighoudt met
de eigenschappen van stoffen waarbij de eigenschappen van de oorspronkelijke stoffen verloren zijn gegaan en andere, nieuwe eigenschappen blijvend zijn opgetreden en waarbij aan de scheikundige
analyse het laatste woord toeviel. Scheikunde, een woord, dat alleen in
deNederlandsetaalvoorkomt, isniet meer deenigeopgave der chemie,
hoewel nog steeds een der belangrijkste opgaven.
Het onderzoek van de heterogene katalyse, heeft ertoe geleid, dat
men bij de adsorptie onderscheid moet maken tussen physische en
chemische sorptie. Alleen de laatste heeft betekenis als factor voor de
invloed van de katalysator op de reactie-snelheid. Bepalend hiervoor
zijn de actieve plaatsen op de katalysator. Uit onderzoekingen is gebleken, dat met een bepaalde katalysator uit ijzer en aluminiumoxyde
bestaande de productie van ammoniak uit stikstof en waterstof met
± 75 % daalt als gemiddeld 12i % van het oppervlak van de katalysator met zuurstof is bedekt. Het is dus duidelijk hoe gevoelig een
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katalysator is voor een vergift, waarvoor talloze voorbeelden aan de
literatuur teontlenen zijn.
In de oudere theorieën over adsorptie, die, zoals gezegd, voor de
katalyse van primaire betekenis isen bij een katalysator plaats heeft op
de actieve plaatsen, wordt aangenomen, dat er een constant aantal van
adsorptie-centra is,die ook onveranderlijke plaatsen innemen. In 1945
vervangt Volkenstein deze statische voorstelling door een dynamische.
De actieve centra zijn verstoringen in de structuur van het oppervlak.
Twee storingen kunnen aanleiding geven tot een derde, met andere
eigenschappen. Adsorptie kan een nieuwe verstoring, een nieuw actief
centrum opwekken. De eigenschappen van het katalysator-oppervlak
veranderen dan van ogenblik tot ogenblik en van plaats tot plaats,
zoals de witte koppen op de golven van de zee telkens anders zijn en
zich verplaatsen. Dit gedrag van de katalysator wordt bepaald door
zijn biografie, een woord, dat hiermede zijn intrede doet in de physische chemie en waarmede tot uitdrukking wordt gebracht, dat de
eigenschappen bepaald worden door de bereidingswijze van de katalysator en zijn geschiedenis. In de kolloidchemie isdit een reeds lang bekende ervaring. Iedereen weet, dat de eigenschappen van een kolloidaal systeem bepaald worden door allefactoren, die van belang zijn bij
zijn bereiding. Maar het klinkt toch even vreemd als men in de toekomst zou vragen naar de biografie van een gekookt ei of van een
mislukte mayonnaise.
Toch heeft het woord biografie het voordeel, dat het tot uitdrukking
brengt, dat er in deze systemen voortdurende wisselwerkingen met de
omgeving optreden, die er een dynamisch karakter aan geven. Die
wisselwerkingen veroorzaken veranderingen in de reagerende stoffen,
waardoor de katalysator zijn werk kan verrichten. Zo konden Wright
en Taylor bewijzen, dat bij de adsorptie van methaan aan nikkel de
fragmenten CH, CH 2 ,en CH 3gevormd werden. Deinhomogeniteit van
een katalysator oppervlak, waarop dezeresultaten wijzen, kan met vele
voorbeelden geïllustreerd worden. De eerste hoeveelheid, die geadsorbeerd wordt, wordt het sterkst gebonden, een conclusie waartoe ook
eigen onderzoek, over het gedrag van in water opgeloste en aan kool
geadsorbeerde zuren, leidde.
De gedachten betreffende de eigenschappen van een adsorberend
oppervlak gaan meer en meer van het statische naar het dynamische
over.
Enzymen, katalysatoren in een levend organisme, zijn ingewikkeld
van bouw en samenstelling. Een der bestanddelen iseen eiwit.
Voor elk levend organisme en voor de instandhouding van het leven
zijn eiwitten onontbeerlijk. G.J. Mulder, geboren te Utrecht in 1802,
en aldaar hoogleraar in de scheikunde van 1840-1868 schrijft in 1845,
dat de eiwitten zonder twijfel de belangrijkste van alle bekende stoffen
in de organische wereld zijn. Zonder eiwitten schijnt leven op onze
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planeet onmogelijk. Prof. Ernst Cohen l) vermeldt in een studie, dat
G.J. Mulder een theorie had ontwikkeld volgens welke in eiwitachtige
bestanddelen van dieren en planten een stof aanwezig zou zijn, opgebouwd uit koolstof,waterstof, stikstofen zuurstof, waaraan hij op voorstel van Berzelius de naam „Proteïne" gaf, en die hij in zuivere toestand geïsoleerd meende te hebben. Deze stof zou, verbonden met
zwavel en phosphor, eiwitten vormen als albumine, caseïne, fibrine,
enz.Proteïneisthans algemeen ingebruik alsnaam voor eiwit, maar in
zijn theorie heeft Mulder, in een strijd metJustus Liebig de nederlaag
geleden. Als men bij Cohen de bijzonderheden leest over de wijze
waarop Mulder deze strijd gevoerd heeft dan kan men een gevoel van
onbehagen niet onderdrukken. Wij zijn nu honderdjaar verder. Hoeis
onze kennis over de eiwitten thans en waar liggen de problemen?
De ontwikkeling van onze kennis omtrent eiwitten is één van de
meest sprekende voorbeelden van door samenwerking van verschillend
georiënteerde onderzoekers verkregen resultaten. Allereerst zijn het
de organici geweest, die gepoogd hebben om eiwitten in zuivere toestand te verkrijgen. Met bekende werkwijzen hebben zij er naar gestreefd om eiwitten in gekristalliseerde vorm in handen te krijgen, om
bepalingen te doen van molecuulgewichten en om tot een synthese te
komen. In het midden van devorige eeuw kwam Thomas Graham, de
grondlegger van dekolloidchemie, tot de conclusie, dat er stoffen zijn,
die niet in gekristallisseerde toestand te brengen zijn, stoffen die in hun
gedrag gelijkenis vertonen met lijm, en die hij algemeen kolloiden
noemde,waartoe ook eiwitten behoren. In 1917luktehet aan Sórensen
om het kippeneiwit inderdaad in een zoutoplossing van bepaalde
samenstelling tot een soort van kristallisatie te brengen. Sedert deze
vondst zijn andere eiwitten eveneens als kristallen bekend. Het onderzoek van Stanley, waarbij hij erin slaagde om het eiwit, dat het virus
bleek te zijn van de mozaïek-ziekte bij de tabak, in kristallen te verkrijgen iseen der fraaiste voorbeelden op dit gebied uit de laatste tijd.
Door koken met zuur ofloog worden de eiwitten ontleed, tot aminozuren,zoalswijnuweten.Hetis merkwaardig, dat Braconnot in 1820
blijkbaar de eerste is geweest, die deze werkwijze toepaste. Hij kookte
gelatine en vlees met verdund zwavelzuur en isoleerde uit het hydrolysaat een stof, die later als amino-azijnzuur geïdentificeerd werd. Reeds
eerder had men aminozuren in handen gehad, zonder te beseffen, dat
deze bouwstenen van eiwitten zijn. Zo had Woliaston in 1810 cystine
bereid en Proust in 1818leucine. Het isvervolgens Liebig, die in 1846
uit een alkalisch hydrolysaat van caseïne een gekristalliseerde stof verkreeg,dielater alstyrosine geïdentificeerd werd.
Tussen 1810en 1933werden uitverschillende eiwitten een veertig-tal
aminozuren geïsoleerd en geïdentificeerd, waarvan 11 vóór 1890,
') Ernst Cohen, Wat leren ons de archieven omtrent Gerrit J a n Mulder Kon. Ned.
Ak. v. Wet. Afd. Natuurkunde 19 (194Ö) No. 2.
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11tussen 1890en 1910, 13van 1910-1930.x) Gemiddeld komt dit neer
op 1in de achtjaren vóór 1890 en éé« in de tweejaren daarna. Men
ziet ook hieraan de snelheid, waarmede onze kennis zich uitbreidde in
delaatste halveeeuw.Voor deisoleringenidentificatie van aminozuren
werd door Emile Fischer een methode uitgewerkt, die helemaal niet
eenvoudig was. Zo goed en zo kwaad als mogelijk was, heeft men deze
werkwijze ongeveer vanaf 1906 gevolgd. Wel zijn in de loop der jaren
enkele anderemethoden gepubliceerd om een mengselvan aminozuren
in een eiwit-hydrolysaat te analyseren, maar elke methode bleef
moeilijk, totdat een even elegante als eenvoudige methode ontwikkeld
werd in deoorlogsjaren. Aan de chromatografische methode, toegepast
op de analysevan mengsels van aminozuren, blijft vooral de naam van
deEngelsman Martin verbonden.
De chromatografie werd het eerste beschreven door de botanicus
Tswett. In beginsel berust zij op het verschijnsel, dat verschillende
stoffen door éénzelfde adsorbens op ongelijke wijze geadsorbeerd
worden. Als men een druppel rode wijn op een tafellaken morst, dan
zietmen zekeréénrodekringontstaan op enigeafstand van het midden
van de druppel. Ook is zeker, dat de chemicus deze waarneming op
andere wijze zal beleven dan de gastvrouw, hoewel beiden hun spijt
zullen betuigen. Nog mooier wordt het alsmen niet één kleurstof, maar
tegelijkertijd verschillende in een oplossing heeft, die geen wijn behoeft
te zijn. Er komen dan gewoonlijk meer kringen na elkaar te voorschijn.
In beginsel doet dit verschijnsel zichvoor bij elk mengsel van opgeloste
stoffen, die men op geschikte wijze met een adsorbens in aanraking
brengt, dus ook met een mengsel van aminozuren. De volgende phase
nu is, dat men door toepassing van een geschikte vloeistof de kringen
groter maakt, zodat men ze als afzonderlijke kringen goed kan waarnemen. De gastvrouw zou dit nog slechter verdragen; zij doet het
tegengestelde; zij houdt de kring zo klein mogelijk door er zout op te
strooien, dat bij dehand staat, alkan het ookop andere wijze.
De chromatografie is weliets moeilijker, maar bijzonderheden laat
ik nu terzijde.
Voor de chromatografische analyse van een mengsel van aminozuren ishet geen bezwaar, dat zij ongekleurd zijn. Men maakt hen ten
slotte zichtbaar met een kleurreactie. Als men geheel dezelfde werkwijze ook verricht met een bekend mengsel van aminozuren, dan kan
men door vergelijking vaststellen welke aminozuren wel en welke niet
aanwezig zijn in een hydrolysaat van een eiwit. De chromatografische
analyse voert ook vlugger en gemakkelijker tot reproduceerbare resultaten dan enigeanderemethode.Zijvindtsteedsmeer toepassing, wordt
nog steeds verbeterd enwordt bij de analyse vanverschillende andere
mengselsvan stoffen toegepast. Merkwaardig is,dat demethode betrekkelijk laat tot ontwikkeling is gekomen, hoewel het beginsel op grond
van alleswat men reedslangoveradsorptie wist, zeer voor de hand lag.
*) Gortner, Outlines of biochemistry, Third Ed., 1950.
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Het omgekeerde, ni.desynthesevan een eiwituit aminozuren, iseen
probleem, dat Emile Fischer zich reeds gesteld had. Hij iser inderdaad
in geslaagd om een aantal aminozuren aan elkaar te koppelen. Het
gevormde molecuul was echter nog geen eiwit: men noemde het een
polypeptide.
De natuur bezit het geheim om uit een betrekkelijk klein aantal
verschillende aminozuren, een zeer groot aantalv erschillende eiwitten
optebouwen, elkmet zijn bijzondere eigenschappen,waarvan mennog
maar gebrekkig op de hoogte is. Zeer weinig is b.v. bekend over de
volgorde waarin de aminozuren tot een eiwitmolecuul worden opgebouwd, noggeheelafgezien van devraagopwelkewijzeeen bepaalde
volgorde bij deopbouw gehandhaafd blijft. Maar ookzonder dit nog te
weten, isweldenkbaar en aanvaardbaar, dat een afwijking in dievolgorde, een ongunstige invloed kan hebben op het welzijn van het
organisme, vergelijkbaar met verschillende bekende gevallen in de
organische chemie, waarbij het ene isomeer wel en het andere niet
werkzaamis.
Een ander aspect van het onderzoek van eiwitten isde bepaling van
het molecuulgewicht. Enige tientallen jaren geleden was het eenvoudig ondenkbaar, dat men, zoals thans het geval is,zou spreken van
het molecuulgewicht van eiwitten. Het belangrijkste werk werd hier
gedaan door The Svedberg, dieeen ultra-centrifuge ontwikkelde waarmede hij er in slaagde om het eiwit in oplossing te centrifugeren.
Daarmede is de mogelijkheid gegeven om tot het molecuulgewicht te
komen. Enorme eisen worden aan de apparatuur en het materiaal gesteld; de centrifugale kracht is tot ongeveer één millioenmaal de versnelling van de zwaartekracht, het aantal omwentelingen van de centrifuge ongeveer duizend per seconde!
Tot welk resultaat hebben deze bepalingen over molecuulgewichten
geleid? Vooreerst, dat zijzeerverschillend zijn. Het kleinste eiwitmolecuul is ongeveer dertienduizend maal zo zwaar als een atoom waterstof, het grootste thans bekende enige millioennenmaal. Het tabakmozaïek virus heeft, volgens Lauffer, een molecuulgewicht van 40
millioen; dit betekent, dat hetzelfde aantal moleculen aanwezig is in
2 gram waterstofgas en in 40 ton virus!Het merkwaardige is, dat het
lijkt alsof de molecuulgewichten der grotere moleculen ongeveer hele
veelvouden zijn van het kleinste. Om een beeld te gebruiken kan men
denken, dat een aantal verschillende lucifersstokjes in een doosje het
kleinste eiwitmolecuul voorstelt en dat de bijvoeging van telkens één
gevuld doosje tot de grotere moleculen leidt. Dit isechter nog niet geheel zeker.
Tot de kennisomtrent het physisch-chemischen kolloidchemisch gedrag der eiwitten werd veel bijgedragen door de onderzoekingen van
het gedrag van hunne oplossingen bij stroomdoorgang. Algemeen is
gebleken, dat, afhankelijk van milieufactoren, de eiwitmoleculen bewogen worden naar de positieve of negatieve pool, terwijl onder zeer
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bepaalde omstandigheden geen beweging optreedt. In dit laatste geval
spreekt men van een iso-electrisch eiwit. Men was algemeen van
mening, dat in dit geval de eiwitmoleculen geen electrische lading
dragen en daarom ook door de electrische stroom niet verplaatst worden. Men heeft echter vastgesteld, dat er naast ongeladen moleculen
andere zijn, die verschillende positieve of negatieve ladingen dragen.
Over het zeer grote aantal moleculen zijn de ladingen echter zodanig
verdeeld, dat het geheel zich gedraagt alsof het eiwit ongeladen is.
Dit betekent eigenlijk, dat wij eiwitten, die voldoen aan de eisen van
zuiverheid, zoals deze gegeven worden door constante oplosbaarheid,
constant gedrag in eenelectrisch en centrifugaal veld,alles onder constante omstandigheden, toch zouden moeten beschouwen als mengsels
van verschillende eiwitten. De genoemde criteria zijn dus niet voldoende scherp. Bovendien is gebleken, dat men een eiwit als b.v. caseïne,
toch nog verder in enkele componenten kan splitsen, ieder met karakteristieke eigenschappen.
Vergelijkt men hiermee de resultaten, die verkregen zijn bij grote
moleculen, ontstaan door kleine moleculen zodanig met elkaar te
laten reageren, dat zij zich tot ketens oftot een netwerk verenigen, een
werkwijze, die toegepast wordt bij de bereiding van moderne kunststoffen, platstics enz., dan ziet men een analogie. Dezegrote moleculen
zijn tegelijkertijd aanwezig in verschillende grootten, m.a.w. er zijn
moleculen met verschillend molecuulgewicht. Hetzelfde doet zich
voor bij dextrine e.a. stoffen. Door bepaalde werkwijzen kan men verschillende fracties krijgen waarbinnen de molecuul-gewichten minder
spreiding vertonen. Dit kan bij eiwitten ook het geval zijn en hun gecompliceerd gedrag gedeeltelijk aannemelijk maken. Als men zich
hierover bezint krijgt men enig gevoel van de onbegrensde mogelijkheid voorkleinere engroterevariaties,diemogelijkerwijze de bedoeling
hebben, - althans ons denken brengt ons daartoe - om elk ogenblik op
de meestjuiste wijze in het belang van het welzijn van het organisme te
kunnen reageren op agressies, die het organisme bedreigen. De uitspraak van G. J. Mulder, dat zonder eiwitten geen leven op onze
planeet mogelijk schijnt, krijgt hierdoor nog een andere, diepere betekenis.
Meting van het transport van eiwitten door electrische stroom
heeft reeds betekenis gekregen voor het onderzoek van sera van gezonden enzieken.Onder overigensgelijke omstandigheden onderzocht,
ziet men vaak belangrijke verschillen, die hier en daar reeds aanwijzingen gegeven hebben van diagnotische betekenis.
Het onderzoek van eiwitten is nog vol onzekerheid, de eiwitten zelf
vol mysterie, maar het wonderlijke is, dat uit resultaten, verkregen
door werkers van verschillende oriëntatie, zoveel gegevens beschikbaar
zijn gekomen, dat wij iets beseffen van de betekenis van de werkingen
dier eiwitten in de harmonie van een organisme.
De bepalingen van het aminozuren-patroon in een eiwit zijn nog
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weinigvergevorderd. Voor het inzicht in afwijkingen in een organisme
zouveel teverwachten zijn alsdebepalingvan dit aminozuren-patroon
mogelijk zou zijn.
Verschillende andere physisch-chemische en kolloidchemische methoden van onderzoek hebben er toemedegewerkt, dat onzekennis van
en ons inzicht in de eigenschappen van eiwitten en hun gedragingen
langzaam opgebouwd wordt. Veel moet thans onbesproken blijven,
zoals b.v. de belangrijke vraag naar de waterhuishouding in het dierlijke organisme, die van enorme betekenis isenwaarbij de eiwitten een
grote rol vervullen. Eiwit iseen integrerend deel van een enzym en van
chromosomen. Wij weten er nog vrijwel niets van. En waarom hebben
bepaalde eiwitten de eigenschappen, die hen als virus van anderen
onderscheidt? De sérologie, die van zo grote practische betekenis is,is
nogzeer weinig doorzichtig.
Er zal nog veel gedaan en gedacht moeten worden door een groot
aantal deskundigen die op verschillend gebied gespecialiseerd zijn.
Nog meer dan in het verleden zal wellicht gespecialiseerd moeten
worden. Dit klinkt misschien vreemd in een tijd, waarin al of niet
specialiseren tot een probleem geworden is, dat nu en dan bepaald in
een kwaad gerucht staat, naar mijn mening ten onrechte. Ondanks de
misprijzing van de specialisatie en ondanks de ironische boutade van
Shaw, die een specialist beschreef als iemand „who knows all about
nothing" is door specialisatie in kortere tijd meer bereikt dan ooit tevoren. De kwaliteiten blijven hierbij buiten beschouwing!
Men betreedt het terrein der natuurwetenschap door de poort van
het vak, dat men gekozen heeft en dat in het gelukkigste geval het
beste aansluit bij ieders aanleg en ambitie. Wie de poort is doorgegaan
ziet voor zich een onbeschrijfelijk uitzicht, oneindig uitgestrekt en vol
onverwachte diepten. Maar wie in de poort blijft staan, die voelt zijn
begrenzing steeds erger worden. Het isofde muren hem meer en meer
omklemmen. Het benauwt hem. Zo is het wel bij elke wetenschap.
Steeds meer poorten geven toegang. De specialisatie nam toe en zal
toenemen, en wellicht ook het aantal van hen, die niet verder komen
dan de poort, die dan op de duur voor hen hun gehele uitzicht wordt,
voor hen groot en belangrijk.
Deverschillende sectoren der natuurwetenschap zijn zo uitgebreid,
dat er niemand is, die er één geheel beheerst. Dit is zo duidelijk, dat
het geen probleem is.Het kan ook het menselijk geluk niet bevorderen
door er naar te streven. Anderzijds is specialisatie alléén daartoe ook
ongeschikt. Een wetenschappelijk verantwoorde algemeenheid moet
het complement worden van specialisatie en omgekeerd en dit is wèl
een probleem in deze tijd. Het zou tever voeren uitvoerig in tegaan op
de geestelijke achtergronden van de grote technische ontwikkeling in
de laatste decennia. Berdiajeff en anderen wezen hierop. De terugslag
op de universiteit is merkbaar. Sir Waker Moberly schreef een boek
„The crisis in the University", Seeley schreef „The functions of the
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University" en uit een overzicht van een conferentie over deze onderwerpen blijkt hoe ernstig men zich over deze vraagstukken bezint; in
onsland zien wijhetzelfde. Men steldeinbedoeldeconferentie vast, dat
de groei van detechnologischestudiegeleid heeft tot een geestesgesteldheid, die volkomen tegengesteld is aan die van de wetenschappelijke
mens. Bij de stijgende eisen, die het onderwijs aan de Universiteit,
vergeleken bij het onderzoek, stelt, zowel aan docenten als studenten,
is het nauwelijks te verwonderen, dat de meeste studenten weinig
gelegenheid hebben omzicheenwerkelijkewetenschappelijke instelling
eigen te maken.
Het isongetwijfeld juist, naar mijn mening, dat naast een behoorlijke
hoeveelheid kennis en theoretisch inzicht in een speciaal vak, er bezinning behoort te zijn op de geestelijke dingen en de relaties tussen
mens en maatschappij. Men kan van mening verschillen, zodra men
komt te spreken over de basis waarop deze bezinning gegrond moet
zijn, maar dit meningsverschil mag, dunkt mij, nooit zover gaan, dat
het de mogelijkheid tot bezinning gaat uitsluiten. Er zijn ook in deze
gebieden nogproblemen, dieomeenbegin van oplossingvragen enook
de natuurwetenschappelijk georiënteerde mens, - de Engelse taal
heeft hier een korte, duidelijke uitdrukking voor, nl. man of science kan zijn bijdrage hiertoe leveren als hij een overzicht heeft van deze
gebieden.Ditgedeeltevan eenuniversitaire opleidingiseven belangrijk
als dat andere deel, dat erop ingericht is om gespecialiseerde kennis
over te dragen.
Het isgelukkig, dat men het over deze dingen in Nederland vrijwel
eens kan worden; minder gelukkig is echter, dat men tengevolgevan
een vaak onvruchtbaar en noodlottig perfectionisme niet het begin
weet te bereiken van wat door velen als wenselijk en noodzakelijk
wordt erkend. Het isduidelijk, dat hiermede kansen verspeeld worden
endat het helaasvaak lijkt, dat het Hoger Onderwijs inzijn taak tekort
schiet.Ons Hoger-Onderwijs-apparaat is samengesteld uit onderdelen,
die, elkvoorzich,voorhun functies berekend zijn. Over desynthese der
onderdelen tot een apparaat, dat aan zijn hoge roeping voldoet en dat
in zijn geheel ook gebruikt wordt door hen, die zich voorbereiden om
later met hun kennis en hun menselijkheid, - om het niet anders en
nadrukkelijker tezeggen-, defuncties tevervullen waartoezij geroepen
zullen worden, is men vaak minder goed te spreken, hoewel ik zelf
nochtans meen, dat de mogelijkheid er nog steeds is. Het komt hierbij
echter in hoofdzaak aan op wat men zelf is. Er zijn verschillende factoren, die ertoe medewerken te verlangen, dat het Hoger Onderwijs
een voltooid eindproduct zal afleveren, inplaats van mannen en vrouwen, die voorbereid zijn voor verschillende betrekkingen, maar niet
alleen uitgerust voor één in het bijzonder.
Deze uitweiding over specialisatie en algemeenheid is een bijzonder
aspect van de ontwikkeling der natuurwetenschap, haar toepassing in
de techniek en de gevolgen, die thans nog niet volledig beheerst wor-
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den. Bezinning en heroriëntatie is noodzakelijk voor een ieder, in zijn
eigen belang, tot zijn eigen geluk en dat van Nederland.
Ter middaghoogte van de bloei der alchemie schemert vaag en onzeker een eenheidsgedachte, welker verwerkelijking het einddoel der
alchemieis,en,vanuiteen anderaspect, het zoekendoorde onvolmaakte mensnaar het volmaakte:Desteen der wijzen!
In de werkelijkheid werd zij voor vele zoekers een magische bron
voor weelde, gezondheid en een lang leven. De goud-makerij werd het
doel, het levens-elixir werd de panacee tegen alle menselijke kwalen,
maar beide vond men niet.
Zonder natuurwetenschap zou de wereld, zoals wij haar thans kennen, onmogelijk zijn. Transmutatie van elementen is thans mogelijk.
De mens maakt elementen, die in de natuur niet gevonden zijn. Het
isin onze tijd vollemiddag voor de natuurwetenschap. Het zoeken van
een bindende gedachte schemert nog vaag in wazige verte. De natuurwetenschap ishierbij nauw betrokken. De steen der wijzen in deze tijd
heeft weliswaar een andere kleur, maar ook deze glanst. Hoever zal
men kunnen en willen gaan op de weg daarheen? Dat zal afhangen
óók van ons.
Ik heb gezegd.

2. H E T S T U D I E J A A R 1950-1951
REDE UITGESPROKEN OP 17SEPTEMBER 1951BIJ DE OVERDRACHT
VAN HET RECTORAAT DER LANDBOUWHOGESCHOOL DOOR

DR. H.J.C. TENDELOO
Mijne Heren Curatoren enHoogleraren,
Dames en Heren Lectoren, Docenten, Assistenten
en Studenten,
envoorts Gij allen, diedoorUw aanwezigheid blijk
geeft van Uw belangstelling vooronze Hogeschool
en haar lotgevallen.
^eer geachtetoehoorderessen en toehoorders,

De reiziger, die uit een vliegtuig neerziet op een hem onbekend deel
van de aarde, kan getroffen worden door de pracht van de indrukwekkende grootsheid der natuur, door de rijpe te veld staande gewassen,
door de architectonische schoonheid van een stad enhaar gebouwen en
hij kan zich daarbij bewust worden, dat in zijn ontroering de mensen,
de menselijke arbeid, de menselijke moeilijkheden en twisten niet betrokken zijn. Hoewel wetende, dat de menselijke factor in veel van wat
hem treft belangrijk is,treedt dit op deachtergrond enzeker niet alleen
door de afstand die hem, de luchtreiziger, van de aarde scheidt, maar
ook zeker, doordat hij op dat ogenblik geen deel uitmaakt van die
bedrijvige mensenmaatschappij beneden hem. Zijn visie als luchtreiziger isanders dan als bedrijvig lid der maatschappij.
Wanneer ter afsluiting van een studiejaar verslag gedaan wordt van
de meest belangrijke gebeurtenissen sedert de verschijning van het
vorige verslag, dan zal eveneens de visieop veel van wat hierin gezegd
wordt wellicht vaak anders zijn dan eenjaar tevoren. Dehistoricus, die
eens, vele jaren later, uit een reeks van jaarverslagen de geschiedenis
der Landbouwhogeschool over een zekere periode zal willen schrijven,
zal op zijn beurt van een andere visie laten blijken, dan wij, die thans
deelgenoten zijn van een klein stuk van het gebeuren, bereid zijn te
aanvaarden.
Voor wie,zoalswij,midden in het gebeuren staan, wordt de berichtgeving daarover nog moeilijker, wanneer veel in wording is, wanneer
naar wegen gezocht wordt, waarlangs een ontwikkeling geleid zal
moeten worden, wanneer pro en contra nog al te zeer tegenover elkaar
staan om te kunnen komen tot een samengaan door wederzijds begrip,
in het besef, dat er iets gedaan moet worden door offers te brengen.
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Wie zalontkennen, dat dit alles op bijna elkgebied onzer werkzaamheden vrijwel tot de dagelijkse ervaringen behoort? De moeilijkheden
worden hierdoor steeds groter; uitstel van beslissingen iser het gevolg
van; de verwarring stijgt; het uitzicht wordt verduisterd, het inzicht
kwijnt, enbijditalleswordt deingewikkeldheid vanwatniet geschiedt
als camouflage gebruikt voor gebrek aan besluitvaardigheid. Het problematische wordt belangrijker danhet probleem en menvraagt zich
dan weleensafofmen vanvooruitgang magspreken ofwel alleen mag
hopen dat devoortgang niet gehinderd wordt. Hetisvaak bezwaarlijk,
dat schijnbetogen, verwarde en verwarrende discussies aangehoord
moeten worden als de tijd dringt om een begin te maken aan deoplossing van een vraagstuk, waarvan iedereen weet, dat het met vele
andere op nauwelijks te overziene wijze samenhangt en elk begin
zeker voortdurende correctie nodig zal hebben.
Het vraagt ookvan de Landbouwhogeschool veel aandacht en dus
veel tijd om hierin de dingen in dejuiste verhoudingen te zien en te
trachten verder tekomen. Deverzorging vaneenvaak al tegroot aantal zaken, waaronderveledietotroutinewerkgerekend moeten worden,
bemoeilijkt de bezinning op onderwerpen, die van veel belang zijn
voor een werkelijk waarneembare verbetering van bestaande toestanden, die aldus te lang, in onzekere gang blijven voortrollen over een
groot aantal schijven, die, als in een oud mechanisme, hier en daar
asynchroon gedreven worden door eenvaak te zwakke aandrijving.
Het studiejaar 1950-1951 isvoorbij en zij diein het afgelopen jaar
belast zijn geweest met de zorg voor de afwikkeling van de hen voorgelegde vraagstukken en vragen, zijn nauwelijks kunnen toekomen
aan het gevoelen iets te hebben voltooid. Zij zijn als reizigers op vele
wegen, die een boodschap doorgeven als zij op een zeker punt zijn
aangekomen.
Thans overgaand tot mijn verslag, heb ik allereerst de plicht te
vermelden, dat in de afgelopen cursus Prof. MrJ. C. KIELSTRA overleed. Hij was van 1918tot 1933 hoogleraar aan de Landbouwhogeschool, vervolgens Gouverneur van Suriname en gezant in Mexico.
Na eenernstige ziekte overleed opjeugdige leeftijd delaboratoriumbediende bij natuurkunde J . HEY.
Bij de aanvang van de nieuwe cursuswerd aan Prof. Dr M.J. VAN
eervol ontslag verleend. Op 28 October gaf hij een afscheidscollege in het hulpgebouw van de Landbouwhogeschool, waar hij
gedurende zovele jaren zijn colleges gaf.
Tot hoogleraar in de landbouwwerktuigkunde werd benoemd Ir G.
RIEMER. Een woord van dank moge hier gesproken worden tot Ir
M. W. POLAK, diena het overlijden van Prof. Ir P. A. VAN DENBAN
de examens in de landbouwwerktuigkunde heeft afgenomen, totdat
UVEN
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Prof. RIEMER zijn taak aanvaardde en het onderwijs in de werktuigkunde bleef verzorgen, totdat Ir G. A. BIJLAARD dit kon overnemen.
Het is te hopen, dat Ir BIJLAARD zich binnenkort volledig aan zijn
taak aan de Landbouwhogeschool zal kunnen wijden.
Dr IrH.A.LENIGERwerd benoemd tothoogleraarinde technologie,
waardoor een einde kwam aan een zorgvolle vacature.
Inpolderingen en droogmakingen zijn van grote betekenis voor ons
land en het is gewenst om de studenten gelegenheid te geven, meer
nog dan voorheen, zich hiervan ter dege opde hoogte te stellen. Deze
overwegingen hebben geleid tot de benoeming van Dr Ir A.J. ZUUR
tot buitengewoon hoogleraar in de leer van het in cultuur brengen
van drooggevallen gronden.
Prof. Mr C. H. F. POLAK aanvaardde met ingang van de nieuwe
cursuseenbenoeming tothoogleraar aandeRijksuniversiteit teLeiden.
Hoewel het ons spijt, dat hij de Landbouwhogeschool gaat verlaten,
wensen wij hem gaarne voldoening in zijn nieuwe werkkring.
Prof.Dr Ir J . T. P. BIJHOUWER is voor de duur van eenjaar naar
Amerika vertrokken alsgast-hoogleraar aan de Rhode Island School
of Design te Providence.
Nog steeds is in de vacature van hoogleraar in de landhuishoudkunde en het agrarisch recht van Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen niet voorzien kunnen worden. Deze voorziening levert
wel bijzondere moeilijkheden op. Wij zijn Prof. GONGGRIJP dankbaar
voor de hulp, welke hij bood door de examens af te nemen. Andere
moeilijkheden doen zich voor in dezelfde afdeling nu ook de wetenschappelijk ambtenaar Ir G. G.W.C. TERGAST niet meer beschikbaar
is door zijn vertrek naar Pakistan. Intussen is zijn tewerkstelling in
Pakistan eervol voor hem.
Aan het handtekenen moet bij de richting T II, die intussen bij
Koninklijk besluit tot stand is gekomen, meer aandacht worden besteed, dan bijde overige richtingen. De heerJ .J. HAAK werd meteen
onderwijsopdracht in handtekenen belast.
Ir G.T. GROOTERS, diereedsinhetvorigjaar methet onderwijs inde
zaadteelt werd belast, maar de aanvaarding van zijn taak in verband
met de militaire dienst moest uitstellen, heeft in het afgelopen studiejaar met zijn lessen een aanvang kunnen maken.
Het is verheugend, dat Dr H. L. A. VAN WIJK gelegenheid heeft
kunnen vinden om zijn lessen in de Portugese taal, na een tijdelijke
onderbreking, opnieuw te geven.
Onze President-Curator, Dr Ir D. S. HUIZINGA, werd benoemd tot
Commandeur in de OrdevanOranje Nassau, Prof. Dr IrJ . C. DORST
tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Dr Ir K. T. WIERINGA tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Aan de heren
P. DEN HARTOG, gepensioneerd amanuensisvanhetlaboratorium voor
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tropische landbouwplantenteelt en C. B. BRUSSEN, amanuensis bij
de bibliotheek van de Landbouwhogeschool, werd de ere-medaille in
zilver,verbonden aan deOrde van Oranje Nassau, verleend.
Prof. WOLFF werd de „VerzetsterOost-Azië 1942-1945" toegekend.
De lector Dr Th. DE GROOT werd benoemd tot corresponderend lid
van de Spaanse Veterinaire Zoötechnische Vereniging.
Het is een bekende ervaring, dat vele zaken regelmatig terugkeren.
Eriseenzekerrhythme, dat aanvaard moet worden, zij het soms met
tegenzin. Een duidelijk rhythmisch verschijnsel, waarop in het jaarverslag van de Rector Magnificus reeds gedurende velejaren en helaas
ook dit keer, gewezen moet worden, betreft de vervulling van gerechtvaardigde wensen ten aanzien van noodzakelijke voorzieningen en vernieuwingen aan de Landbouwhogeschool. Hoewel vorderingen zijn
gemaakt, moet toch vastgesteld worden, dat het tempo, waarin deze
verkregen worden, onevenredig is aan de inspanning, die dezerzijds
daaraan gewijd isgeworden. Het isduidelijk, dat in vele gevallen aan
bepaalde wensen slechts voldaan kan worden, wanneer alle hindernissen door alle partijen genomen zijn. Het zou niet nodig zijn dit op
deze wijze te zeggen, ware het niet dat men zo vaak de weg niet ziet
waarop deze hindernissen liggen en ware het niet dat men bij herhaling moet ervaren in een doolhof te toeven. Moge het zoeken van de
wegineendoolhofindejeugd een aardige verpozing zijn op een vrije
middag, dat wordt anders, als men op verantwoordelijke plaatsen is
gesteld, waarbij een vulling van vrije tijd, omdat deze er niet meer is,
geen vraagstuk is.
Aan de Landbouwhogeschool zijn in het afgelopen cursusjaar verschillende voorzieningen tot stand gekomen.
Plantenkassen kwamen gereed bij de laboratoria voor plantkunde,
voor microbiologie, voor tropische landbouwplantenteelt en plantensystematiek. Twee grote kassen bij tuinbouwplantenteelt naderen hun
voltooiing, terwijl bovendien een kassencomplex voor de tomatenteelt,
naar wij hopen nog voor de winter klaar zal komen. Eveneens wordt
bij hetzelfde laboratorium een nieuw stuk grond voor cultuur in gereedheid gebracht, waarmede, naar wij vertrouwen, aan de meest
dringende verlangens voldaan is.
Het zou te ver voeren vele kleinere voorzieningen afzonderlijk te
vermelden. Ik volsta daarom met te zeggen, dat door deze kleinere
voorzieningen de laboratoria zeer gediend zijn geworden en ik wil
de hoop uit spreken, dat ten aanzien van degrotere voorzieningen, nl.
de bouw van laboratoria binnenkort op even doortastende wijze beslissingen zullen worden genomen om de bouw mogelijk te maken.
De bouw van het laboratorium voor geodesie vordert regelmatig,
zodat dit in de nieuwecursus,naar wij hopen, in gebruik genomen zal
kunnen worden. Tevens zal het dan mogelijk zijn om hierin voorlopig
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te vestigen de afdelingen voor tuinarchitectuur en stedebouwkunde.
Aan de uitwerking van de plannen voor de bouw van het laboratorium voor dierphysiologie en landbouwplantenteelt wordt voortdurend
gewerkt, terwijl die voor het laboratorium voor technologie in voorbereiding zijn. De verbouwingen in het hoofdgebouw omvattende ingang, senaats- en rectorskamer, gangop de eerste étage zijn tot stand
gekomen, hoewel tot in het laatste stadium moeilijkheden overwonnen
moesten worden. Hiermede isaan een lang gekoesterde wens voldaan.
Wij zijn daar zeer dankbaar voor en zijn gaarne bereid om niet meer
terugtedenken aandevele besprekingen, nota's, enz.die hieraan vooraf moesten gaan. Wij zijn ook dankbaar, dat wij zonder schroom en
verontschuldigingenbezoekersaanhethoofdgebouwkunnen ontvangen.
Vele besprekingen zijn gevoerd over het plan om op de Dreyen, het
terrein achter het Arboretum, te komen tot een complex van vier
laboratoria, teweten: technologie, landbouwscheikunde, organische en
physische en kolloïdchemie. In beginsel kon over het plan eenstemmigheid bereikt worden. De uitwerking van de onderdelen zal geleidelijk
in volgorde van urgentie thans moeten volgen, waarbij technologie het
eerst aan de beurt zal komen.
Het isduidelijk, dat het geheel een project voor velejaren moet zijn.
Ik spreek gaarne onze dank uit voor het vele werk, dat door de Rijksgebouwendienst bij de voorbereidingen gedaan werd. Ik hoop, dat de
adviezen, die de Rijksgebouwendienst heeft uitgebracht en nogzal uitbrengen op grond van bouwtechnische overwegingen en waarover uitvoerig van gedachte is gewisseld, te bestemder plaatse zullen verhinderen, dat men „penny wise and pound foolish" handelt. Het lange
uitsteltengevolgevanveleverwarrende discussiesiszeerduur gebleken.
Wij hopen, dat onze gemeenschappelijke inspanning niet doorkruist
zal worden door onverwachte beslissingen, die thans zeker niet in het
belangzouden zijn van de nationale welvaart, waarin de landbouw een
zeer belangrijke factor is.
Hotel „De Wereld" en delen van de naaste omgeving zijn aangekocht door Rijk en Gemeente samen. De aangrenzende Aula en bibliotheek der Landbouwhogeschool geven aanleiding te veronderstellen,
dat in de toekomst op de thans aangekochte terreinen een centrum
van de Landbouwhogeschool zal komen.
Het oude proefterrein van landbouwplantenteelt aan het Spijk is
aan de Gemeente overgedaan. In plaats daarvan zijn aan deze afdeling
gronden op Wageningen Hoog beschikbaar gesteld. Aan het voornemen om het terrein aan het Spijk voor sportbeoefening te bestemmen, kon door tijdsomstandigheden nog geen uitvoering gegeven
worden.Het is wellicht goed te dezer plaatse er op te wijzen, dat realisering misschien gemakkelijker zal zijn als men ten deze minder
steun van overheidswege vraagt en meer streeft naar particuliere medewerking en initiatief.
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Bijzonder verheugend was het bericht op 14November 1950 in de
dagbladen, dat uit de Marshall-gelden een bedrag van f. 2.000.000.—
beschikbaar was gesteld voor de aanvulling en verbetering van de uitrusting der Landbouwhogeschool. Dank zij deze steun kon de aanschaffing van een electronenmicroscoop verwezenlijkt worden.
Aan onze Hogeschool werd dit jaar de landbouwtechnische dienst
verbonden. Een goede samenwerking met andere instanties werd bereikt. Deze dienst isbedoeld om hulp op natuurkundig gebied te geven
aan de instituten van de Landbouwhogeschool, maar ook aan de
Directie van de Landbouw en aan de landbouworganisatie T.N.O.
Een goede samenwerking kwam ook tot stand tussen de afdeling
documentatie van het Departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening - voor zover dit de literatuurstudie betreft - en onze
bibliotheek.
De sectie Landbouwdocumentatie van de genoemde afdeling zal
gastvrijheid ontvangen in de bibliotheek der Landbouwhogeschool,
waardoor haar werkzaamheden met die van onze bibliotheek op het
gebied van de literatuurdocumentatie kunnen worden gecombineerd.
Het hoger onderwijs staat reeds gedurende een reeks van jaren in
het brandpunt van de belangstelling en waarlijk niet alleen van hen,
die er direct bij betrokken zijn. Er blijkt uit, dat de zending en de
plaats van het gehele hoger onderwijs in de maatschappij opnieuw
bepaald moeten worden.
Nadat het Rapport van de staatscommissie tot reorganisatie van het
hoger onderwijs tot stand gekomen was, werd door een drietal deskundigen een ontwerp samengesteld voor een nieuwe wet op het hoger
onderwijs, dat door vele instanties bestudeerd is. Ook de senaat van
de Landbouwhogeschool heeft deze moeilijke materie bestudeerd en
op verzoek van de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening zijn advies uitgebracht voor zover het ontwerp van belang is
voor de wet op het hoger landbouwonderwijs. Wij zijn in het bijzonder dank verschuldigd aan de hoogleraren MINDERHOUD, POLAK en
WELLENSIEK voor het prae-advies, dat zij hebben uitgebracht.
De achterstand ten aanzien van de onderwijsvernieuwing en de
herziening van de bestuursvorm der Landbouwhogeschool baart zorg,
om het niet anders en sterker te zeggen. Het in 1948met grote snelheid
tot stand gekomen rapport over de onderwijshervorming aan de Landbouwhogeschool is inmiddels zeker niet meer in alle opzichten aanvaardbaar. Aan het verzoek van de senaat om een departementale
commissie in testellen werd na meer dan éénjaar nogniet voldaan. De
senaat wacht hier op. Het is zelfs niet te gissen, waarom aan dit verzoek geen gevolggegeven werd. Inmiddels dreigen de omstandigheden
en verhoudingen steeds gecompliceerder te worden, medein verband
met het onderwijs indelandbouwhuishoudkunde. Welke structuurwijzigingen in het gehele hoger landbouwonderwijs zal dit meebrengen?
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Ook de studentenpers wijdt zo nu en dan haar kolommen aan beschouwingen over het hoger landbouwonderwijs, doch het kan gezegd worden, dat de oogst op dit gebied meer groen dan rijp is.Anderzijds verschijnen er in verschillende periodieken gedegen artikelen over
het hoger onderwijs, die aanleiding geven tot devraag oferin de toekomst nog wel afgestudeerden zullen tevinden zijn. Men heeft, naar ik
mij herinner, eens laten zien, dat de duur der opvoeding voortdurend
langer isgeworden. Wanneer allesin de toekomst bij het hoger onderwijs verwezenlijkt zou worden, wat men thans op grond van theoretische overwegingen wenst, dan wordt de opvoeding en opleiding der
studenten zolang,dat zijalsgrijsaards zullen afstuderen.
Men verliest het vertrouwen, dat het rijk geschakeerde leven de
mens wel leert, waaraan de school niet toegekomen is. Men wil, dat
allesgeleerd wordt waarmee men mogelijkerwijs later wel eens in aanraking zal komen, en men werkt hiermede in de hand, dat de student
gaat leren, terwijl men erjuist, en terecht, op aandringt, dat er gestudeerd wordt. Men bereikt er alleen mede, wat men niet wil, want men
wil dat er vereenvoudigd wordt en m.i. terecht.
i

Het zou ver buiten het bestek van dit verslag gaan wanneer ik aan
de zeer vele bijzondere voordrachten gedetailleerde aandacht zou
schenken. Ik zal mij dus moeten beperken tot enkele opmerkingen
van algemene aard enwildan beginnen met tezeggen,dat het gedrang,
dat bij tijden optreedt in het grote aantal lezingen, met ofzonder lichtbeelden als een aantrekkende kracht, weliswaar getuigt van een grote
activiteit, maar anderzijds toch ook schaduwzijden heeft. Men moet
zich ten aanzien van het bijwonen van lezingen, uitvoeringen etc. beperkingen opleggen. Het aantal bezoekers valt daarom zeer vaak tegen, watnochvoordeorganisatoren, nochvoor de optredenden aangenaam is. Ik heb mij vaak afgevraagd ofde tijd niet rijp wordt om naar
andere mogelijkheden envormen tezoeken. Men raakt moe, misschien
te moe, van het vergaderen, en men verliest de rust om tot bezinning
te komen. Wat blijft er van wetenschapsbeoefening over als de bezinning ontbreekt? Deze vraag heeft betekenis voor de gehele gemeenschap der Landbouwhogeschool. Er ism.i. beperking nodig. Temeer is
dit dringend als men zo nu en dan gelegenheid krijgt om even in de
keuken van de initiatiefnemers te mogen kijken. De nodige voorbereidingen zijn vaak zo gecompliceerd, dat er veel tijd, aandacht en natuurlijk papier aan moet worden gewijd, ten kostevan andere plichten,
waarbij ik in het bijzonder aan de plicht tot studeren denk. De waarneming van bestuursfuncties in het studentenleven vraagt in sommige
gevallen zoveel tijd, dat de studie er om verlengd moet worden. Dit
vindt men zo vanzelfsprekend, dat men er over verwonderd is, dat de
Rector dit niet als argument kon aanvaarden ter ondersteuning van
verzoeken om uitstel van militaire dienst.
Ook in de afgelopen cursus zijn een aantal aulavoordrachten geor-
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ganiseerd, die evenals tevoren de bedoeling hadden een oriëntatie te
geven opgebieden derwetenschap, diebuiten hetterrein vande landbouw liggen. Helaas kan niet ontkend worden, dat uitgesproken wensen en algemeen gehouden discussies over universele ontwikkeling in
de studententijd onvoldoende totuiting komen indebetoonde belangstelling bij geboden gelegenheden.
Voor de tweede maal in successie werd een college gegeven over
algemene landbouwkunde, in de afgelopen cursus door Prof. DEWEZ.
Op 25Meihield Z.E.deMinister vanLandbouw, Visserij en Voedselvoorziening in de Aula een voordracht over: „Plan tot integratie
van de West Europese landbouw", waar een geanimeerde discussie
op volgde.
Aanvullingen en wijzigingen kwamen tot stand in de wet tot regeling van het hoger landbouwonderwijs. Deze wijzigingen komen in
hoofdzaak overeen met die, welke waren opgenomen in het besluit
van de toenmalige Secretaris-Generaal van het Departement van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van4 December 1940, dat
door het besluit Bezettingsmaatregelen voorlopig werd geschorst. Van
deze gelegenheid istevensgebruik gemaaktomnogenige noodzakelijke
voorzieningen te treffen. In deze wijzigingen is de toelating tot de
examens van hen, die het einddiploma van de Rijks Middelbare
Schoolvoortropische landbouw bezitten, geregeld.
De bedoelde wetswijziging zal een technische herziening van het
Koninklijk besluit tot regeling van de examens en promotiën nodig
maken, welke in voorbereiding is.
Door de gezamenlijke beschikkingen van de Ministers van Onderwijs, Kunsten enWetenschappen envan Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening (d.d.7Juli 1951,no.172209,Afdeling Hoger Onderwijs
en 198404Afdeling HogerOnderwijs), zijnzeeringrijpende wijzigingen
gebracht in de beoordelingsbeschikking van studenten.
In debezettingstijd ontwikkelde zich eenaaneensluitinginonsland,
welke veelbelovend was, maar na de bevrijding niet behouden bleef.
Toch is het saamhorigheidsgevoel niet geheel verdwenen. Dit leidde
in 1945tot de oprichting van een ontwikkelings- en ontspanningsvereniging aandeLandbouwhogeschool. Haar eerste lustrum isachter de
rug en zij kan met voldoening op haar lustrum-ontspanningsavond.,
vrijwel geheel verzorgd door eigen krachten, terug zien.
De studenten-gezondheidszorg loopt nogniet, zoals wij het zouden
wensen; hoewel de toestand beter wordt, ondervinden wij nog niet
allegewenste medewerking vandedeelnemers.Inhetafgelopen studiejaar konden 459 studenten aan een volledig geneeskundig onderzoek
worden onderworpen - welk aantal inhoudt, dat de beoogde tweejaarlijkse contrôle is bereikt.
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De herdenking van de dies natalis der Landbouwhogeschool op
9 Maart had in 1951 een bijzonder karakter. De Rector Magnificus
kon bij deze gelegenheid mededeling doen van de stichting van het
Landbouwhogeschoolfonds. Wij hopen, dat het door de prijzenswaardige inspanning der initiatiefnemers tot stand gekomen fonds veel in
het belang van de landbouw zal mogen doen.
Als tweede bijzondere gebeurtenis is te vermelden de overdracht
aan de Landbouwhogeschool van een geschilderd portret van de heer
A.J. JONGKINDT CONINCK, de eerste directeur van de Rijkslandbouwschool. Dit geschilderd portret tot stand gekomen uit het initiatief en
met veel steun van de heer G. TREURNIET werd als piëteitvol aandenken en als een kostbaar geschenk namens de senaat aanvaard.
Desavondswaserdegebruikelijke personeelsavond, diegoed slaagde.
Het is een gelukkig verschijnsel, dat de Landbouwhogeschool meer
en meer betrokken wordt bij het internationaal contact tussen landen
en volken. Op wetenschappelijk niveau heeft dit contact uiteraard
steeds bestaan en het is van oudsher één der beste vruchten van het
cultuurgebied der wetenschappen, dat haar resultaten ter kennis konden komen van ieder belangstellende, waar ook ter wereld. Gelukkig
is deze mogelijkheid er nog steeds. Doch daarnaast ontwikkelen zich
contacten, die meer direct betrokken zijn op verschillende belangensferen. Het mag hier wel uitdrukkelijk gezegd worden, dat ons uit de
mededelingen van deskundige buitenlandse bezoekers telkens weer
blijkt, dat onze Landbouwhogeschool, terzake van de gedegen en gedifferentieerde opleiding, moeilijk haar aequivalent vindt. Hoe vleiend
een dergelijke mededeling voor ons ook moge zijn, teleurstellend is het
daarna te moeten ervaren, dat voor buitenlanders de studie aan de
Landbouwhogeschool meest zo grotebezwaren meebrengt, dat slechts
een klein aantal hiertoe overgaat.
Wanneer dan zoals in de afgelopen cursus het geval is geweest twee
studenten van Turkse nationaliteit, na een verblijf van ;£_• 2jaren in
Nederland en na het afleggen van het ingenieursexamen, één jaar
daarna met de graad van doctor in de landbouwkunde naar hun
vaderland terugkeren, dan moet men voor een dergelijke prestatie
grote waardering hebben. Ondanks de taalmoeilijkheden waren zij in
staat de verdediging van dissertatie en stellingen in het Nederlands te
voeren. Een student van Chinese nationaliteit slaagde met Engels als
voertaal voor het ingenieursexamen en vertrok naar zijn land.
Tegenover deze zeer bevredigende resultaten staan vele andere min
ofmeer teleurstellende ervaringen. Er zijn studenten, die,uit een ander
land hierheen gekomen met de stellige bedoeling tot examens te komen, spoedig, m.i. vaak te spoedig, tot de overtuiging komen, dat zij
beter doen hun aanvankelijk voornemen maar op te geven. Zij vertrekken dan weer, ofblijven hier om wat kennis op tedoen, om aan het
einde van hun opdracht weer naar hun land te vertrekken, eventueel
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met bewijzen, dat zij aan de Landbouwhogeschool vertoefd hebben.
Deze toestand is onbevredigend en men zal zich erover moeten bezinnen hoe hierin verbetering gebracht kan worden. Ik neem aan, dat
het vast moet staan, dat het een vaderlands belang is, dat de Landbouwhogeschool met alle mogelijkheden, die zij thans biedt, moet blijven functionneren. Eveneensishet eennationaal belang, dat dit gehele
apparaat gebruikt wordt door personen van andere nationaliteit, die
daartoe de wens kenbaar maken. Dan zal het echter noodzakelijk zijn
om de wegen te zoeken en deze begaanbaar te maken, om, rekening'
houdende met onze opleiding, aan de wensen van anderen tegemoet
te komen. Dit behoeft geenszins in te houden, dat de examens verlicht
zouden worden, doch m.i. zou wel mogelijk gemaakt moeten worden,
dat studenten, die blijk gegeven hebben, ter beoordeling door de betreffende docent, dat zij met vrucht één of meer aan de Landbouwhogeschool gedoceerde vakken bestudeerd hebben, in de één of andere
vorm daarvan elders kunnen doen blijken.
Wanneer hetinderdaad eenernstigezaakgeachtwordt,datde Landbouwhogeschoolindienstgesteldwordt ookvanbuitenlanders,dan zal,
zonder vasthouden aan eenzovaak noodlottiggebleken perfectionisme
op korte termijn in beginsel een weg aangegeven moeten worden.
Ookvoor dewaardering van de bezittersvan het Nederlandse diploma van landbouwkundig ingenieur in het buitenland zou het van grote
betekenis zijn wanneer de Landbouwhogeschool bezocht wordt door
buitenlandse studenten, die de bewijzen van een vruchtbare studie
naar hun landen zouden kunnen meebrengen. Tot dusver ishet Nederlandse diploma van landbouwkundig ingenieur in het buitenland niet
overal in zijn volle gewicht erkend. Men weet nauwelijks wat het betekent en onze ingenieurs, die emigreren, hebben aanvankelijk weinig
aan dit diploma. Wanneer emigratie van zoveel belang geacht wordt
als uit verschillende berichten blijkt, dan is het hoog tijd, dat ook het
diploma van landbouwkundig ingenieur erkend wordt. Ik wilmet aandrang dit punt ter spoedige overweging aanbevelen.
De onbekendheid met de opleiding aan de Landbouwhogeschool
bleek in het afgelopen jaar enige malen tijdens besprekingen met
functionarissen van de F.A.O., die zich kwamen oriënteren over de
mogelijkheid van tewerkstelling van Nederlandse landbouwkundigen
in het verband van de technische hulpverlening aan landen, die in
versnelde ontwikkeling verkeren. De vraag om landbouwdeskundigen
is groot en verhoudingsgewijze is de aanwijzing van Nederlanders
gunstig. Wij zijn dankbaar, dat de commissie van het Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, onder voorzitterschap
van Prof. COOLHAAS, met Ir HAAK als secretaris, dit grote Nederlandse belang zo succesvol tot ontwikkeling gebracht heeft. Het is
nodig, dat veel meer landbouwingenieurs bereid gevonden worden buiten Nederland te arbeiden. De vele contacten, die mede
hiertoe gelegd zijn, moeten in de toekomst nog verder uitgebreid en
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geconsolideerd worden. Doch daarnaast is nodig, dat men in het buitenland weet, wat ook een pas afgestudeerd ingenieur kan, opdat men
zich bij zijn aanvragen niet beperkt tot personen met ervaring, want
het moeten vooral de jongeren zijn, die aangezocht zullen moeten
worden, en waarvan verwacht mag worden dat zij, evenals anderen,
die door hoger onderwijs voorbereid zijn voor een taak in de maatschappij, in staat zijn, door ervaring op te doen in de practijk, te doen
wat van hen verwacht wordt.
In de afgelopen cursus werd op enkele dagen bijzonder aandacht
geschonken aan Suriname. Deskundigen op verschillend gebied deden
in hun voordrachten mededeling van het werk, dat gedaan isen wordt
in het belang van de verdere ontwikkeling van dit gebiedsdeel. Het
gehoor kwam onder de indruk van de vele mogelijkheden enerzijds,
de vele noden en problemen anderzijds. Het isjuist, dat de belangstelling voor Suriname, in het bijzonder bij dejonge landbouwkundigen,
levend gehouden wordt. Voor hen ligt daar een toekomst, al zal het
aantal, dat in Suriname en de Nederlandse Antillen een werkkring
zal vinden, voorlopig klein moeten zijn.
Een opmerking moet mij van het hart. Bij de onmiskenbaar goede
bedoelingen, die er bij vele instanties ten aanzien van Suriname en de
Nederlandse Antillen bestaan, was er reden te vrezen, dat door het
in korte tijd opkomen van betrekkelijk veel comité's e.d., die zich met
Suriname bezig houden, de effectuering van plannen en voorstellen
in gevaar zou komen door gebrek aan coördinatie. De aandrang, die
van de zijde van de Landbouwhogeschool isuitgegaan om tot ordening
en coördinatie te komen in het belangvan de zaak, waarvoor men zich
had gesteld, is tot onze vreugde niet vergeefs geweest. Het iste hopen,
dat zakelijke overwegingen blijvend zullen prevaleren boven persoonlijke gevoeligheden, opdat nog eens gezegd en erkend moge worden,
dat „daar wat groots verricht werd". Terloops mag ik hier misschien
opmerken,dat hetwelsteedsduidelijker en acuter wordt, dat ditzelfde
noodzakelijk isook voor andere problemen, ookvoor Nederland zelf.
De kennismaking met Suriname door nog studerenden wordt van
belang geacht, en er is in het afgelopen jaar een samenwerking gekomen, waardoor tegemoetkoming in de kosten voor de overtocht mogelijk wordt, terwijl ook in de verblijfkosten in belangrijke mate voorzien
kan worden. De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening was bereid in een deel van de kosten te voorzien. Na ontvangst
van zijn definitieve beslissing en de ontvangen toezeggingen van de
directie van de K.N.S.M. en de Stichting voor Landbouwmechanisatie
in Suriname,waarvoor wijdankbaarzijn,bestaatvoorenkele studenten
de mogelijkheid naar Suriname te gaan voor hun practijk.
Vele studiereizen werden naar het buitenland gemaakt. De hoogleraren EIJSVOOGEL, HELLINGA, HOFSTEE, SCHUFFELEN, HORRING en de
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lector ' T H A R T waren in Amerika, de hoogleraar EDELMAN woonde
een congres bij in India, de buitengewoon hoogleraar BRUIN vertoeft
nog in Zuid-Afrika. Vele hoogleraren bezochten wetenschappelijke
bijeenkomsten of maakten excursies mee in Europa.
Werd hiervoor uiteengezet, dat internationale contacten door bezoeken aart het buitenland kunnen worden gelegd of verbeterd, deze
behoefte aan contacten wordt blijkbaar ookin het buitenland gevoeld.
Dit bewijst de stroom van bezoekers, welke de Landbouwhogeschool
jaarlijks heeft te ontvangen. Zeer groot is dit aantal bij het Instituut
voor veredeling van landbouwgewassen, dat tot 10Juli het bezoek
van 330 buitenlanders noteerde.
Ik zou vele bekende namen kunnen noemen, maar dit is hier niet
mogelijk. Ik wil echter enkele uitzonderingen maken en memoreren
het bezoek van de Ambassadeur van India, dat van Viscount
BRUCE uit Melbourne, oud-premier van Australië, in gezelschap van
Minister MANSHOLT aan het laboratorium voor Bloembollenonderzoek
en het bezoek van M r C. P. FOSSUM, verbonden aan de Special
Mission to the Netherlands van de Economic Cooperation Administration. Voorts mochten wij hier ontvangen de deelnemers aan het 9e
internationale entomologen congres, terwijl in Wageningen werden
gehouden het 3e internationale sedimentologisch congres, de bijeenkomst van de International Union of Forestry Research Organization
en een congres van virologen.
Uiteraard zijn deze buitenlandse bezoeken in de regel tot een of
enkele dagen beperkt, maar ook voor langere perioden vertoefden enkelen onder ons. Zo werkten geruime tijd in onze laboratoria Prof.
D O N KIRKHAM (Amerika), Prof. Dr M . G. RICHARDS (Amerika), Dr
FUNG Ki F A I (China), en E. H . COLHOUN ( C a n a d a ) .

In het raam van het Nederlands-Frans Cultureel Accoord hield
Prof. Dr J . BRAUN BLANQUET, Directeur vanhet Station Internationale
de Géobotanique Méditerrannéenne et Alpine te Montpellier een aantal lezingen aan onze hogeschool.
Hoewel morgen de officiële datum is, waarop 75j a a r geleden het
Rijkslandbouwonderwijs te Wageningen aanving, heeft de herdenking
reeds plaats gehad op 14September, in verband metde omstandigheid,
dat op 18 September de opening van de zitting der beide Kamers valt.
In de week van 10-15 September was Wageningen letterlijk en figuurlijk in zonnige feeststemming. Deze dagen hadden een bijzondere
glans door de tegenwoordigheid van H . M . Koningin Juliana en
Z. K. H . Prins Bernhard. H a r e Majesteit werd in de middag van 14
September door de senaat der Landbouwhogeschool ontvangen, waarna bezoeken gebracht werden aan enkele laboratoria en instituten, het
landbouwmuseum en Hinkeloord, alwaar een tea-party was aangeboden door de Gemeente.
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Z. K. H. Prins Bernhard onthulde op 13 Septemberhet bevrijdingsmonument. Na deze plechtigheid, waarbij vele autoriteiten uit den
lande aanwezig waren, bezocht Z.K. H.enkele instituten enhet landbouwmuseum. InJunushoff waren deNederlandse landbouwattaché's
in het buitenland, dievoor besprekingen in Nederland vertoefden, de
gasten van de regelingscommissie voor de herdenking. Het was een
wensvanZ.K.H.omhente ontmoeten.
De voordrachten in de Aula der Landbouwhogeschool gehouden
door Prof. Dr Ir G. MINDERHOUD, Prof. Dr B.H. SLIGHER VANBATH,
Dr W. ROUKENS en Dr E.J. à CAMPO, over onderwerpen betrekking
hebbende op landbouw, landbouwonderwijs en voorlichting, trokken
veelbelangstelling.Eenwoord van dank aandesprekers maghier niet
achterwege blijven.
Tijdens de officiële herdenking op 14 September voerden Zijne
ExcellentiedeMinistervanLandbouw,Visserijen Voedselvoorziening,
de directeur van het landbouwonderwijs, de voorzitter van de regelingscommissie ende Rector Magnificus der Landbouwhogeschool het
woord. Bij monde van de voorzitter van de regelingscommissie werd
aan de Landbouwhogeschool de uitvoering van verbeteringen in de
Aula aangeboden.
Er werd medegedeeld, dat de firma Veenman de uitgave van een
gedenkboek op zich genomen heeft, evenals van de bereidheid vande
N. V.Tjeenk Willink omdeuitgave vaneen boekwerk, waarover nog
nader overlegd zal worden, te verzorgen.
Desenaat had eenaantal officiële personen aaneenlunch genodigd.
In een gala-voorstelling voerden de studenten een toneelstuk op van
Georges Neveux getiteld:Juliette, oula clefdes songes.
Een film in kleuren over Wageningen alslandbouwkundig centrum,
gemaakt door Ir F. COOLMAN werd op 14 September voor de eerste
keer vertoond.
Op de derde dagwaser een optocht vanversierde wagens en landbouwmachines, des avonds vuurwerk, terwijl de feestelijkheden besloten werden meteen taptoe.
De stad wasfeestelijk versierd en desavonds waren op veel punten
verlichtingen aangebracht. Ook gebouwen en tuinen van de Landbouwhogeschool waren door nijvere en bekwame leden van hetpersoneel feestelijk versierd en verlicht.
Wetende hoeveel werk er hierbij verzet isgeworden en met hoeveel
onbaatzuchtigheid allen, die hieraan hebben medegewerkt, zich gegeven hebben, aarzel ikniet omookvandeze plaats allen te danken.
Zo begint dan morgen eennieuwe periode van 25jaar, dienaar het
eeuwfeest leidt. Laat onservoor werken, dat de Landbouwhogeschool
zal mogen bijdragen tot de nationale en internationale welvaart, in
vrede en vrijheid.
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In het, thans bijna afgelopen studiejaar bedroeg het aantal ingeschrevenen 1082, waaronder 81 vrouwelijke. Hiervan waren 35 personen, waaronder 18 vrouwelijke, ingeschreven voor enkele lessen.
Voor de eerste maal lieten 170, waaronder 13vrouwelijke, studenten
zich inschrijven.
Het ingenieursdiploma werd behaald door 134 studenten; aan 4
hunner werd dit getuigschrift metlof verleend.
In dit cursusjaar vonden 10promoties plaats.
De Rector Magnificus heeft vele plichten, maar het verheugt mij te
kunnen zeggen, dat ik geen gebruik heb behoeven te maken van een
recht bij de wet gegeven, nl. het tuchtrecht. Deverhouding tot de studenten en studentenorganisaties is in alle opzichten zeer prettig geweest. De studentenverenigingen vervullen, gelukkig, nog steeds een
belangrijke taak in de studietijd, en het is verblijdend, dat in Wageningen het nihilisme nauwelijks bestaat. Reeds in een vorig verband
wees ik er op, dat de werkzaamheden in studentenorganisaties te uitgebreid dreigen te worden. Hoe vaak wordt een student te laat er aan
herinnerd, dat de studie in de eerste plaats moet komen? Voor de
studie moeten vaak ondragelijke financiële offers gebracht worden en
uit de wijze waarop men studeert en student is moet blijken, dat men
zich hiervan zeer goed bewust is.
Helaas, zover zijn wij nog niet altijd!
Als gebruikelijk nam de gala-uitvoering van de W.S.T.V. weder
een bijzondere plaats in in het studentenleven. De première van „The
Great God Brown" van Eugène O'Neill werd ditmaal in het herrezen
Junushoff gegeven.
Ook de Wageningse Studenten Koor- en Orkestvereniging liet ons
in een tweetal concerten horen, dat onder de bezielende leiding van
Prof. VAN UVEN, ondanks de handicap van steeds wisselende musici,
een peil kan worden bereikt, waarop zelden een amateurs-orkest kan
bogen.
De Wageningse Hogeschoolvereniging bood een Indonesische muziekavond aan na afloop van de studiedagen aan Suriname gewijd.
De W.V.S.V. had deze keer een bijzonder mooie avond uitgekozen
voor haar tuinfeest, dat zeer geslaagd was.
De Rector en waarnemend rector waren respectievelijk aanwezig
bij de uitreiking van de almanakken van Unitas Studiosorum Vadae
en van het Studentencorps.
Het is duidelijk, dat ik in het voorgaande slechts een summier en
onvolledig overzicht van de gebeurtenissen in de afgelopen cursus heb
kunnen geven.Trachtende de belangrijkste tevermelden, hebik tevens
gepoogd deze zoveel mogelijk te zien in het raam van een algemener
verband. Wanneer ik dan terugzie op het studiejaar 1950-1951, dan
meen ik, dat niet alleen van voortgang, maar gelukkig ook van voor-
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aitgang gesproken kan worden. Het is niet alleen bij het maken van
plannen gebleven, er isookeen en ander klaar gekomen.
De vrij regelmatige besprekingen van Rector Magnificus en Assessoren met de President Curator en de waarnemend Secretaris van
Curatoren zijn aan de gang van zaken ten goede gekomen, en daarvoor ben ik dankbaar.
De assessoren DEJONG en KRUIDHOF en de secretaris van de senaat
BIJHOUWER benikdankbaar voor desteun, diezijmijinonze vergaderingen verleenden. In onze vergaderingen evenals inde vergaderingen
van de senaat konden de agendapunten zonder al te grote moeilijkheden afgedaan worden. Ikwilgaarne mijn erkentelijkheid uitspreken,
dat daardoor de vergaderingen in het algemeen kort hebben kunnen
zijn.
Het staat vast, dat Rector en Assessoren onmogelijk de hun toegewezen taken kunnen volbrengen, indien zij niet konden rekenen opde
herinnering, ervaring en steun van hoofdambtenaren en ambtenaren
van het Secretariaat en Administratie. Er moest dit jaar zeer veel
verricht worden. Alsik hierbij op sommige ogenblikken misschien wat
sterk op afwerken heb aangedrongen, dan moge het besef, dat vrijwel
geen achterstand bestaan heeft, een rustgevend gevoel zijn bij alle
inspanning. Allen ben ikzeer dankbaar.
Waarde collegaKruidhof,

Gij hebt als assessor en secretaris van de senaat aan de werkzaamheden vanhetdagelijks bestuur deelgenomen enweet waterzogaande
is. Ik heb er naar gestreefd om de erfenis, die Gij in ieder geval aanvaarden moet, zoklein mogelijk temaken, zodat GijUwinitiatief naar
eigen inzicht kunt ontplooien. Het rectoraat behoeft niet op U te
drukken, zolang Gij het in Uw handen weet te dragen en in Uw hart
weet te koesteren. Op Uwwegin het volgende studiejaar zouik U uit
een gedicht van Xavier Privas deze regels willen meegeven:
Si tu veux garder ta fierté,
Ta belle humeur et ta santé,
Travaille!
Met dewens,dat Gijaldus veel zult mogen bereiken voor de verdere
ontwikkeling van de Landbouwhogeschool, draag ik de ambtsketen
aan U over.
Leve de nieuwe Rector!

3. V A N H E T G R O O T I N H E T K L E I N
REDE UITGESPROKEN OP 10 MAART 1952 TER GELEGENHEID
VAN DE VIERENDERTIGSTE VERJAARDAG VAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL DOOR DE RECTOR MAGNIFICUS

A. K R U I D H O F
Mijne HerenCuratoren enHoogleraren,
Mevrouw, Mijne HerenLectoren, Mejuffrouw en Mijne
HerenDocenten,
Dames enHerenwetenschappelijkeambtenaren, assistenten
enstudenten,
en Gij allen die evenzeer door Uw aanwezigheid deze
plechtigheid luister bijzet,
Dames en Heren,

Wanneer wij hier bijeen zijn gekomen om de dag te herdenken,
waarophet landbouwonderwijs in Nederland gekroond werd tot Hoger
onderwijs, dan schijnt het mij verantwoord een ogenblik ons de betekenis van deze belangrijke gebeurtenis in te denken.
Na de vele beschouwingen die hierover in de loop derjaren zijn gehouden, lijkt het overbodig daar nog een aan toe te voegen.
Nu ik hier echter op dit moment sta, kan ik niet laten op mijn wijze
over onze hogeschool te spreken.
Een van de belangrijkste welvaartsbronnen is de grond èndemet deze
grond samenlevende boer. Tezamen met zijn grond, zijn gewas, zijn vee,
zijn huis en zijn stallen vormt hij éénwezen, dat groeit onder dekoestering van de zon, gelaafd door de regen. Van dit wezen is de boer het
hoofd, de intelligentie die dit organisme tezamen bindt, de delen verheffend boven eigen aanleg.
Een wezen, hoger dan elk der afzonderlijke delen, de zon, de regen,
het koren en het vee, isontstaan. Het samenbindende element is deintelligentie, en de waarde van dit hoger organisme zal in grote mate bepaald
worden door de spankracht, de begaafdheid en de ontwikkeling van
de boer.
Ik breng deze gedachte over op de landbouw als geheel. Dit uiterst
ingewikkelde organisme, streeft er naar, als een gezond lichaam te
functionneren. Daartoewerkenveleintelligenties samen, al naar spankracht en aanleg grotere eenheden vormend, die op hun beurt weer
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worden opgenomen, worden opgeheven in een groter geheel. Het is
verleidelijk om voor de Landbouwhogeschool de schone rol te reserveren van de hoogste intelligentie, die dit ingewikkelde organisme
doordringt en verheft. Het zou zo moeten zijn, want nergens in de
landbouwwereld is aan de ontplooiing van het denken meer vrijheid
gelaten enkan devlucht hoger zijn. Maar wij zijn nogniet langop weg
naar dit ideaal, en niet overal wordt ingezien, dat zich voegen in een
hogereeenheid geen vernedering maar verheffing betekent. In de landbouw, alsin alle leven, iser tenslotte een streven naar hoger georganiseerd zijn, naar een als geheel tezamen werken van meer of minder
hoog-georganiseerde delen.
Ik ben mijn bewust, dat deze beschouwing abstract isen dat bij een
nadering tot de realiteit het streven naar samenwerking in hoger verband, gemakkelijk uit het oog kan worden verloren. En tóch wérkt dit
streven, ook al kan de enkele mens dit niet steeds inzien.
Te midden van deze realiteit staat de Landbouwhogeschool.
De belangrijkste reden van haar bestaan is,dat het voor de welvaart
noodzakelijk isdat de landbouwkundige problemen wetenschappelijk,
technisch en economisch, zouniverseel mogelijk worden bestudeerd en
opgelost. Deze opdracht beweegt zich tussen twee polen. Aan de ene
pool staat deonmiddellijke voorlichtingeisendelandbouwpraktijk, aan
de andere de drift tot zuivere wetenschap. Niet altijd wordt begrepen,
dat een wereld twee polen heeft en dat zij niet meer zou draaien als de
andere pool er niet zou zijn. Dit begrip moet gesticht worden. Maar de
polen zijn eigenlijk slechts denkbeeldige uitersten. Daartussen bestaat
de realiteit.
Te wéten, dat de landbouwwereld een geheel is,dat bestaat door de
samenhang van vele bijzonderheden en dat deze bijzonderheden pas
zin hebben, door deze samenhang, iseen vruchtbare gedachte.
Van de Landbouwhogeschool alsmeest universele intelligentie in de
landbouwwereld mag verwacht worden, dat dit streven naar samenbinding en eenheidsbeleving door haar wordt bevorderd, en niet alleen
zonder het te weten, maar bewust.
Ik zou nu aan kunnen tonen aan de hand van vele feiten, dat er
ondanks mislukkingen in de Nederlandse Landbouwwereld reeds veel
is bereikt. Het is toch maar zo, dat een regering, die men zeker niet
van te grote wijsgerigheid kan beschuldigen, gelden verstrekt om
wetenschappelijk werk tedoen verrichten, waarvan het directenut niet
spoedig te verwachten is. Nu is het wei zo, dat we vooral niet alleen
wetenschappelijk zijn, maar op vele gebieden met de praktijk een
sterke band bewaren. Het zou echtereen nietinonze Westersecultuurpassende
houdingzijn, als dit deenigereden was. De vrije wetenschapis onzeglorie. Zij
behoeft niettetonen datzegeld waard is, voorze wordtgewaardeerd.

En aan de andere kant heeft de boer zijn natuurlijk wantrouwen
jegens alles wat naar wetenschap riekt overwonnen. Hij weet, dat
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Wageningen en wat daarvan uitstraalt via onderwijs en voorlichting
het goed met hem meent. Dat wil niet zeggen, dat alles gaat zoals hij
meent, dat het gaan moet. Van hem mogen we geen bewust universeel
inzicht verwachten. Zijn leefwereld isnu eenmaal beperkter. Maar ook
universeel gezien kan er nogveelverbeterd worden.
De gedachten die ik hiervoor uitsprak hebben zich overeenkomstig
mijn aard in het landbouwkundig milieu van Wageningen gevormd.
U zult er uit hebben kunnen opmaken, dat mij het ideaal voorzweeft
het bijzondere in hoger verband opgenomen te zien, maar de waarde
van het bijzondere dan ookhoog te achten.
Temidden van vele facetten van de landbouwkundige wetenschappen en technieken ligt de landmeetkunde, gedeeltelijk er in, gedeeltelijk er buiten.
Ik meen, dat op dit weliswaar begrensde, maar toch ookweer ruime
gebied een ontwikkeling is te bespeuren in de boven bedoelde geesten
ikzaldan ooktrachten aannemelijk temaken,datde wetenschappelijke
landmeetkunde op zichzelf een grote waarde heeft maar tevens aan de
practische landmeetkunde een basis geeft, waarop deze zich kan verheffen om zodoende de maatschappelijke taak beter te vervullen dan
uit eigen kracht en aanleg mogelijk zou zijn geweest.
Ik breng U eerst naar Egypte, waar we achtereenvolgens kennis
maken met delandmeter, de geodeet en de kartograaf, en waar wezien
hoe het werk van de een dat van de ander aanvult.
Ten tijde van de XlXe dynastie ± 1300 v.G. regeerde RAMSES II
over Egypte. Hij ondernam groteveldtochten, stichtte monumenten en
voerde een hoge levensstaat. Het Nijldal en de Nijldelta waren vruchtbaar en het wasvanzelfsprekend dat het graan de basiswas,waarop de
macht van de Pharao steunde.
Daartoe was het niet voldoende,dat de landbouw alslandbouw ontwikkeld werd. Het grondbezit moestworden geordend, grenzen werden
duidelijk zichtbaar gemaakt en het gehele land werd opgemeten, geregistreerd en in kaart gebracht. Vooral was dit van belang voor de
heffing van de belasting op de grond.
ERATOSTHENES (275-195 v.C ) , hoofd van debibliotheekvan Alexandrie,filosoof,astronoom engeodeet, maakte enigeeeuwen later gebruik
van deze kaarten om daaruit een gedeelte van de meridiaan van
Alexandrie afte leiden. Met behulp van enkele eenvoudige astronomische metingen werd het toen mogelijk de grootte van de straal der
aarde te bepalen. Het zal zijn wetenschappelijke geest een grote bevrediging hebben geschonken dit probleem te hebben opgelost.
Toch was hem dit niet voldoende. De aarde als bol is het beeld,
zoals een zeer verre toeschouwer haar ziet. Bij nadering blijken de
details, die het beeld rijk en levend maken, nog te ontbreken. En
details stonden hem in grote hoeveelheid ter beschikking.
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ALEXANDER DE G R O T E had de toen bekende wereld, al strijdende
doorkruist. Vele inlichtingen over vreemde landen waren in de bibliotheek van Alexandrie bijeengebracht. ERATOSTHENES ordende deze op
zijn aardebeeld en tekende een wereldkaart.
Dit was alles zeer aanvankelijk. I n de loop der historie werden op elk
der genoemde gebieden de problemen steeds ingewikkelder en werd de
benadering steeds fijner.
M a a r tevens vond er een toenadering en een elkaar doordringen van
de gebieden onderling plaats. Daartoe heeft de landmeetkunde verschillende lange en moeilijke wegen af moeten leggen.
Ik zou U met grote snelheid langs deze wegen willen voeren om op
enkele markante punten even stil te staan.
Verkennen we eerst het wegennet dan zien wij een hoofdweg, die
nochtans de smalle weg is. Daar ontmoeten wij de uitverkorenen, hen
die zich bezighouden met de vorm der aarde als geheel, de eigenlijke
geodeten. O p enige afstand een bredere weg, die der cartografen.
Telkens is er verkeer met de hoofdweg en steeds dichter komen zij bij
elkaar. De weg wordt smaller, doch beter begaanbaar. D a n is er nog
een derde type van wegen, of eigenlijk kunnen we dit in het begin nog
geen weg noemen. Overal kris en kras door elkaar kleine stukjes. Maar
het is alsof een magneet richtend gaat werken. De deeltjes voegen zich
naar elkaar en ook hier ontstaat een weg, eerst een zeer brede, m a a r
langzaam smaller wordend en de hoofdweg naderend. O p deze weg
treffen we de eigenlijke landmeters aan.

We staan op de smalle weg in het j a a r 1617. De aarde was sinds
bol. I n de Middeleeuwen was dit besef vervaagd.
Toen ging de belangstelling niet uit n a a r aardse zaken. De Renaissance ontdekt weer de aarde. Ook in zo letterlijke zin, dat SNELLIUS
opnieuw de aarde meet. Voor het eerst in de geschiedenis maakt hij
gebruik van een driehoeksnet om de lengte van een meridiaangraad te
bepalen, een graadmeting te verrichten.
Deze, sindsdien klassiek geworden meetmethode maakt het mogelijk
om uitgaande van een nauwkeurig gemeten basis de onderlinge ligging
van de hoekpunten van een aaneengesloten net van driehoeken, waarvan de hoeken worden gemeten, te bepalen. Zo wordt de afstand tussen
d e uiteinden van het net, Alkmaar en Bergen op Zoom, bekend. Daaruit was de lengte van de graad gemakkelijk af te leiden. Dat SNELLIUS
voor de hoekmeting een kwadrant gebruikte, daarbij geen rekening
houdende met de excentrische opstelling t.o.v. de torenspitsen, die als
driehoekspunten dienst deden, dat hij bij het verbinden van het driehoeksnet, aan de astronomische noordrichting het zgn. probleem van
Snellius oploste en dat de nauwkeurigheid van het resultaat gering was,
zijn bijzonderheden waarop ik niet zal ingaan.
1687. N E W T O N concludeert, dat op grond van de gravitatie, de evenwichtsvorm van een vloeibare massa, die onderworpen is aan de algeERATOSTHENES een
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m e n é aantrekkingskracht en om een as wentelt, een omwentelingsellipsoïde is, afgeplat aan de polen. De aarde werd door hem opgevat
als een homogeen lichaam, en zou dus deze afgeplatte vorm hebben. I n
dat geval moet de kromtestraal van de aequator naar de pool toenemen.
In 1720 bindtJACQUES CASSINI in zijn boek „Grandeur et figure de la
terre" op grond van een aaneengesloten graadmeting tussen Duinkerken en de Pyreneeën de strijd aan met N E W T O N . Uit deze meting zou
volgen, dat de kromtestraal naar de pool afneemt en de aarde aan de
polen uitgerekt zou zijn.
In 1735 wordt op voorstel van D'ANVILLE en met steun van K A R D I NAAL DE FLEURY en graaf MAUREPAS door de Académie des Sciences
besloten, deze strijd te beslissen door twee expedities uit te rusten ; één
n a a r Lapland, één naar Peru.
De graadmeting van Lapland leverde reeds in 1740 het resultaat. De
aarde is aan de polen afgeplat. Die van Peru bevestigde dit in 1744.
O m d a t de meridiaan van Parijs dus niet nauwkeurig genoeg was gemeten werd deze in 1739 en 1740 door CASSINI DE T H U R Y en L A
C A I L L E overgemeten. Ook hierdoor werd de juistheid van NEWTONS
theorie bevestigd. Het zou deze meting zijn, die grondslag zou worden
voor de eerste topografische kaart van Frankrijk.
Even doen we het j a a r 1791 aan. Toen werd door de Constituante,
teneinde orde te scheppen in de chaos van maten en gewichten, besloten, dat de maateenheid zou zijn het 7io.ooo.ooo v a n e e n meridiaankwadrant. De instrumenten en methoden waren sinds de meting van
de meridiaan van Parijs door CASSINI DE T H U R Y en L A CAILLE zodanig
verbeterd, dat een nieuwe meting moest worden uitgevoerd, een verschijnsel, dat zich in de landmeetkunde veelvuldig voordoet. Deze
werd tussen 1792 en 1798 in volle revolutietijd uitgevoerd door
M É C H A I N en DELAMBRE. Zij bleef lange tijd gelden als voorbeeld van
een volmaakte meting.
Voor de berekening van de lengte der meridiaan werd als tweede
noodzakelijke graadmeting die van Peru gebruikt.
Wanneer wij tot op dit ogenblik spraken over de vorm der aarde,
d a n werd niet bedoeld het physische oppervlak met bergen en dalen
en een voortdurend in beweging zijnd zeeoppervlak, maar een denkbeeldig horizontaal vlak ter hoogte van de gemiddelde zeespiegel. Dit
vlak zou een ellipsoïde zijn.
Hieraan ging men twijfelen, toen de instrumenten zodanig verbeterd
waren, dat afwijkingen tussen de geodetische en astronomische waarnemingsuitkomsten en de theoretisch te verwachten grootte, niet meer
als meetfouten waren te aanvaarden.
Het horizontale vlak staat in ieder punt loodrecht op de richting van
de zwaartekracht. Voor een punt van het aardoppervlak wordt grootte
en richting der zwaartekracht bepaald door de krachten die alle massaelementen van de aarde en ook daarbuiten, op een massa-element in
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dat punt uitoefenen. Daaraan moet worden toegevoegd de middelpuntvliedende kracht. Reeds de topografische gesteldheid van het aardoppervlak doet zien, dat de verdeling der massa's op aarde onregelmatig is. In een berg zal hierdoor het horizontale vlak omhoog worden
getrokken, en een dal omlaag. Tussen berg en dal zalhet horizontale
vlakvanpunt totpunt afwijken van detheoretischevorm,deellipsoïde.
Het krijgt de vorm van een vloeiend, doch onregelmatig vlak, dat
geoïde wordt genoemd. De verticaal op dit vlak zal zich dus ook van
punt tot punt onregelmatig wijzigen. Men heeft het gewaagd, op
grond van topografische bijzonderheden in de omgeving van een
bepaald punt voorspellingen te doen omtrent de grootte van de afwijking van de werkelijke t.o.v. de theoretisch te verwachten verticaal.
Tegen de verwachting in bleek de werkelijk gevonden afwijking steeds
kleiner dan de voorspelde.
Het werd duidelijk, dat niet alleen met de onregelmatige massa
verdeling boven de ellipsoïde rekening moest worden gehouden, maar
ook met de daaronder gelegen massa's.
Dat de afwijking steeds te klein werd gevonden riep de gedachte op,
dat de verstorende invloed van de massa's boven de ellipsoïde gecompenseerd wordt door de massaverdeling daar beneden. Was de aarde
vloeibaar, dan zouden de niveauvlakken, dat zijn de op verschillende
hoogtegelegenhorizontalevlakken,concentrischeellipsoïdenzijn. Maar
de buitenste aardlagen zijn gestold, niet homogeen en bovendien geplooid. De regelmatige ellipsoïdale vorm is dus pas op een bepaalde
diepte te verwachten. Van het aardoppervlak naar beneden gaande,
zal de zgn.verticaal afwijking steedsgeringer worden.Voor alle oppervlakte elementen van het hoogst gelegen ellipsoïdale vlak, dat in het
aardlichaam wordt aangetroffen, het isostatische vlak, zal de druk
uitgeoefend door de daarboven gelegen lagen gelijk zijn. Een berg op
aarde verraadt dan een geringere gemiddelde dichtheid in een kolom
boven het vlak van isostasie. Een verlaging in de aardkorst, zoals bij de
oceanen het geval iswijst op hoger gemiddelde dichtheid.
HAYFORD bracht deze beschouwing in rekening bij een uitgebreide
meting voor de bepaling van de afmetingen der aarde, die door hem in
Amerika werd uitgevoerd. Hij deed daartoe enkele vooronderstellingen
omtrent de gemiddelde dichtheid van de bovenste lagen, en zocht, al
vereffenende, naar de meest waarschijnlijke diepte van het vlak van
isostasie. In 1910berekende hij dit op 122,2 km.
Het geheel van de metingen, berekeningen en beschouwingen verkreeg zodanig vertrouwen van de geodetische wereld, dat de daaruit
voortvloeiende afmetingen van de benaderingsellipsoïde in 1924 door
de „Section de geodesie de l'Union géodésique et géophysique internationale", als internationale ellipsoïde werd aanvaard.
Dit vertrouwen werd ondersteund door de uitkomsten van de
zwaartekrachtsmetingen. De vorm der geoïde staat in verband met de
grootte derzwaartekracht opverschillendepunten opaarde. Het isdan
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ook mogelijk uit de grootte der zwaartekracht de vorm der aarde af te
leiden. Het belangrijke voordeel van deze methode ten opzichte van
die der driehoeksmetingen is,dat zij kan worden toegepast op zee. Ons
land heeft op dit gebied in de geodetische wereld een grote naam verworven, dank zij de slingerwaarnemingen door Prof. F. A. VENING
MEINESZ in zijn reizen per duikboot verricht. Het spectaculaire van
deze ondernemingen is doorgedrongen tot het bioscoopbezoekend
publiek. Dat dit publiek de grote wetenschappelijke betekenis van zijn
werk doorgrondt mag niet verwacht worden. Van U, die door Uw
aanwezigheid toont dewetenschap hoog te achten, neem ikaan, dat U
de nieuwsgierigheid der geodeten, en hun bereidheid om hun leven te
wijden aan eenwerk waarvan hetpractische nut zoweiniggrijpbaar is,
zult verstaan. Mocht bij U twijfel rijzen, dan wil iktrachten aannemelijk te maken, dat dit werk ooknog nut heeft.
Wat isnut? Nuttig iswatonzebehoeften kanbevredigen,onzehonger
kan stillen. Dat isnaar persoon en naar omstandigheden een wel zeer
verschillend iets. Er is honger naar voedsel en honger naar Weten. Er
bestaat op beide gebieden onverzadigbare honger en ook hier ligt het
ware leven ergens tussen deze beide polen. Maar voor de mensishet
toch zo, dat de honger naar weten hoger gewaardeerd wordt dan de
honger naar eten. Moeten wij op dit ogenblik niet met enige schroom
denken aan de volkeren op onze aarde die honger lijden. Hoe kunnen
wij rustig voortgaan onze honger naar weten te stillen alswij een open
oog hebben voor dit leed? Een volledig mens zal dat dan ook niet
kunnen, enhij zal helpen, ook door middelvan zijn wetenschap, zoveel
hij kan. Maar dan nog heeft hij ook alsdeel van zijn volledigheid, zijn
wetenschappelijke honger te stillen. Ik mag hier misschien het beeld
van hetspectrum gebruiken. Hetwittelichtkanopverschillende wijzen
tot stand komen. Naar dit wittelicht streeft demensen daarom moeten
verschillende kleuren tezamen worden gevoegd, een van die kleuren is
ons dagelijks brood, ik zeg uitdrukkelijk niet onze taartjes, een andere
is onze kennis, om twee van de belangrijkste te noemen. Iedere mens
heeft in zijn betrekkelijkheid tenslotte zijn eigen kleur, die bovendien
ook nog wel eens verandert. Maar het geheel van een gemeenschap
tracht zo blank mogelijk te zijn. Nut hebben, isin dit licht gezien, de
ontbrekende kleur uitdragen. En dat doen in onze wereld al deze mensen, die hun aandacht richten naar de zin der werkelijkheid, die de
werkelijkheid in hun denken opnemen en tot doordachte, begrepen
werkelijkheid verheffen. En dat doen de geodeten op hun wijze.
Wij verlaten nu hun smalle wegom de kartografen een eindweegs te
vergezellen.
We zagen reeds, dat ERATOSTHENES een wereldkaart tekende. De
kennisvan grootte en vorm der aarde maakte het hem mogelijk de vele
gegevens teordenen. Hij maakte reedsop primitieve wijze gebruik van
een principe, dat in de landmeetkunde thans algemeen aanvaard
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wordt, ni. dat men moet werken van het groot in het klein. Wanneer
men detailgegevens opeenstapelt, dan wordt het aantal mogelijke
situaties al spoedig zogroot, dat de overeenstemming met de werkelijkheid verloren gaat en een onbruikbaar geheel ontstaat. ERATOSTHENES
tekende dan ook eerst, weliswaar op onregelmatige afstanden van elkaar, een aantal parallellen en meridianen.
Plaatsen met gelijk klimaat werden door hem op dezelfde parallel
getekend en de ligging t.o.v. de meridianen was gegist op grond van
bekend geworden afstanden. Alles dus zeer primitief. Maar het principe was gegeven.
PTOLOMEUS ging op deze weg verder. Hij beeldde een regelmatig net
van parallellen en meridianen af en bediende zich van een aantal
astronomisch bepaalde lengten en breedten, om plaatsen en landen
daarin te karteren.
Jammer genoeg ging hij uit van een door POSIDONIUSte klein bepaalde grootte der aarde en van een foutieve lengte bepaling, waardoor de
Middellandse zee 20° te lang werd afgebeeld. Deze fouten hebben op
de geschiedenis der mensheid een ingrijpende invloed gehad, zoals U
straks zult horen.
Nadat de Griekse kartografie in de Middeleeuwen vergeten was en
men zich bezig hield met het tekenen van kloosterkaarten die zeer
schilderachtig een aantal bijbelse voorstellingen weergaven, maar onbruikbaar waren als kaart, waren het de kruistochten, die betere
kaarten vroegen. Men redde zich met routekaarten, ééndimensionale
afbeeldingen van alles wat men onderweg voorbij moest komen. Voor
de zeevaart maakte men gebruik van de landverkenningen, schetsen
van het panorama der kusten en later van portulanos, paskaarten,
waarop de zeilrichting ten opzichte van het Noorden en de onderlinge
afstand van de havens waren uitgezet.
De Renaissance met haar verering voor de Grieken, bracht de herontdekking van PTOLOMEUS, en zijn atlas werd, met alle fouten die
daarin voorkwamen veelvuldig gecopieerd.
Op deze kaarten was de oceaan tussen Spanje en Azië, door uit te
gaan van een foutieve grootte der aarde, 4500 km te klein afgebeeld.
Dit gaf COLUMBUSde moed om tetrachten Indië, zeilende om de West,
te bereiken én Amerika te ontdekken. De Florentijnse kartograaf
AMERIGO VESPUCCI, die COLUMBUSvergezelde, schreef zijn naam in het
nieuw ontdekte land.
Twee ontdekkingen hebben op de ontwikkeling der kartografie, en
hand in hand daarmee op het openleggen der wereld, grote invloed
gehad:de boekdrukkunst en het kompas.
De boekdrukkunst maakte het mogelijk de zeevaarders snel te voorzien van alle bekende kartografische gegevens. En het kompas gaf hun
een veilige steun bij het verlaten van de kust en het bevaren van de
wereldzeeën.
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Het is niet toevallig, dat in de Gouden Eeuw de kartografie in de
Nederlanden tot grote bloei kwam. Hier concentreerde zich de handel
van Europa. De Hollanders waren het grootste zeevarend volk geworden. Inlichtingen in de vorm van verhalen en kaarten stroomden hier
binnen. Voor de reizen had men de beste kaarten nodig. De artistieke
geest paarde zich aan de koopmansgeest en zo ontstonden kaarten die
voldoende inlichtingen gaven, maar vooral mooi waren. Men moet deze
kaarten zien met het fijne lijnenspel, de rijke en toch harmonische versieringen, de smaakvolle, sprekende kleuren.
Ik noem U enkele n a m e n : ORTELIUS, M E R C A T O R , PLANCIUS, W I L LEMJANSZOON BLAEU en J O A N BLAEU.
M E R C A T O R leeft tot in onze tijd voort in de door hem geconstrueerde
conforme cylinder-projectie. Het afbeelden van het net van meridianen
en parallellen op een plat vlak werd reeds door PTOLOMEUS gesystematiseerd. De bekende wereld was toen nog maar klein, maar met de ontdekking van Amerika ontstond de noodzaak tot het afbeelden van de
volledige bol.
Een groot aantal constructies zijn bedacht. Die van M E R C A T O R was
van groot belang voor de zeevaart, omdat de loxodromische lijn, d.i.
de kromme op aarde, die alle meridianen onder dezelfde hoek snijdt,
op de kaart als een rechte lijn wordt afgebeeld. Men leest dus onmiddellijk op de kaart af onder welke hoek met de Noordrichting men moet
varen om het gewenste doel te bereiken. Daarbij moest natuurlijk de
miswijzing van het kompas in rekening worden gebracht.
Met JOAN BLAEU (1596-1673) bereikte de Nederlandse kartografie
haar hoogtepunt. De door zijn vader opgezette Atlas groeide onder zijn
leiding uit tot twaalf delen. Deze bevatten de beste kaarten, die op dat
ogenblik op de wereld te vinden waren. Maar ook in andere opzichten
was het een meesterstuk, het papier, het formaat, de gravure, de ornamenten, de kleuren, de rijk met goud versierde perkamenten banden.
T e r gelegenheid van de vrede van Münster (1648) gaf hij een grote
wereldkaart uit. Waarschijnlijk hebt U wel eens een afbeelding van
deze in stereografische projectie als twee hemisferen afgebeelde wereld
gezien. Het valt op, dat deze kaart minder details bevat dan zijn voorgangers. Dat is een stap vooruit. W a t niet betrouwbaar was, is weggelaten. De kusten waren in detail vrij goed afgebeeld maar dejuiste ligging op de kaart liet veel te wensen over. Het gegist bestek, dat werd
verkregen door de afgelegde weg in de kompasrichting uit te zetten,
werd wat de breedte betreft gecorrigeerd door de poolshoogte of de
middaghoogte van de zon (met deJacobsstaf te meten), maar de lengte
kon bij gebrek aan eenjuist lopend uurwerk niet worden bepaald.
Tegen het einde van de zeventiende eeuw begonnen de Franse kaarten eigenschappen te bezitten, die de Hollandse niet hadden.
Die Franse kaart werd leger m a a r juister. De Hollandse kartograaf
was koopman, de Franse geleerde. En hiermede verplaatste zich het
centrum der kartografie naar Frankrijk. De ontwikkeling der hoek-
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meetinstrumenten en de uitvinding van de chronometer maakte nauwkeurige plaatsbepaling mogelijk. De driehoeksmetingen van de Cassinis
leverde nauwkeurige waarden voor de grootte der aarde en zo werd
PÏOLOMEUS, niet alleen door incidenteel wat practische verbeteringen
aan te brengen, maar nu definitief, door de wetenschap overwonnen.
De driehoeksmetingen dienden niet slechts voor het bepalen van vorm
en grootte der aarde, men breidde de driehoeksnetten uit om op deze
wijze dejuiste ligging van een groot aantal punten op aarde te vinden.
Hier buigt de weg van de kartograaf steeds meer naar die van de
geodeet. De landkaart kreeg meer en meer een zuiver wiskundige
grondslag.
M a a r ook de belangstelling voor het detail werd groter en groter,
zodat dekaarten in alleopzichten beter en vollediger werden. Hiermede
komt de derde weg, de breedste, al aanmerkelijk dicht bij de beide
andere. Hoe is het op deze weg gegaan?
W e zagen, dat RAMSES I I het bouwland van Egypte liet opmeten.
D e kaarten zijn verloren gegaan m a a r uit een Papyrus, Rhind gen a a m d , blijkt, dat de practische meetkunde toen op hoog peil stond.
N a een inzinking, die 10 eeuwen duurde, schreef H E R O N VAN ALEXANDRIE omstreeks het begin van onze jaartelling zijn „ M e t r i c a " en
„ D i o p t r a " . Deze leerboeken bevatten methoden van de detailmeting
waarvan verschillende tot op heden nog worden gebruikt.
I n het Romeinse Rijk vinden we de Staatslandmeters, de agrimensoren. Zij verdeelden de grond in de nederzettingen en hielden een
wakend oog over de grensstenen, daarbij gesteund door de Romeinse
priesters, die onder h u n goden, god Terminus hadden opgenomen, die
de grenspalen tegen vernietiging en schennis bewaarde. H u n kennis
ontleenden zij aan H E R O N VANALEXANDRIEenvoegden daar niets aan
toe. De metingen betroffen afzonderlijke grotere of kleinere terreinen.
I n de Middeleeuwen is het grondgebruik extensief en men heeft d a n
ook aan kennis van de onderlinge ligging van de landerijen weinig behoefte. Wel maakte de inrichting van waterschappen enkele omvangrijkere metingen noodzakelijk. De landmeter was dan niet in de eerste
plaats een kaartmaker. Hij stelde de perceelverdelingen vast, maakte
verkavelingsplannen, ontwierp dijken, wegen en watergangen. Zijn
aantekeningen werden n a het voltooien van het werk niet bewaard.
Omstreeks 1540 wordt het hoogheemraadschap Rijnland opgemeten, met behulp van meetketting, „Winckelcruys" en kwadrant. Hier
was dus een combinatie van lengtemeting en hoekmeting, een soort
driehoeksmeting, welke methode de landmeters hadden geleerd van
GEMMA FRISIUS van Dokkum. D a a r het te doen was om de grootte der
percelen, kwam het in het algemeen niet tot kaarten. Een enkel deel is
gekarteerd op 1:6000 en maakt een zeer betrouwbare indruk. T r o u wens over de meting laat J A N PIETERSZOON D o u zich zeer gunstig uit.
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De methode van GEMMA FRISIUS werd omstreeks dezelfde tijd benut
door J A C O B VAN DEVENTER bij het maken van de provinciekaarten der
Noordelijke Nederlanden op schaal 1:180.000 ten dienste van de bestuursvoering. Het vlakke land, waar hij een goed overzicht omtrent de
ligging der dorpen, met hun uitstekende kerktorens, kon krijgen, is
zorgvuldig afgebeeld. Beboste gedeelten of achter bos of heuvels
schuilgaande dorpen werden niet of foutief in kaart gebracht. Dit is
volkomen te verklaren uit de wijze van meten, die werd toegepast:
driehoeksmeting. De bijzonderheden werden ingeschetst of van bestaande kaartjes overgenomen.
Tussen 1608 en 1615 ontstonden de kaarten van Rijnland, Delfland
en Schieland op schaal 1:30.000, gemeten en gekarteerd door FLORIS
BALTHASAR VAN BERCKENRODE. Een kostbaar werk, in dubbele betekenis. Het zou dan ook niet tot stand zijn gekomen als niet J O H A N VAN
OLDENBARNEVELDT hoogheemraad van Delfland was geweest en pas
toestemming aan de Staten van Holland vroeg toen de kaart klaar was.
De kaarten hadden één gebrek, er was geen meetkundige grondslag
gemeten, zodat het kaartbeeld als geheel enigszins vertrokken is. M a a r
wat detailafbeelding betreft is het voorbeeldig.
In de geschiedenis van het kaartenmaken komt duidelijk uit, dat een
kaart nooit goed genoeg is. De prachtige kaart van V A N BERCKENRODE
wordt in 1646 vervangen door die van Dou, die als eerste in de wereldgeschiedenis de driehoeksmeting, zoals wij die bij SNELLIUS hebben
leren kennen, gebruikte als grondslag voor een kaart op grote schaal
nl. 1:30.000. Toch zou dit werk in 1712 aanmerkelijk worden overtroffen door de kaart van Delfland op schaal 1:10.000 door NICOLAAS
SAMUEL CRUQUIUS. De meetkundige grondslag is voortreffelijk en ook
de terreintekening gaat ver uit boven wat tot dusver op kaart werd
afgebeeld; de schaal liet dit toe. Met deze kaart is d a n ook een der
hoogtepunten in de kunst van het maken van zelfstandige kaarten door
landmeters bereikt.
De Republiek der Verenigde Nederlanden vertoonde in hun kaartwerk geen centrale gedachte. Er was een overvloed van afzonderlijke
kaarten van soms goede soms twijfelachtige kwaliteit. Dit veranderde
na 1795, toen de Franse invloed zich in deze landen deed gelden.
Onder leiding van CASSINI DE T H U R Y was men op de basis van zijn
driehoeksnet begonnen met het vervaardigen van een topografische
kaart 1:86.400. „ L a carte géométrique de France." Inderdaad waren
de omstandigheden gunstig voor het ontstaan van dit kaartwerk.
In de achttiende eeuw vormden zich in Europa de grote staatsmachten. De legers hadden behoefte aan goed kaartwerk en zo zien wij
in Frankrijk tussen 1750-1815 de eerste topografische kaart ontstaan.
M a a r het was de geodeet die hier zijn droom in vervulling zag gaan,
een volledige afbeelding van zijn land. De geodeet, de kartograaf, de
landmeter werkten tezamen in één gedachtenwereld.
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Van ditmoment afin degeschiedeniszien wetelkensmeer ofminder
geslaagde pogingen indezerichting ondernemen.
In mijn inaugurele rede sprak ik over de ontwikkeling in de Nederlanden.Hetwas KRAYENHOFFdiein 1798opdracht kreegeen algemene
kaart te maken. De arts en genie-officier begon primitief. Hij plakte
verkleiningen van alle mogelijke afzonderlijke kaarten aan elkaar. De
vanzelfsprekende mislukking bracht hem op de idee een driehoeksnet
temeten. Hij deed het zopractisch mogelijk, wat alspoedig onbevredigend bleek te zijn. Toen ontmoette hij van Swinden, die hem vertelde
van de driehoeksmeting van MÉCHAIN en DELAMBRE, die dienen moest
om de lengte-eenheid vast te leggen. De mogelijkheid om deze meting
voort tezetten totde Hollandse eilanden enaldusdeeltenemen aan dit
wetenschappelijke werk, boeiden hem zo zeer, dat hij alles deed om
machtiging te verkrijgen tot uitvoering van een nauwkeurige driehoeksmeting. Na enorm veel moeite lukte hem dit. In 1815 zijn de
resultaten bekend en in 1821verschijnt op grond van dit net de chorografische kaart 1:115.200.
Nu komt een periode waarin telkens weer verbeteringen aan de
methode van werken en dus aan de kaarten worden aangebracht.
De kadastrale kaarten worden als detailkaarten ingepast in het
steeds meer verdichte driehoeksnet van KRAYENHOFF en zo ontstonden de U welbekende topografische kaarten 1:50.000 en 1:25.000.
Het driehoeksnet van KRAYENHOFF was voor de topografische kaart
voldoend nauwkeurig.
Eenwetenschappelijke onderneming nl.de Midden-Europese graadmeting zou ons land een nog nauwkeuriger net schenken, dat later
tevens grote waarde zou blijken te hebben voor velerlei practische
doeleinden.
In 1886werd begonnen met een nauwkeurige meting, in 1909waren
de coördinaten van de hoofdpunten van het Rijksdriehoeksnet in
stereografische projectie bekend.
Het was niet alleen de onvrede, die de landmeters van het kadaster
hadden met de kadastrale kaarten uit het begin van de vorige eeuw,
het was ook hun gevoel voor een gaaf geheel, waardoor zij hun metingen en hun karteringen zoveel mogelijk gingen aansluiten aan dit driehoeksnet. Daarmee was de landmeetkunde in ons land op hoger peil
gebracht, een peil dat nogsteedstoeneemt, doordat debeoefenaren der
landmeetkunde doordrenkt worden van een wetenschappelijke geest,
zonder evenwel de vakkennis uit het oog te verliezen.
De landmeter werkt thans in een groter geheel, zijn werk en zichzelf
verheffende, want zich voegen in het groot, wil tevens zeggen stijgen
tot het groot. Daarmee wordt het kleine werk niet geminacht. Integendeel, het wordt alsgroot beleefd.
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En zozien we dan overal waar kundige landmeters werken, kaarten
ontstaan, die alle op één stramien zijn geborduurd. Dit is het geval
bij het kadaster, de Ruilverkavelingsdienst, de Waterstaat, de Spoorwegen, vele gemeenten en verschillende bosbedrijven. U mist in deze
opsomming de Topografische Dienst, de Planologische dienst, de
Bodemkartering, de Bodemstatistiek en nog veleandere.Overdeze zal
ik nog afzonderlijk hebben te spreken.
Eerst moet ik U herinneren aan wat U zeker reeds weet, het grote
belang van de luchtfoto.
De ontwikkeling is sterk bevorderd door de eerste wereldoorlog,
maar pas toen de wetenschap en de techniek zich ernstig met dit onderwerp zijn gaan bezighouden werden bruikbare nauwkeurigheden
bereikt. De tweede wereldoorlog behoefde aan het bereikte weinig,
zoal iets, toe te voegen.
Het verheven standpunt van waaruit het terrein van het vliegtuig
uit wordt gezien wekt het vermoeden, dat een vliegende landmeter een
hoger wezen is dan een over de grond kruipende. Dit vermoeden is
maar betrekkelijk juist, nl. voor zover men zich tevreden stelt met een
betrekkelijk oppervlakkig beeld. Want hoe belangrijk de luchtfoto zal
blijken te zijn, wanneer U meer en beter weten wilt, dan moet U zelf
naar het terrein gaan. Ik kan U niet vertellen, hoe men uit een aantal,
volgens eenzorgvuldiguitgewerkt plan genomen luchtfoto's, een kaart
maakt. Het astronomische oflandmeetkundige aansluiten van een run,
het bepalen van paspunten, op het terrein ofdoor middel van radiaalof aero-triangulatie, het ontschranken, het uittekenen van de foto's,
meestal met behulp van kostbare stereoscopische apparaten zoals de
stereoplanigraaf of de Wild A4,5,6,7 of de Multiplex, dit alles zou
te veel van Uw voorstellingsvermogen vergen. Maar U wilt wel geloven, dat het mogelijk isom uit luchtfoto's een kaart te maken. In hoeverre de luchtfoto de terrestrische meting kan vervangen, hangt voor
een groot deel af van de verhouding tussen de te bereiken en de gewenstenauwkeurigheid. Voor nog niet ofweinig ontwikkelde gebieden
bewijst deluchtfoto onschatbare diensten. Bijhet stijgen van de cultuur
laat zij ons op een gegeven ogenblik in de steek en moet er gewoon
worden gemeten.
Dit gegeven ogenblik verschuift en zo is het mogelijk, dat thans de
topografische kaart uit luchtfoto's gekarteerd, zoals vanzelf spreekt,
aangesloten aan het Nederlandse driehoeksnet, enorm veel beter is dan
deoude kaart en alleszinsaan alleaan een topografische kaart testellen
eisen voldoet.
De luchtfoto istot meer in staat.
In Nederland, een land van hoogstaande cultuur, worden door vele
officiële diensten enorm veel kaarten gebruikt. Voor zover deze zijn
aangesloten aan het Rijksdriehoeksnet, zijn zijvan hogekwaliteit, voor
zover niet, een chaos.
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De fotogrammetrie kan een kaart leveren, die aan de eisen van al
deze diensten voor het grootste deel kan voldoen, de kaart 1:10.000.
Daarin heeft Nederland dan eenuniforme kaartdiehetmogelijk maakt,
dat de verschillende gebruikers elkaar verstaan. Dan kan de Cultuurtechnische dienst zonder moeite gebruik maken van de gegevens der
bodemkartering en heeft de lijn die door de Planologische Dienst getrokken wordt reële betekenis.Dan heeft de bodemstatistiek een rustige
basis om op te werken.
Ik ben er van overtuigd, dat deze kaart er komt. De onvrede met de
bestaande toestand iste groot, de verspilling van geld te ernstig en het
werken in de bestaande toestand te deprimerend. Een gave basis
stimuleert het scheppend vermogen.
Kan de luchtfoto ook voldoen aan de eisen die het Kadaster stelt?
Tot op zekere hoogte. Voor bepaalde terreinen ishet zeer zeker mogelijk kaarten televeren, diede bestaande kadastrale kaarten overtreffen.
Bij ruilverkavelingen bijv. wordt meer en meer de luchtfotokaart als
basis gebruikt.
De luchtfoto is echter meer dan meetkundige constructie. Zij bevat
een onuitputtelijke hoeveelheid gegevens omtrent morfologie, bodemgesteldheid, begroeiing, grondwaterstand, archaeologie, om van de
waarde voor de militairen niet te spreken. Het is dan ook niet te verwonderen, dat de geoloog, de bodemstatisticus, de bosbouwer en vele
anderen de luchtfoto's met grote belangstelling bestuderen. De foto
interpretatie is nog niet zo heel oud, maar op dit gebied wordt hard
gewerkt, en ongetwijfeld zal het Internationaal Luchtkarterings Centrum in de toekomstige ontwikkeling een belangrijke rol spelen.
Wij hebben ons tenslotte beziggehouden met een tak der landmeetkunde, waar de kartografie, de eigenlijke landmeetkunde, en de interpretatie in een vast verband tezamen werken. Dat verband wordt ontleend aan de driehoeksmetingen, die niet zouden zijn ontstaan, als de
wetenschap niet,uitlouterwetenschappelijke belangstelling, het grondleggende en al het andere tot eenheid bindende werk, had verricht.
Tenslotte streeft in alle medewerkenden het leven naar hetzelfde
doel:de aarde in alle opzichten te leren kennen zoals zeis,een geoïde,
versierd met een rijk spel van lijnen en vlakken, fijn gekleurd door een
grote verscheidenheid van grond en begroeiing, alles tezamen een
levend geheel.
Daarmede mee te leven is niet alleen het ideaal van de landmeter
maar een mensenideaal.
Om daartoe te worden voorbereid moet de mens zich van zijn enge
grenzen ontdoen. Hij moet opstijgen tot de ijlten der wetenschap om
daarna op deze aarde zijn werk goed te kunnen doen.
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Op de Landbouwhogeschool bestaat de mogelijkheid om alle vakkennis op zeer hoog peil tebestuderen. Dat isnuttig en nodig. Maarhet
hogevan dezeschool is, dat in dit milieu degeest van wetenschaprondwaart.

Daarom mogen wij vandaag dankbaar herdenken het moment, dat
het landbouwonderwijs in Nederland tot hoger onderwijs werd gekroond.
Ik heb gezegd.

4. H E T S T U D I E J A A R 1 9 5 1 - 1 9 5 2
REDE UITGESPROKEN OP 15SEPTEMBER 1952 BIJ DE OVERDRACHT
VAN HET RECTORAAT DER LANDBOUWHOGESCHOOL DOOR

A. K R U I D H O F
Mijne Heren Curatoren,
Mevrouw en Mijne HerenHoogleraren,
Mevrouw en Mijne Heren Lectoren,
Mejuffrouw en Mijne Heren Docenten,
Dames enHeren wetenschappelijke Ambtenaren, Assistentenen Studenten,
en Gij allen die evenzeer door Uw aanwezigheid deze
plechtigheid luister bijzet,
Dames en Heren,

DeLandbouwhogeschool iseen stuk leven en zo heeft zij in veel opzichten overeenkomst met het leven van een mens, met dat van ons
ieder persoonlijk. Wij weten, hoe belangrijk zelfs alledaagse kleinighedenvoor ons zijn. Dat zijn maar niet dingen, die gebeuren met onze
buren of met onze tegenvoeters. Daaraan kunnen wij met nauwelijks
merkbarevluchtige aandacht voorbijgaan. Zo niet wanneer datzelfde
ons overkomt. En zo moet U de gebeurtenissen, die dit jaar de gemeenschap,dieLandbouwhogeschool heet,onze Landbouwhogeschool,
zijn overkomen, of datgene wat uit deze gemeenschap door ons is
voortgebracht, niet zien met de vluchtige blik van een krantenlezer,
maar deze bezielen met de aandacht, waarmee U ook op sommige
momenten van Uw leven Uw eigen lotgevallen overschouwt en herbeleeft. Ik geef U toe, dat ik veel van U vraag, want de snelle opsomming van feiten biedt weinig gelegenheid deze in alle diepte te beleven. Maar misschien vindt U dat ook niet nodig en bent U hier
gekomen om de krant van de Hogeschool te horen voorlezen. Indien
ik dan, door op sommige plaatsen wat dieper op achtergronden in te
gaan, deze gezelligheid doorbreek, vraag ik U dit te willen zien als
een van de eigenaardigheden, waaraan ieder mens nu eenmaal lijdt,
en ik verzoek U deze te willen accepteren.
Dat wat ons steeds diep treft, is dat mensen plotseling of na lang
lijden uit onze gemeenschap worden weggerukt. Wie de spontane,
eerlijke en markante persoonlijkheid van Mr W. F. F. BARON VAN
VERSCHUER heeft mogen meemaken en kennen, was niet getroffen
door zijn heengaan.
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Minder verrassend was de dood van Prof. Ir H. K. H. A. MAYER
GMELIN. Hij was aan het einde van een werkzaam leven gekomen, in
zijn laatste jaren gehinderd door een lichaam, dat de geest niet meer
gehoorzaamde.
Uitdegelederenderstudenten werdenweggerukt:A.M.J .VAN LOENHOUT, L. G. TICHELMAN en J. M. ABERSON.

Ook een ander lid van onze gemeenschap zwijgt voor altijd, de
organistJ. F. VAN ZUTPHEN.
Wenden wij ons thans om en werpen wij onze blik op het drukke
beweeg, dat het leven van onze hogeschool kenmerkt, dan zien wij in
ons hoogste College belangrijke mutaties plaatsvinden.
Dr Ir D.S. HUIZINOA heeft gemeendzichalsPresidentCuratortemoeten terugtrekken. Metingangvan 1 October 1951werd hemeervolontslag verleend. Velen van U hebben de gelegenheid benut persoonlijk
van hem afscheid te nemen. Dat ik bij dit afscheid zowel de mens
HUIZINGA als de voor onze Landbouwhogeschool onvergetelijke Directeur van het Landbouwonderwijs en niet minder de President Curator
heb bedankt en gehuldigd, zult U zich kunnen herinneren.
In zijn plaats werd in het College van Curatoren benoemd de heer
J . M. VAN BOMMEL VAN VLOTEN. Het College koos hem tot zijn
President.
De betrekkelijk korte tijd, dat de heer VAN BOMMEL VAN VLOTEN in
onzeWageningsegemeenschapvertoeft, isreeds voldoende geweest om
met zijn voortvarendheid kennis te maken en om een allerprettigste
verhouding tussen deze vriendelijke doch zakelijke persoonlijkheid en
het College van Rector en Assessoren te stichten,hetgeenniet inhoudt,
dat onze opvattingen omtrent Hogeschool-aangelegenheden steeds onmiddellijk met elkaar in overeenstemming waren.
In deperiode,tussenhet aftreden van Dr HUIZINGA ende benoeming
van de heer VAN BOMMEL VAN VLOTEN, trad wijlen Mr W. F.F. BARON
VAN VERSCHUER op als President Curator.
Het College van Curatoren boekte nog een derde verlies. Mr J .
JONGEJAN werd op zijn verzoek met ingang van 1 Januari 1952 eervol
ontslagen. Daar de werkzaamheden van de leden van het College van
Curatoren, in tegenstelling met die van zijn President, voor ons
zich achter deschermen afspelen, hebben wij hem slechts oppervlakkig
gekend, wat ongetwijfeld voor ons een gemis is geweest.
Sprak ik zojuist over een scherm, vóór dit scherm bevinden zichzij,
die men wel eens de dragers der wetenschap heeft genoemd. Ik zou
dit iets meer algemeen willen zeggen en hen willen noemen de voornaamste dragers van de geest der Hogeschool. Ik ben er namelijk van
overtuigd, dat „wetenschap" een te enge aanduiding is voor hetgeen
wij hier hebben te bedrijven.
In zekerezin tot mijn spijt, maar in andere zin toch weer niet - is de
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tijd voorbij, dat wij U ongeveer eens in de veertien dagen mochten
uitnodigen tot het bijwonen van een inaugurele rede. Het docentencorps isnagenoeg voltallig en het tempo, waarin nieuwe benoemingen
noodzakelijk zijn is vooral dank zij dejeugd van velen uit ons corps,
abnormaal klein.
Als opvolger van Prof. Mr C. H. F. POLAK, aanwiemethet oogop
de aanvaarding van een leerstoel aan de Rijksuniversiteit te Leiden
met ingang van 1 October 1951 eervol ontslag werd verleend, werd
Dr I. SAMKALDEN, hoofd van deJuridische afdeling van het Departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, benoemd tot
hoogleraar in de rechts- en staatswetenschap
In de vacature van hoogleraar in de landhuishoudkunde en het
agrarisch recht van Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen
kon in het afgelopen jaar worden voorzien. Daar de combinatie van
vakken, zoals deze totnu toe bestond,eenhoogleraar eist, dieniet alleen deskundig isop het gebied der bedrijfseconomie in tropische gebieden, doch tevens jurist is, een combinatie, die bij de vorderingen
der wetenschappen op alle gebieden niet meer goed denkbaar is,lag
een splitsing voor de hand. Deze is gevonden zonder uitbreiding van
het aantal leerstoelen. Tot hoogleraar in de tropische landhuishoudkunde werd IrJ . A. VAN BEUKERING, Directeur vanhet Departement
van Landbouw, Veeteelt en Visserij te Paramaribo benoemd. De
onderwijsopdracht is ruimer gesteld dan voorheen, omdat onze studenten eenopleiding moeten kunnen genieten, welke henin staat stelt
in detropen eentoekomst tevinden, waarbij niet alleen aan Indonesië,
Suriname en de Nederlandse Antillen moet worden gedacht. Prof.
SAMKALDEN werd bereid gevonden het agrarisch recht van Indonesië
en andere tropische en sub-tropische landen te doceren.
Tot hoogleraar in de landbouwhuishoudkunde werd benoemd Mevrouw C.W.WILLINGE PRINS-VISSER.Ditisomtweeërlei redenen voor
onze Hogeschool weleenzeer bijzondere benoeming. Niet alleen, omdat met Mevrouw WILLINGE PRINS het tot nu toein onsmidden ontbrekende vrouwelijke element zijn intrede in onze Senaat doet, maar
ook omdat de nieuw gecreëerde leerstoel het begin inluidt van een
nieuwe studierichting aan onze Hogeschool, waarop ik straks nader
\hoop in te gaan.
\
Wegens het overschrijden van de daarvoor gestelde leeftijdsgrens
trad de docent voor de gezondheidsleer van de mens en de verbandleer, de heer J . LE ROY af. In zijn plaats werd benoemd Dr H. A.
VOGELENZANG te Leeuwarden; hij zal in de aanvang van het nieuwe
studiejaar zijn taak aanvaarden.
Er bestaat behoefte aan voorlichting in tropische landen aan de bc-

57
volkingsgroep, die de visteelt respectievelijk visvangst als hoofd- dan
welalsnevenbedrijf beoefent. Deze voorlichting moet gegeven worden
in het milieu, waarin deze bedrijvigheid wordt uitgeoefend en dat is
vaak innauwe samenhang methetlandbouwbedrijf. Deze overweging
was aanleiding om tot de instelling van lessen in de visteelt over te
gaan. Met het geven van een cursus in dit vak werd belast Dr J. J.
SCHUURMAN.

Bij Koninklijk besluit van 7 Augustus 1952 werd ingetrokken de
benoeming van Ir C. A. BIJLAARD tot lector in de werktuigkunde.
Misschien dat deze mededeling bij sommige studenten het vermoeden
doet opkomen, dat eendoor de studentenraad ingediend verzoek, om
het onderwijs indewerktuigkunde meer aantepassen aande behoefte,
op radicale wijze is ingewilligd. Ik moet hen in deze teleurstellen. In
de Senaat werd het onderwijs van Ir BIJLAARD op prijs gesteld. Het
feit, dat de aanvaarding van zijn taak als lector op een voor ons aannemelijk tijdstip, op onoverkomelijke moeilijkheden stuit, heeft tot
bovengenoemd Koninklijk besluit geleid.
Prof. BIJHOUWER isnaeenverblijf van ongeveer eenjaar in Amerika
tot onze vreugde naar ons kleine land teruggekeerd. Ik hoop, dat dit
ook tot zijn vreugde zalzijn. Ik zou mij echter in kunnen denken, de
mogelijkheden hier enginds metelkaar vergelijkende, datde overkant
trekt.
Gedurende zijn afwezigheid werd het onderwijs verzorgd door Mevrouw W.J . MOUSSAULT-RUYS en de Heer Ir H. OTTO.
Ook ditjaar werden leden van onze Hogeschoolgemeenschap voor
hun verdiensten beloond meteenKoninklijke onderscheiding. Zowerd
Prof. TENDELOO benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw en Ir S. G. A. DOORENBOS tot Officier in de Orde van Oranje
Nassau.
Ook mogen wij de volgende benoemingen als een onderscheiding
beschouwen. Prof. VENEMA werd benoemd tot lid van de American
Association for the Advancement of Science, Prof. ROEPKE tot erelid
van de wetenschappelijke staf van de „Kebun Raya Indonesia"
('s LandsPlantentuin)te Bogor. Prof. WOLFF ontving: "the award of
King'sCommentation forbraveconductwithsilverlaurelleafemblems".
Het is een onderscheiding voor de betrokkenen, doch tevens voor
de Landbouwhogeschool, dat de vast assistent bij het laboratorium
voor landbouwscheikunde, Dr Ir J . VAN SCHUYLENBORGH tot hoogleraar in de bodemkunde en bemestingsleer te Bogor, en de wetenschappelijke ambtenaar Ie klasse bij het laboratorium voor Phytopathologie, Mejuffrouw Dr L. G. P. KERLING tot buitengewoon hoogleraar indePhytopathologie aandeRijksuniversiteit teUtrecht enaan
de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam benoemd werden.
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In het Reglement van de Landbouwhogeschool lezen wij onder
art. 16: „Tot de taak van rector magnificus en assessoren behoort:
a. het afdoen van zaken van vertegenwoordigenden aard".
Het zouU misschien interesseren enkeleverhalen tehoren over onze
belevenissen opontvangsten, feestelijke enheel gewone plechtigheden.
Ik wil uit het ruim twintigtal er één naar voren halen, dat isdeerepromotie van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard aan de
Technische Hogeschool te Delft. Wij bewaren aan deze, door vele
vaderlanders via radio en film meebeleefde gebeurtenis een meer dan
gewone herinnering. De geest van sympathie, die alom in den lande
jegens onsvorstenhuis bestaat, wasookdaar duidehjk waarneembaar
aanwezig.
Ik begon de reeks vanwat ik zou willen noemen de incidentele gebeurtenissen, met het vermelden van onze gestorvenen. Dat zij temidden van ons blijven voortleven blijkt telkens weer, als oudleerlingen eenportret vanhun leermeester aandeSenaat aanbieden. Ditmaal bood Prof. DORST, bij gelegenheid van de viering van onze dies
natalis, namens velen een uitstekend gelijkend geschilderd portret van
wijlen Prof. Ir G. BROEKEMA aan de Senaat aan.
Tot opditmomenthebik U eenverslag gegeven van gebeurtenissen,
zoals dieindemeeste mensen-gemeenschappen plegen voor te komen.
Dat het hier gaat over een instelling van hoger onderwijs is nog
slechts weinig naar voren gekomen. Ik wil U thans spreken over de
problemen, die zich rondom onze hogeschool groeperen.
Zoekende naar een gemeenschappelijke basis voor hetonderwijs,de
student, de landbouwpractijk, meer speciaal zoals deze geïncarneerd
is in de zelfstandige instituten, de bestuurshervorming en de betrekkingen met het buitenland, moest ik tamelijk diep graven.
Wie daarover zijn bespiegelend ooglaat gaan, ziet overal het leven
bezig met het vormen van min of meer ingewikkelde organismen.
Sommige scheppingen hebben reeds een hoge mate van voltooiing
bereikt, zoals de plant, het dier, de mens. Bij deze laatste ontdekken
wij eenin staat van ontwikkeling verkerende psyche. Dat steeds weer
Olympische records gebroken worden, wijst opdegroeivandepsyche,
waardoor het lichaam nog voortreffelijker functioneren kan.
Dit gebeurt ookinonzewereld-samenleving, daar zien wij delevensdrift bezig opvelerlei gebieden enmetde geëigende middelen, orde te
scheppen enorganismen te vormen. En blijven wij zeer dicht bij huis,
dan zien wijhoedeboer zijn grond totmeer leven wekt en zijn bedrijf
verbetert, betere gewassen kiest.Ookhijverwerkelijkt opzijn wijze dat
stukje leven, dat hemis toevertrouwd.
Allen menen ditscheppend werkuiteigenwilenweten te verrichten.
Doch hoe zeer verschillend zijn de overtuigingen, waaruit wordt geleefd, hoevaak metelkaar instrijd. Ieder speelt zijn rolopeigen wijze,

59
maar nochtans puttend uit een verborgen bron, het leven. Het listige
leven, dat zichvermomt in het kleed, dat past bij het werk dat gedaan
moet worden. Het kenteken dat het leven bezigis,isdezuivere vormen
scheppende en organiserende kracht, die met welke vermeende doelstelling ook, zich verbindt. En het omgekeerde, de ontbinding, is het
teken dat het levenzichterugtrekt, dat het het gebeuren aan zijn greep
laat ontglippen, dat het verbrokkeling toelaat en leugens niet worden
gecorrigeerd.
Wanneer ik dan in verband met deze beschouwing de Nederlandse
landbouw alsgeheel beschouw, dan kunnen wij allerwege deze organiserende drift waarnemen. In de boer waar hij meent te moeten gehoorzamen aan de prikkel van het eigenbelang, evenzeer alsin de geleerde,
die werkelijk niet meent zijn eigenbelang te dienen met het oplossen
van landbouwkundige problemen, doch bezield ismet een scheppende
weetdrift.
Ik kooshier twee uitersten, waar de boer de meest bijzondere, ook
de meest grijpbare uiting van het leven is en voortbrengt, terwijl de
geleerde een minder grijpbare, soms slechts als denkbeeld levende
vorm schept.
Hoe is het mogelijk dat zowel de een als de ander een aandeel verkrijgt van ons nationaal vermogen, om naar eigen aard te leven? Er
blijkt uit, dat de Staat bestuurd wordt zowel door boeren als geleerden
en dan niet op de wijze, die wij gewoonlijk ais normaal beschouwen,
nl. dat ieder voor zich het beste tracht te bereiken, maar als kameraden. Ik gebruik dit woord bewust, hoewel ik mij herinner, welk misbruik ervan gemaakt is. Geleerd zijn zou tot steriliteit gedoemd zijn
als het zich niet geïncarneerd had in de bestuurders van de Staat.
Hierdoor weet de Staat zich verantwoordelijk voor de bevordering
van de wetenschap.
Een Staat, die blind isvoorwat leeft in de hoogste intelligenties van
het volk, leeft als organisme nog niet op het peil, waar het leven hem
klaarblijkelijk heen drijft. Waar de intelligentie een plaats heeft gekregen in het geheel, dus niet alleen meetelt maar meeleeft, daar is
een hogere Staat gevormd. En zo is een Staat hoger gestegen naar
mate de vrije ontwikkeling van zeer uiteenlopende levensuitingen,
binnen de allerwege alsvanzelfsprekend beleefde greep van het geheel,
geschieden kan.
Uit de combinatie van vrijheid en gevat zijn in een geheel volgt dat
hier voor willekeur ofbevoorrechting van een bepaalde categorie geen
plaats is. Hier heerst de geest van samenwerking, een geest die niet
altijd in het bewustzijn van alle samenwerkenden bestaat, omdat niet
ieder tot begrip geroepen is, maar die zich uit in een alles bezielende
drift tot opbouw. Wij kunnen niet zeggen, dat overal deze ideale toestand in voldoende mate wordt benaderd. Ontbreekt daar de kracht,
is hier van een ontbinding sprake? Beleven wij,om SPENGLER nog eens
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naar voren te halen, de Untergang des Abendlandes of verkeren wij
nog in een aanvankelijke staat van ontwikkeling?
Wanneer wij dan om ons heen kijken en dan wel zeer veel minder
bespiegelend moeten worden, dan valt te ontdekken, dat zo hier en
daar nog een en ander onvervuld bleef, maar dat toch zeer veel werd
bereikt. Het is nu eenmaal zo, dat de zieke plekken door ons gevoeld
worden doch dat wij aan ons gezonde lichaam gewoonlijk weinig aandacht schenken. Steken wij eerst de hand in eigen boezem, dan moeten
wij ons afvragen of de klacht, die uit studentenkringen zo nu en dan
tot ons doordringt, namelijk dat er zo weinig verband bestaat tussen
de verschillende vakken, wel geheel ongegrond is.En nu ishet natuurlijk zo,dat hetverband tussendezebouwstenen pasalstuderende wordt
gelegd en ook, dat het college algemene landbouwkunde aan het genoemde bezwaar in hoge mate tegemoet komt. Maar de vraag blijft
staan. En wanneer wij, als hoogleraren, niet de tijd kunnen vinden
voor meer onderling overleg, of wanneer wij menen, dat dit onnodig
is, dan mankeert er iets aan.
Verbeteringen in deze geest zijn mede te verwachten van een herziening van het studieplan.
Het in 1948ontworpen studieprogramma voor onze hogeschool beantwoordt thans niet in alle opzichten aan de veranderde omstandigheden. Een kleine commissie is benoemd om dit probleem zo goed
mogelijk op te lossen. „Zo goed mogelijk" zeide ik, want ik ben ervan
overtuigd dat wij nogver afzijn van een meer psychologisch en paedagogisch verantwoorde studie. In dit opzicht heeft de kleuterschool een
voorsprong op ons.
•) Het zal de ouderejaarsstudenten nochtans interesseren, dat voorstellen zijn uitgegaan tot technische herziening van het Koninklijk
besluit tot regeling van de examens en promotiën. Deze is nodig geworden door enkele wijzigingen in de wet tot regeling van het hoger
landbouwonderwijs. De Senaat heeft van deze gelegenheid gebruik
gemaakt om enkele wijzigingen in het examen-reglement aan te
brengen,welkedemoeilijkheden, diemeermalen worden gevoeld bij de
keuzevanvakkenbij hetingenieursexamen, zoveelmogelijk wegnemen.
Onder de veranderde omstandigheden, waarop ik zojuist doelde,
moet, naast de vernieuwing van ons docentencorps, ook worden begrepen de instelling van de studierichting landbouwhuishoudkunde
aan onze Hogeschool. Het zal de taak van de nieuw benoemde hoogleraar voor deze richting zijn om de vele vraagtekens, die hier nog
staan,geleidelijk aan te doen verdwijnen.Wij hebben kalm af te wachten, in het vertrouwen, dat waar een hoge intelligentie zich gaat bewegen op een gebied voor welker ontwikkeling vooruitziende geesten
de tijd rijp achten, deze ontwikkeling zal plaats vinden.
Ten bewijze dat de Landbouwhogeschool in de zinvandeopvatting,
dat een organisme hoger is gestegen naarmate de ontwikkeling van
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uiteenlopende eigen aarden binnen het geheel mogelijk is, een hoog
organisme is, mag het volgende worden aangevoerd.
De Stichting „Bijzondere Leerstoelen voor Christelijke Maatschappijleer te Wageningen", gevestigd te 's-Gravenhage, is met medewerking van de Senaat, bij Koninklijk besluit aangewezen als bevoegd
om aan de Landbouwhogeschool een bijzondere leerstoel te vestigen
in de Christelijke economische en sociale politiek in de landbouw.
Wanneer ik nog een ogenblik blijf cirkelen rondom de studie aan
onze hogeschool, dan valt mijn aandacht in de eerste plaats op het
studium generale. Ons studieprogramma is zodanig gevuld met landbouwwetenschap in meer ofminder enge zin, dat er geen plaats isvoor
het studium generale. In verband met de voorafgaande bespiegelingen
zou dit erop wijzen, dat de Landbouwhogeschool nog niet tot hoogste
ontplooiing is gekomen.
Wij zouden ons kunnen troosten met de uitspraak van Goethe, „In
der Beschränkung zeigt sich der Meister". Doch het isde vraag ofdeze
Beschränkung wel tegenover onze studenten en de samenleving, die
zij straks als hoog ontwikkelde mensen zullen moeten dragen en ontwikkelen verantwoord is.
De leemte, die hier aanwezig is, werd, vooral na de bevrijding, aan
alle Universiteiten en Hogescholen en niet het minst in studentenkringen, gevoeld.
Door de Landbouwhogeschool werd op bescheiden voet begonnen
met het doen houden van voordrachten van algemeen culturele betekenis. De belangstelling was, waarschijnlijk mede door het feit dat te
Wageningen de avonden overvuld zijn met min of meer in- of ontspannende bijeenkomsten, zeerwisselend.Tot onze teleurstelling bleek,
dat destudenten meestal in de minderheid bleven.Daar uit gesprekken
bleek, dat de inrichting van het studium generale daar schuld aan kon
hebben, hebben wij getracht door wijziging van opzet aan bestaande
verlangens, althans voor een deel tegemoet te komen.
In het afgelopen jaar werd door een zestal sprekers een aantal voordrachten gehouden, die tezamen één geheel vormden. Zij werden tezamen gevat onder de titels „Wereld en mens" en „Mens en wereld".
Het resultaat was belangrijk beter dan dat van de voorafgaande jaren,
vooral wat betreft de belangstelling der studenten. Dat hier echter gesproken kan worden van allen bezielende drift, welke het kenmerk zou
zijn van het bezig zijnde leven, dat kan ik toch waarlijk niet voor mijn
verantwoording nemen.
Ik wil nog vermelden, dat zowel door de Katholieke Studentenvereniging als door een Commissie tot het doen houden van voordrachten aan de Landbouwhogeschool in meer uitgesproken Christelijke zin, cursussen werden georganiseerd, die naast het studium
generale onze waardering verdienen.
De studentengemeenschap bestond ditjaar in totaal uit 1002 leden,
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waarvan 84 vrouwelijke; 15manlijke en 28 vrouwelijke leden werden
voor enkele lessen ingeschreven.
Teneinde Uw statistisch aangelegde aard te bevredigen, deel ik U
nog mede, dat 118studenten, waaronder 12vrouwelijke voor de eerste
maal werden ingeschreven.
Het ingenieursdiploma werd door 108studenten behaald, waarvan
door 2 „met lof".
Het aantal promoties wasditjaar 11.
iHet merendeel der studenten is lid van een der vijf gezelligheidsverenigingen. Het ligt in de aard van mijn betoog, dat ik het niet
alleen zou toejuichen, maar het een kenmerk van verheffing en van
levenskracht van onze studentensamenleving zou achten, indien de afzonderlijke verenigingen meer wilden gehoorzamen aan de greep van
het geheel. Dat de studentenwereld de nodige aandacht aan dit probleem schenkt, houdt een belofte voor de toekomst in.
Aan twee zijden van het studentenleven wil ik een kort woord wijden, aan de prestaties en aan de zorgen.
S.S.R. vierde in October 1951 het vierde lustrum. De lustrumrede
werd uitgesproken door Prof. Dr J . H. BAVINCK met als onderwerp:
„De mens en zijn religieus besef". Wageningen werd in dit feest betrokken door te mogen genieten van een vioolrecital gegeven door
Herman Krebbers.
Ter gelegenheid van haar diesnatalis werd door de toneelgroep van
Unitas Studiosorum Vadae een opvoering gegeven van „The cocktailparty", voorwaar een moeilijke opgave, die verdienstelijk werd volbracht.
DeWageningse koor-enorkestvereniging gafinDecember en Maart
met het traditionele enthousiasme van dirigent, koor en orkest haar
traditionele concerten.
Het was een zeer gewaardeerde bijdrage tot de viering van de dies
natalis der Landbouwhogeschool, dat de afdeling Wageningen van de
Nederlandse Studentenvereniging voor Wereldrechtsorde en de Verenigingvan Wageningsestudenten intropischerichtingen een lezingencyclus organiseerden over hulp aan minder ontwikkelde gebieden.
Onder anderen spraken de Ambassadeur van India, Zijne Excellentie
B. N. CHAKRAVARTY en de Amerikaanse Landbouwattaché in Nederland, Mr ROBERT BRAND.
Een van de gebeurtenissen waarnaar zowel door toeschouwers als
door spelers steeds met spanning wordt uitgezien, is de toneelvoorstelling van de W.S.T.V. Dit jaar was de spanning wel bijzonder groot.
Opgevoerd werd het tussen de repetities door geschreven stuk „Expertises". Dat het geen hoogtepunt was in de geschiedenis van de
W.S.T.V. werd door spelers en toeschouwers sportief geaccepteerd.
Dit doorbreken vaneenlijn, die misschien reeds te ver was doorgetrokken, kan niet anders dan gezond genoemd worden.
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Ik ben mij bewust, dat ik slechts enkele prestaties heb genoemd en
de voornaamste, die zo vanzelfsprekend zijn dat zij niet als iets bijzonders worden opgemerkt, niet heb vergeten doch in stilte gedenk.
Dezorgenderstudentenkunnenwijslechtsingeringemateverlichten,
zij berusten voor een groot deel op financiële moeilijkheden. De militairedienstmaakte hetonderwerp uit van verschillende besprekingen.
DeopbouwvandeNederlandseweermacht endebevorderingvan de
wetenschap zijn moeilijk te coördineren. Daar deverdediging van onze
West Europese cultuur blijkbaar in de eerste plaats een militaire verdediging zal hebben te zijn, komt de opbouw van onze cultuur in de
tweede plaats.Aan een aanmerkelijke verzachting der bestaande voorschriften omtrent vrijstellingen, kan dan ook voorlopig niet worden
gedacht.
De aanstelling van twee sportinstructeurs is een eerste verwerkelijking van de blijkbaar niet zeer levenskrachtige plannen voor de sportbeoefening onder de studenten. Waar blijven de sportvelden, en het
zwembad? Waar blijft de werkelijk sportieve geest onder de studenten?
Wat mankeert hier toch aan?
Voor het betere functioneren der gezondheidszorg is het niet voldoende, dat goede voorschriften bestaan en waarschijnlijk binnenkort
nog zullen worden verruimd, doch kan de medewerking van de studenten niet worden gemist. Dat 28 %van de studenten, waarschijnlijk
dezichgezondvoelenden,zichniet aanmelden alslid,valt te betreuren.
Een ogenblik wil ik stilstaan bij de ontwikkelings- en ontspanningsvereniging der Landbouwhogeschool. Uit haar ontspanningsavonden
en haar tuinfeest en uit het voetbalsucces te Delft blijkt, dat hier de
pols van het leven krachtig slaat, wat tevens een hulde aan ons personeelinhoudt,want waar deontspanning enthousiast is,isde inspanning
van dezelfde kwaliteit.
Sprekend over de Landbouwhogeschool als gesloten eenheid, moetennog andere dan de tot nu toenaar voren gebrachte facetten worden
belicht. Wij zijn niet slechts inrichting voor hoger onderwijs, doch
evenzeer wetenschappelijk centrum.
Voor dat wetenschappelijk werk hebben wij behalve onze denkkracht en onze bibliotheek, goed ingerichte laboratoria, proefterreinen
en assistentie nodig. Het was in iedere overdrachtsrede dezelfde noodkreet dieoverhet gebrek aan laboratoriumruimte werd geslaakt. Langzamerhand hebben wij mogelijkheden zien opdoemen en thans is de
reeks nieuwe gebouwen, die in de naaste toekomst zullen verschijnen,
met het laboratorium voorlandmeetkunde geopend. Ik hoop,dat dit in
deze herfst in gebruik zal kunnen worden genomen.
Hierdoor is een einde gekomen aan hetgastheerschap,datdehoogleraar van Erfelijkheidsleer lange tijd op bewonderenswaardige wijze
heeft vervuld.
In de woning, aangrenzend aan het laboratorium voor landmeet-
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kunde,zaltijdelijk deafdeling tuin-enlandschapsarchitectuur worden
ondergebracht, terwijl hierin tevens debuitengewoon hoogleraar inde
bouwkunde en stedebouwkunde en de docenten in kunstgeschiedenis,
Nederlandse volkskunde en handtekenen tijdens hun kortstondig verblijf in Wageningen eenonderdak zullen vinden.
Dezetijdelijke voorziening waswelzeer urgent geworden,omdat het
hulpgebouw aan de Diedenweg onvoldoende ruimte biedt. Ik voorzie
echter reeds zeer binnenkort nieuwe en grote huisvestings-moeilijkheden in dit thans geheel voor deeconomische leerstoelen beschikbare
gebouw. Met het economischer worden van de Landbouwhogeschool
gaat blijkbaar geen inkrimping van benodigde ruimte gepaard, iets
watsommigeinstanties diezichspeciaalmet de efficency bezighouden
wel moeilijk zullen kunnen begrijpen.
De reeks van in uitvoering zijnde laboratoria wordt voortgezet met
dat voor landbouwplantenteelt aan de Haarweg. Het verrijst in een
dergelijk tempo, dathetnaar ikverwacht indekomende cursus gereed
zal komen.
Tegenover dit gebouw ismen begonnen methet laboratorium voor
physiologie derdieren. Ik hoop, dat spoedig ookdespade inde grond
zal worden gezet voor debijbehorende boerderij.
In een vergevorderd stadium zijn de plannen voor nieuwe laboratoria voor technologie en landbouwscheikunde op de Dreyen. DebedoelingvandeMinistervanLandbouw, Visserijen Voedselvoorziening
was,datmetdebouw vandeze laboratoria nogindit kalenderjaar zou
worden begonnen, maar ik begin dit enigszins te betwijfelen, nu de
aanbestedig van het laboratorium voor technologie nog niet heeft
plaats gehad.
De hoogleraren in de zuivelbereiding zagen hun laboratorium uitgebreid meteentechnische afdeling, waarin, zodra devereiste apparatuur ter beschikking zal zijn gekomen, op laboratoriumschaal diverse
zuivelproducten zullen kunnen worden bereid en bestudeerd. De afdeling tuinbouwplantenteelt kon in November 1951 twee nieuwe tablettenkassen in gebruik nemen, terwijl een kassencomplex voor de
tomatenteelt binnenkort gereed zal komen.
Prof. WELLENSIEK zal met vreugde de dag begroet hebben, waarop
Ir ZWEEDE zijn nieuwe gebouw kon betrekken. Hierdoor verkreeg hij
weer enige ruimte in zijn overvolle laboratorium ter beschikking.Dezelfde gevoelens zullen Prof. DORST hebben bezield bij het gereedkomen van een vleugel aan zijn gebouw, bestemd voor de Stichting
voor Plantenveredeling. Door het gereedkomen van deze vleugel kon
b.v.deomvangrijke bibliotheek vanonsInstituut voor Veredelingvan
Landbouwgewassen opmoderne wijze worden gehuisvest.
De Landbouwhogeschool kreeg de beschikking over het ruim 17ha
grote landgoed Belmonte. Niet slechts omdat hierdoor de mogelijkheid
wordt geschapen tot het verkrijgen van een nationaal arboretum, ook
niet omdat een herbebossing opplantensociologische grondslag, waar-
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door veel door de oorlog aangerichte schade zou kunnen worden hersteld, bij de Landbouwhogeschool in goede handen is, maar vooral
omdat het bestuur er van overtuigd was, dat dit unieke natuurmonument bij onsveiligzou zijn, heeft het Gelders Landschap zich met deze
overdracht aan de Landbouwhogeschool kunnen verenigen. De Landbouwhogeschool zaldan ookBelmontetegeniedere aanval beschermen.
Bij de gebouwen en terreinen behoort een instrumentarium. Het
blijkt iederjaar, datdeverlangensdie door de hoogleraren worden geuit slechts voor een deel, in sommige gevallen slechts voor een gering
deel uit de toegestane gelden kunnen worden vervuld. Dit maakt een
goed functionneren der laboratoria onmogelijk; wanneer wij ons in
moeten stellen op wat wij krijgen, dan doen wij het er mee en dan lijkt
het of het gaat, maar het gaat niet. Hetzelfde verschijnsel doet zich
voor wat betreft het personeel.Hetisopmerkelijk, dat voor het lopende
dienstjaar geen enkele uitbreiding van personeel voor de Landbouwhogeschool is toegestaan.
Meer in majeur kan ik spreken over de steun die onze Landbouwhogeschool kreeg uit de zogenaamde Marshall-gelden. Reeds eerder
werd medegedeeld, dat uit deze gelden een bedrag van f2.000.000 beschikbaar was gesteld voor de Landbouwhogeschool. Het grootste deel
moet volgens de verstrekte aanwijzingen bestemd worden voor proefnemingen, de rest voor aanvulling en verbetering van de uitrusting
der laboratoria. Een bestedingsplan werd opgesteld enenkele maanden
geleden kon met de uitvoering van dit plan een aanvang worden gemaakt. Uiteraard verkeert dit allesnog in een beginstadium en zal bijvoorbeeld het aantrekken van geschikte wetenschappelijke onderzoekers niet altijd eenvoudig zijn en zeker veel tijd vorderen. Evenwel
mag worden gehoopt, dat in het komende studiejaar geleidelijk de op
het programma voorkomende onderzoekingen ter hand genomen
kunnen worden.
Verheugend is ook, dat het enthousiasme, waarmede het Landbouwhogeschoolfonds gelden tracht te verzamelen, in vele gevallen
met succes bekroond werd. Hierdoor werd het mogelijk, al ishet voorlopig op bescheiden schaal, steun te verlenen en initiatieven te bevorderen, waarvoor langs andere wegen geen middelen zijn te verkrijgen.
Daarbij wordt onder andere aandacht geschonkenaanonze betrekkingen met het buitenland en met de industrie.
Hoewel ik soms in mineur moest spreken, overheerst majeur in vele
opzichten. Door de toewijding van alle medewerkenden aan de Landbouwhogeschool, gedragen door de gehele Nederlandse landbouw, is
een landbouwwetenschap gesticht, die van grote waarde voor ons volk
is en waarop wij als klein land trots mogen zijn. Toch zou het een in
onze tijd niet meer passende kortzichtigheid entekenvan verval zijn,
indien wij onze blik nietrichtten naar die centra waar de wetenschap
en techniek, door de grotere financiële mogelijkheden, een grotere
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kans tot hoge bloei hebben d a n bijons.Aande andere kant zouden wij
onze taak niet begrijpen, indien wij de door ons ontwikkelde kennis
binnen onze grenzen hielden en niet hielpen waar te helpen valt.
H e t ligt voor de hand, dat onze blik in de eerste plaats op Amerika
werd gericht, dit onbegrijpelijk grote land met onbegrensde wetenschappelijke en technische mogelijkheden. Zelf zeggen zij hierover:
„ t h e difficult wc do immediately, the impossible takes a little longer".
H e t is goed de Amerikaanse geest te ondergaan, m a a r het is noodzakelijk daarbij onze eigen, meer bescheiden, maar toch zeker waardevol geestelijk vermogen niet uit onze aandacht teverliezen. Het wederzijdse contact kan niet anders d a n vruchtbaar zijn.
Dit contact was d a n ook intensief. Ik herinner er U aan, dat Prof.
BIJHOUWER a a n de Rhode Island school of design te Providence een
gast-hoogleraarschap vervulde. Hij is in ons midden de bevoorrechte,
want geen ander werd in de gelegenheid gesteld zo lange tijd kennis te
maken met de Amerikaanse wetenschap en kunst.
Prof. Z U U R maakte een studiereis n a a r deVerenigde Staten en C a nada, ter bestudering van bodem, landclassificatie en landaanwinning.
Prof. THUNG is bijna aan het einde gekomen van een succesvolle
studiereis in E.C.A.-verband in de U . S .
Prof. MINDERHOUD woonde te East Lansing, Michigan, de achtste
„Conference ofAgricultural Economists" bij.D a a r a a n waren een aantal excursies door de Oostelijke Staten en Canada en door de MiddenWest Staten van Amerika verbonden.
Prof. K R U I D H O F kon in Washington het belangrijkste deel van het
V i l e Internationale Congres voor Fotogrammetrie bijwonen.
De beide laatsten hebben h u n verblijf moeten bekorten teneinde o p
tijd voor de thans plaats hebbende plechtigheid thuis te zijn. Ik vermoed, dat Prof. MINDERHOUD, evenals ik, en n a a r ik weet, ook de
Nederlandse Ambassade in Amerika, het betreurt, dat de voorschriften
ons geen vrijheid lieten het Rectoraat in Washington over te dragen.
Een groot aantal reizen werd gemaakt naar andere delen van de wereld, soms wasdat België, soms India. Dat verscheidene reizen konden
worden ondernomen zonder een beroep te doen op Rijksfinanciën
wordt vanzelfsprekend toegejuicht. Het zou mij tevervoeren, wanneer
ik zelfs m a a r een opsomming van alle reizen zou geven. Ik beperk mij
daarom tot de volgende:
1. Prof. KOOLS maakte op uitnodiging van de Stichting Planbureau
een studiereis n a a r Suriname met het oog op de plannen, welke zijn
ontworpen voor de inschakeling van de bossen in de economische o p bouw van het land.
2. Prof. DEJ O N G bezocht Suriname, eveneens op uitnodiging van d e
stichting Planbureau, om advies uit te brengen over de plannen tot
verbetering van de veeteelt in dit land.
3. Prof. COOLHAAS reisde n a a r de Franse gebieden in Afrika ten
Zuiden van de Sahara, n a a r aanleiding van welke reis besprekingen
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werden gevoerd over samenwerking tussen Nederland en Frankrijk op
toegepast natuurwetenschappelijk gebied met betrekking tot de ontwikkeling van tropische gebieden in Afrika.
4. Prof. EDELMAN woonde als vertegenwoordiger van Nederland de
F.A.O.-conferentie over Land Utilization in Ceylon bij en voorts een
internationaal symposium over „Scientific Land Utilization" in Pakistan;verder bracht hij eenbezoek aan India, Syrië en Irak.
5. De Lector I r G. G. BOLHUIS brengt alslid van een door de Overseas Territories Committee van de O .E.E.C. ingestelde commissie een
bezoek aan de gebieden van Afrika ten Zuiden van de Sahara ter bestudering van de cultuur van aardnoten.
Enkele wetenschappelijke medewerkers kregen de gelegenheid geruime tijd in het buitenland te werken. Dr Ir J . DOORENBOS was het
gehele studiejaar alsgast aande University ofCalifornia te LosAngelos
werkzaam, I r K. VERKERK sedert M a a r t 1951 a a n het California I n stitute of Technology te Pasadena, Dr IrJ . B. M . VAN D I N T H E R gedurende de maanden November en December 1951 aan verschillende
entomologische laboratoria in Parijs.
Zijn onze ogen op het buitenland gericht, wederkerig blijkt in het
buitenland voor onze Hogeschool grote interesse te bestaan, blijkende
uit een stroom van bezoekers, welke zijjaarlijks en ook ditj a a r weder
trekt. Het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen had weder gedurende de zomermaanden de dorsvloer ingericht als demonstratiezaal om de talrijke bezoekers uitbinnen- en buitenland een overzicht te geven van de in gang zijnde onderzoekingen. Een dergelijke
expositie blijkt wel zeer gewaardeerd te worden.
Ik wil niet onvermeld laten de zeer goede diensten, diede met veel
toewijding door D r H . DE H A A N verzorgde uitgave „WageningenNetherlands, Centre of Agricultural Science", welke ook in het Frans
werd vertaald, a a n de buitenlandse bezoekers bewijst.
V a n de talrijke bezoekers aan onze hogeschool wilik slechts enkelen
noemen: de Engelse ambassadeur, de ambassadeur van India en de
ambassadeur van Australië.
Ook noem ik nog een gezelschap hoge regeringsfunctionnarissen en
journalisten vande Goudkust enDr SCHREINER, bosbouwgeneticus aan
het North Eastern Forest Research Station te Philadelphia, die voor
e e n j a a r bij onze bosbouwkundige afdeling werd gestationneerd terbestudering van de populierencultuur in Europa.
Aan het internationale contact, na de bevrijding gelegd, danken wij
het, dat in het kader van het Brits-Nederlands Cultureel Accoord Prof.
D r J . HAMMOND, hoogleraar a a n de Universiteit te Cambridge en in
het kader van het Belgisch-Nederlands Cultureel Accoord Prof. Dr G.
BAPTIST, hoogleraar a a n de Rijkslandbouwschool te Gent enige dagen
in ons midden vertoefden en enige voordrachten hielden. Door het
„Department ofSocial Anthropology" der Landbouwhogeschool werd
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„in co-operationwithcommunity developmentproject Ltd"een "International summer seminar on problems and methods of technical
assistance in community development" georganiseerd, dat van 13 tot
24Juli 1952met succesin Wageningen werd gehouden.
Voortgekomen uit de Landbouwhogeschool en daarmede blijvend
nauw verbonden, werkt „The International Agricultural Study Center". Daar het in vele gevallen onmogelijk is, dat vreemdelingen de
studie aan onze Hogeschool volledig kunnen volgen, wordt in dit centrum gelegenheid gegeven te studeren volgens een zeer vrij schema.
Ten bewijze, dat met vrucht is gestudeerd, wordt een^etuigschrift
overhandigd.
Op verzoek van de Landbouwhogeschool zal het studiecentrum een
door ons geprojecteerde zomercursus 1953 betreffende „Methods of
Agricultural Extension" organiseren.
Wanneer U zichdelaatste rectoraatsoverdrachten in de herinnering
kunt terug roepen, dan zult U daarin de klacht over „onvoldoende afbakening van taak, competenties en verantwoordelijkheid voor de talrijke instanties"steedssterker zien worden. Dat isniet te verwonderen,
waar de voorschriften gegeven zijn voor een Landbouwhogeschool van
een veel geringere ingewikkeldheid dan de huidige.
Ik ben dit jaar in de gelegenheid geweest met deze voorschriften
nader kennis te maken en te trachten zoveel mogelijk in overeenstemming met deze te handelen. Ik moet zeggen, dat de duidelijkheid der
voorschriften mij erg meeviel.
En waar problemen zouden kunnen ontstaan, werden deze door het
intense en vruchtbare contact,dat het College van Rector Magnificus
en Assessoren met de President Curator mocht hebben, reeds van te
voren voorkomen.
En toch was het invelegevallen niet duidelijk, waarom het College
van Curatoren zich bijvoorbeeld zo zeer op het gebied van de practischeuitoefening van de administratie der Landbouwhogeschool isgaan
bewegen,waar dit door de wet isopgedragen aan een administrateur,
welke krachtens instructie werkt onder verantwoordelijkheid van de
Rector Magnificus.
Ook ik heb, evenals mijn voorgangers, dit jaar opgemerkt, dat onnodig dubbel werk geschiedt. Door een goede verstandhouding tussen
de President Curator en de Rector is dit niet te voorkomen. Hiervoor
zijn duidelijke voorschriften noodzakelijk.
Hoewel de hier bedoelde problemen slechts een klein onderdeel
vormen van het probleem van de leiding aan de Landbouwhogeschool,
zijn zij toch van vitaal belang. De snelheid, waarmee de hoogleraar in
staat wordt gesteld, dat wat hij als zijn taak ziet goed te vervullen,
wordt vooreendeelhierdoor bepaald.
Beschouwingen over de leiding als geheel gaan veel verder. Ik wil
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hierover slechts eenkorte opmerking maken. Het eigenlijke leven van
deLandbouwhogeschool bestaat inhetgeen aan landbouwwetenschap,
in demeest algemene zin,alseengeestelijke have aanwezig isenwerkt
in de hoofden enhanden vanonsallen tezamen. Ditisgeen optelsom,
van vele afzonderlijke stukjes kennis, maar een levend geheel, een
organisme.
^ Universiteiten en andere hogescholen zijn in veel opzichten met de
Landbouwhogeschool in overeenstemming. Om zich een goed beeld
tevormen hoedeze organismen ingericht zijn ofmoesten zijn, isindertijd eenStaatscommissie inzake vernieuwing vanhetHoger Onderwijs
ingesteld. Deze Staatscommissie bracht een belangrijk rapport uit en
opgrond hiervan werd doordecommissie-VanderPoteennieuwewet
op hethoger onderwijs ontworpen, welk ontwerp korte tijd geleden bij
de Tweede kamer werd ingediend.
Dat evenzeer een nieuwe wet op het hoger landbouwonderwijs gegrond opdegedachten neergelegd inhetHoger Onderwijsrapport, zou
moeten worden ontworpen, was duidelijk.
In 1950konProf. DORST bij de overdracht van het rectoraat mededelen, dat aan de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening verzocht was een Commissie in te stellen, die een eventuele
wijziging vandewettelijke regeling vanhethoger landbouwonderwijs
en deorganisatie vande Landbouwhogeschool zou voorbereiden.
De Minister isthans overgegaan tothetinstellen vandeze Commissie onder voorzitterschap van onze oud- en de tegenwoordige Leidse
hoogleraar Mr C.H. F. POLAK, welkecommissie tottaak zalhebben te
adviseren over de vraag, in hoeverre de organisatie der Landbouwhogeschool, zoals deze indewetvan 15December 1917(Stb.700)tot
regeling van het hoger landbouwonderwijs is geregeld, wijziging behoeft en de in verband daarmede nodige wijziging van voornoemde
wet voor te bereiden.
Voorts bepaalde de Minister, datde Commissie:
Ie. by de voorbereidingvan de hiervoor bedoelde wetswijziging zo
nauw mogelijk aansluiting zal zoeken bij de voorstellen tot wijziging
van de wet op het hoger onderwijs, zoals deze thaas bij de Tweede
Kamer der Staten-Generaal zijn ingediend, met dien verstande, dat
met despecifieke eisen vande Landbouwhogeschool rekening dient te
worden gehouden. Op hetgeen in deze Commissie over dit punt zal
worden besproken wil ik niet vooruitlopen. Uit enkele in mijn rede
ingevlochten beschouwingen zult U hebben kunnen beluisteren, dat
het organisme, dat de Landbouwhogeschool is,naar mijn mening uit
zichzelf de synthetiserende krachten zal hebben voort te brengen, die
leiding zullen geven. Waar de grenzen van dit „zelf" liggen, is, mede
in verband methetgeen ikzodadelijk zalhebben tezeggen, voorlopig
niet metnauwkeurigheid aantegeven.DeMinister bepaalde namelijk
evenzo,datdeCommissie:
2e. aan Zijne Excellentie rapport zalhebben uittebrengen over de
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meest gewenste wijze van samenwerking tussen de Landbouwhogeschool en de buiten de organisatie dezer Hogeschool te Wageningen,
gevestigde instituten op landbouwkundig gebied en voorts over alle
vragen, welkenaar het oordeelder Commissievan belangzijn voor een
zo goed mogelijke vervulling van de aan de Hogeschool opgelegde
taak.
Door dit gedeeltevan deopdracht komikongemerkt op een belangrijk punt betreffende deverhouding van landbouwwetenschap en landbouwpractijk. Was in het verleden een tamelijk brede kloof tussen
beide, vooral de doorstroming van kennis via het voortreffelijk georganiseerde landbouwonderwijs, heeft deze kloof aanmerkelijk versmald. De snelle ontwikkeling, waarin beide thans verkeren, dreigt
deze toenadering echter te verstoren. Dat de samenwerking tussen
Instituut en Landbouwhogeschool in sommige gevallen reeds zeer
vruchtbaar is,bewijst dat een goede oplossing mogelijk is.Dit is echter
niet het geval voor zover de autonome instituten kleinere ofsoms zeer
grote eenheden worden, die zelfstandig wetenschap bedrijven. Dat wil
dus zeggen tè veel losgeraken van de Landbouwhogeschool. Dit houdt
verschillende gevaren in, waarvan ik er op dit ogenblik slechts enkele
wil noemen.
Van de aanwezige wetenschap, welke voor een belangrijk deel in
de persoon van de hoogleraar en in zijn medewerkers is geassimileerd,
wordt te weinig gebruik gemaakt door onvoldoende contact.
Op lager peil worden onderzoekingen verricht en conclusies getrokken, welke in nauwere samenwerking met de Landbouwhogeschool
algemener zouden zijn geschied en daardoor een betere basis zouden
vormen om op voort te bouwen.
Bezien vanuit het standpunt der Landbouwhogeschool valt onmiddellijk op, dat aan de wetenschappelijke arbeid een belangrijk gebied
van onderzoek en studie wordt ontnomen. Wij kunnen onze taak niet
goed verrichten zonder innig en ernstig contact met de practijk, zoals
deze in de instituten in essentie aanwezig is.Juist onze wetenschap
wordt bedreven aan de hand van de practijk. Deze is ons proefveld,
vandaar dat het argument, dat de vrije wetenschap zich te zeer losmaakt van maatschappelijke behoeften, niet ofalthans in geringe mate
voor de landbouwwetenschap zal gelden. Wanneer de landbouwkundige „vrije wetenschap" bedrijft, isdat geen willekeurig spel, maar
uit haar aard aan de landbouwpractijk gebonden.
Op het gevaar dat door de gewraakte gang van zaken de student los
van de practijk opgroeit werd reeds eerder door Prof. DORST gewezen.
Het isniet teverwonderen, dat het zoging en het isookniet erg alswe
maar weten dat het beter kàn en moét. Wij beleven een moment in
de zelf-ontwikkeling van Wageningen als landbouwkundig centrum.
Hierbij moeten wij ons oogopen houden voor het volgende:In deze
ontwikkeling speelt mee een voortreffelijke Hollandse karaktertrek, de
koninklijke aard, die zich meent te moeten verwezenlijken, doordat
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iedere Hollander voor zichzelf, ensomsvoor zijnvrouw, een koninkrijk
wenst te stichten. En dan zijn zowel hoogleraren, als departementale
hoofdambtenaren, als directeuren van instituten, Hollanders. Overigenskomt dit verschijnsel ookonder andere volken voor.
Maar toch, waar gezond leven is, wordt naar eenheid gestreefd en
wordt verbrokkeling niet geduld. Veel statendom zou wijzen op verval. En daarin geloofik, voor wat betreft onze landbouw, niet. Het zal
dus moeten komen tot deVerenigde Staten van Wageningen.
En hiermede ben ik aan het einde gekomen van een verslag over dit
studiejaar. Het moest in vele opzichten onvolledig zijn. Wat ik echter
niet mag enwilvergeten isdank te brengen aan allen, diemij geholpen
hebben bij de vervulling van mijn taak.
Ik dank de Secretaris van de Senaat, collega DEWEZ en de beide
Assessoren HOFSTEE en VENEMA, voorde prettigeenopbouwende wijze,
waarop de besprekingen in het college van rector en assessoren werden
gevoerd.
Niet minder dank ben ik verschuldigd aan het personeel van de Administratie en het Secretariaat, dat de practische uitvoering van voorschriften en besluiten voor zijn rekening heeft genomen. Uit hun midden wilikdeheerBOSMANnaarvorenhalen,omdatikmethemhetmeest
intensief contact heb gehad en aan hem heb kunnen constateren, wat
het betekent een werk met hart en ziel en niet te vergeten met kennis
van zaken, te doen.
Deze overdrachtsrede gaf mij gelegenheid om enkele gedachten als
hoofdlijn te weven door een op zichzelf chaotische som van gebeurtenissen.
Dat ik in deze eenzijdig ben geweest, ben ik mij bewust. Het is één
van de overigens weinige voordelen van de jaarlijkse wisseling van
Rector Magnificus, dat een dergelijke eenzijdigheid aan het eind van
hetjaar wordt gecorrigeerd, door het benoemen van een opvolger, die
het verstoorde evenwicht zal herstellen.
En deze opvolger zijt gij, waarde en hooggeachte collega MINDERHOUD. Dat Gij een goed Rector zult zijn, daarvan waren wij allen reeds
velejaren overtuigd. Door Uw kennis van de Nederlandse landbouw
in velefacetten enin het algemeen, door Uw stoerheid van karakter en
Uw bezadigd oordeel, om slechts enkele van Uw opvallende eigenschappen te noemen, zijt Gij de man waarop de Landbouwhogeschool
kan bouwen in het komendejaar. Het teken, dat Gij het zijt, die ons
vertegenwoordigt en ons, de schakels, tot een vruchtbaar geheel tezamen bindt, isde Ceres-keten.
Door deze U om te hangen, gaan dit voorrecht en deze taak van
mij op U over.
Leve de nieuwe rector!

5. W A A R D E R I N G V A N

LANDBOUWGRONDEN

REDE UITGESPROKEN OP 9 MAART 1953 TER GELEGENHEID
VAN DE VIJFENDERTIGSTE VERJAARDAG VAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL DOOR DE RECTOR MAGNIFICUS

DR. IR. G. M I N D E R H O U D
Excellenties,
Mijne HerenCuratoren,
enGij allen, die bij deherdenkingvande35stedies
natalis van deLandbouwhogeschool blijk van Uw
belangstelling geeft,
Dames enHeren,

Ik moge in dit uur Uw aandacht vragen voor het probleem van de
taxatie of waardering van landbouwgronden en in het bijzonder voor
enkele punten, welke in verband met dit vraagstuk op een oplossing
wachten. Ik zal daarbij de woorden „grond" en „bodem" als synoniemen beschouwen en er mij naar willekeur van bedienen.
Grond iseen bijzonder goed. Grond isin het algemeen onverplaatsbaar, bij doelmatig gebruik onvernietigbaar en bovendien onvermeerderbaar.
Ditcomplexvan eigenschappen komtbijgeenenkelandergoed voor.
Het feit, dat de aanwezige oppervlakte grond in ons land niet voor
vermeerdering vatbaar is, leidt tot verregaande consequenties, vooral
omdat onze bevolking reeds gedurende verscheidene decennia sterk in
aantal toeneemt.
Tot deze groei van de bevolking draagt vooral de agrarische sector
in belangrijke mate bij. De aard van de agrarische bevolking, die zeer
gehecht isaan het ouderlijke beroep, werkt er eveneens toe mede, dat
er bij voortduring veel meerjonge mensen boer willen worden dan in
verband met de beschikbare grond mogelijk is.
Het ontginnen van woeste grond, het bedijken en droogmalen van
te voren door water bedekte gronden en het intensiveren van de cultuur op reeds in gebruik zijnde gronden enz., hebben weliswaar ten
dele in de behoefte aan nieuwe cultuurgrond voorzien, doch niettemin
is in de loop van deze eeuw bij voortduring sterker gebleken, dat wie
landbouwgrond wenste te kopen ofte huren, daarin slechts kon slagen
tegen zodanige prijzen, dat er op een redelijke vergoeding voor de arbeid en het kapitaal, welke bij de cultuur moeten worden besteed, weinig of geen uitzicht bestond.
De ongebreidelde concurrentie om de grond dreef de pacht- en de
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koopprijzen voor land- en tuinbouwgronden zó hoog op, dat de stemmen, dieriepen omingrijping van deOverheid in devrije prijsvorming
van landbouwgronden steeds talrijker werden.
Uit de aard der zaak betekent een zodanig ingrijpen een aantasting
van het eigendomsrecht. Dit alleen reeds wasvoorvelen voldoende om
zich tegen zodanige overheidsingrijping te kanten.
Afgezien van ditprincipiële bezwaar envan debedenkingen van degenen, die van overheidsinmenging direct financieel nadeel voor zichzelfvreesden (in casu de grondeigenaren) kon toch worden voorspeld,
dat door de vrije prijsvorming van landbouwgrond te beletten men de
oorzaak van het gewraakte verschijnsel niet zou kunnen opheffen.
Zelf deed ik dit reeds in geschrifte bijna 20 jaar geleden. Een
symptomatische bestrijding van het euvelvan het tegrote aantaljonge
boeren noemde ik in een artikel in Economisch Statistische Berichten
in 1935de toen voorgestelde regeling voor de pachtprijzen reeds1).
De primaire oorzaak van de te hoge koop- en pachtprijzen was immers de wanverhouding tussen vraag naar en aanbod van grond.
Zeer buitengewone omstandigheden, waarop ik in verband met de
beschikbare tijd niet kan ingaan, hebben er evenwel toe geleid, dat
niettemin in 1938 de vrije pachtprijsvorming werd opgeheven en dat
in 1940 hetzelfde geschiedde met de vorming van de koopprijzen van
landbouwgronden.
In feite werden door de bedoelde overheidsmaatregelen het in 1938
bestaande pachtprijsniveau en de in 1940 bestaande verkoopwaarden
eenvoudig bevroren.
Een dergelijke bevriezing kan men in een land met een groeiende
agrarische bevolking enkelejaren handhaven. Daarna ontstaat echter
onvermijdelijk denoodzaak om nieuwe maatstaven voorde waardebepaling van landbouwgronden aan te leggen.
Bij het zoeken naar deze nieuwe maatstaven is men evenwel op zóveel moeilijkheden en hinderpalen gestuit, dat een nieuw stelsel voor
de bepaling van pacht- en koopprijzen nog steeds niet is tot stand gekomen. In de praktijk volstaat men met het aanbrengen van enige,
voornamelijk op het gevoel berustende, correcties op de vóór-oorlogse
pacht- en koopprijzen.
Als gevolg van een en ander is het aantal dergenen, die de beheersingvandekoopprijzen door de Overheid en de middelen, welke deze
daartoe bezigt, ergervinden dan de kwaal, toegenomen. Dezen willen
weer terug naar de vrije prijsvorming van vóór de laatste oorlog.
Het is mij in dit uur helaas niet mogelijk mijn standpunt in deze te
motiveren. Ik moet volstaan met het te vermelden. Welnu, zonder ten
aanzien van dit punt enthousiast te kunnen zijn, ben ik toch van oordeel,dat voorshands de beheersing van de koopprijsvorming van landbouwgrond dient te worden gehandhaafd. Dat de pachtprijzen niet
kunnen worden vrijgelaten, behoeft nauwelijks betoog.
») E.S.B, van 3Juli 1935.
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Aangezien de Overheid op menig punt van haar beleid ten aanzien
van de bepaling van pacht- enkoopprijzen isvastgelopen, betekent een
enander,datmeternstnaar wegen om uit deimpasse tegeraken, dient
teworden gezocht.
Ik weet,dat velen zich met dit zoeken thans bezighouden en dat met
name een belangrijk rapport hierover dezer dagen via de Sociaal-Economische Raad de Regering heeft bereikt.
Niettemin meen ik, dat het goed is op enkele te weinig naar voren
gebrachte punten hier deaandacht tevestigen.Detijd dringt namelijk.
Na 15jaar pachtprijsbeheersing op twijfelachtige basisenna 13jaar
koopprijsbevriezing mag de eis gesteld worden, dat de Overheid zich
ten aanzien van de normen, welke zij voor de pacht- en koopprijzen
wenst tehandhaven, gemotiveerd uitspreekt.
Wat de pachtprijzen betreft, moeten de Grondkamers nog steeds
opereren metde„redelijke winst",dievolgensArtikel41vanhet Pachtbesluit de pachtprijs aan de pachter moet laten. Maar hoe hoog een
redelijke winst moet ofmag zijn, zegt de Overheid niet.
In feite gaan de Grondkamers nog steeds uit van de door niets geschraagde opvatting, dat in het algemeen vóór deoorlogonder de werking van vraag en aanbod het gros van de pachtprijzen aan de pachters een redelijke winst liet, zodat slechts excessen behoorden te worden
afgesneden, terwijl na de bevrijding zekere, geheel op het gevoel gebaseerde verhogingen, werden getolereerd.
Op 22Januari 1952 hebben de Ministers van Justitie en die van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening richtlijnen vastgesteld, welke de Grondkamers bij de beoordeling van pachtprijzen tot leidraad
moeten dienen. Dezerichtlijnen bevatten voor deverschillende streken
van hetland, o.a. dehoogst toelaatbare pachtprijzen.
Hoe de genoemde Ministers tot deze normen zijn gekomen, vindt
men nergens vermeld. Het is echter een publiek geheim, dat in deze
ministeriële beschikking de normen zijn neergelegd, welke de Grondkamers reeds twee jaar te voren gebruikten, niettegenstaande deze
bij de publicatie van de genoemde ministeriële beschikking reeds verouderd waren.
Met dekoopprijzen ishet nogzonderlinger gesteld. Daarvoor gelden
officieel nog de prijzen van 1940.
Dat dit laatste tot onhoudbare toestanden leidt, behoeft niet te verbazen alsmen bedenkt, dat deeigenaarslasten, in het bijzonder het onderhoud van degebouwen en depolder- en waterschapslasten, in overeenstemming met desedert 1940plaatsgevonden waardedaling van de
gulden, tot het twee à drievoudige van de vóór-oorlogse lasten zijn
gestegen.
Hetisalgemeen bekend,dat de door de Overheid gesanctionneerde
grondprijzen, op ruime schaal worden ontdoken, dus dat „zwarte"
prijzen voor de grond schering en inslag zijn.
Het isduidelijk, dat er iets scheef zit op het gebied van de bepaling
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van de koopprijzen door de Overheid en dat er behoefte isaan objectievemaatstaven ter bepalingvan dezegrootheden. Hoewelin mindere
mate geldt mutatis mutandis hetzelfde voorde pachtprijzen.
Sommigen menen, dat het mogelijk is de door de Overheid redelijkerwijze te bepalen grond- en pachtprijzen te berekenen en - indien
dit vooralsnog niet mocht gelukken, - dat dan de oorzaak hiervan
slechts moet worden gezocht in een tekort aan kennis op bepaalde onderdelen, een tekort, dat t.z.t. kan worden opgeheven.
Indien onder berekenenwordtverstaan hetopbouwen van de bedoelde
prijzen uit bekendeofnadervasttestelleneigenschappen van de grond,
langs synthetische weg dus,kan ikdie meningniet delen.
Welbenikvan oordeel,datvoorhet bepalen van pacht- enkoopprijzen van landbouwgronden berekeningen nodig zijn; dat men dus „opbrengstwaarden" zal moeten vaststellen, o.a. met behulp van becijferingen, doch dit is iets anders dan een synthese van de opbrengstwaarde.
Want welke methode ter bepaling van deopbrengstwaarde men ook
volgt, steeds zullen daarbij enige knopen moeten worden doorgehakt.
Voor de wijze, waarop dit doorhakken noodzakelijkerwijze zal moeten geschieden, past het best de uitdrukking „arbitrair", wat in dit
geval wil zeggen:eigendunkelijk of willekeurig.
Afgezien daarvan kan uiteraard deprealabele vraag gesteld worden,
ofhet berekenen van waarden „überhaupt" mogelijk is,eenvraag, die
ik hedenmiddag moet laten rusten, maar die ik geneigd ben ontkennend te beantwoorden.
Indien ikhet goed zie,wint in Nederland deovertuiging veld, dat de
methode, waarbij krachtens decreet van de Overheid de waarde van
landbouwgrond wordt bepaald op de basis van de in 1940 gegolden
verkoopwaarde, zal moeten worden verlaten, zonder over te gaan tot
het andere uiterste n.1. tot het afschaffen van iedere Overheidsbemoeiing met de prijsvorming van landbouwgronden.
Sommigenzijn,zoalsgezegd, van oordeel, dat een door de Overheid
getolereerde maximumwaarde van de grond geheel of grotendeels gebaseerd moet zijn op het productieve vermogen van de grond en dat
deze waarde, waaraan men dan de naam opbrengstwaarde geeft, door
proefnemingen en berekeningen kan worden gevonden.
Men wildan bijhet beginbeginnenenuitgaanvan het bodemprofiel,
van de blijvende eigenschappen van de bodem derhalve. Daaruit zou
diens productiviteit moeten worden afgeleid.
Zij, die zo redeneren, verliezen te veel uit het oog, dat het vooral de
menselijke activiteit, speciaal de bekwaamheid endeijver van de agrarische bevolking is, die de hoogte van de productiviteit van de grond
bepaalt.
Doch afgezien daarvan is het verband tussen de blijvende eigenschappen van de grond en diensproductiviteit eenterrein, waarop nog
slechts enkele schreden zijn gezet, en dat moeilijk begaanbaar is, aan-
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gezien proeven om dit verband vast te stellen over een reeksvan jaren
moeten worden genomen in verband met de wisselende omstandigheden, terwijl deze proeven, indien het bouwlanden betreft, tevens moeten worden genomen met de verschillende gewassen, welke in een
vruchtomloop successievelijk opdiegrond plegen teworden verbouwd.
Eengrond,diebehoorlijk productiefis voor rogge, kan n.1. voor haver
of erwten zeer wel ongeschikt zijn.
Ook decultuurtoestand vandegrond,d.i.detoestandvan onderhoud
en de bemestingstoestand, isvan invloed op zijn productiviteit, zodat,
indien bij de bedoelde onderzoekingen de cultuurtoestand van de te
onderzoeken gronden ongelijk is, men tot zeer ingewikkelde proeven
zijn toevlucht zal moeten nemen, om uit te kunnen maken welke invloed een bepaald profiel bij verschillende cultuurtoestanden heeft op
het voortbrengend vermogen voor verschillende gewassen onder wisselende klimatologische omstandigheden.
Gesteld evenwel, dat men er na verloop van jaren in slaagt zekere
relaties te vinden tussen bodemprofiel en productiviteit, dan zal men
dusuit dat profiel het potentiële vermogen omb.v.rogge, aardappelen
en haver voort te brengen kunnen afleiden en door vermenigvuldiging
met de marktprijzen de productiviteit in geld kunnen becijferen. Wij
zullen dan weten welke bruto-opbrengsten in geld een bepaalde grond
vermag te leveren bij de dan geldende prijzen van rogge, aardappelen
en haver.
De boer gaat het echter niet om de bruto-opbrengst, maar om de
netto-opbrengst, dus om het verschil tussen de bruto-opbrengst en de
productiekosten.
Over deze productiekosten kan de bodemkunde ons weinig leren,
terwijl een synthetische kostenbecijfering weinig waarde heeft, tenzij
dezesteunt op correcte boekhoudingen.
Ik zeg boekhoudingen (in het meervoud), omdat de boekhouding
van één bedrijf, zelfs alishet de boekhouding van het bedrijf, waarvan
wij de grond willen taxeren, voor ons doel slechts een betrekkelijke
waarde heeft. De invloed van de capaciteiten van de boer op het bedrag van de bestede kosten en op de behaalde opbrengsten is namelijk
veelal doorslaggevend.
Dezepersoonlijke invloed kan menuitschakelen door het gemiddelde
te nemen van een aantal vergelijkbare bedrijven. Maar als men dan
toch de boekhoudingen nodig heeft om de productiekosten vast te stellen, dan - zo kan men redeneren - , kan men uit die boekhoudingen
ook zonder moeite meteen de opbrengsten aflezen en heeft men de
moeilijke weg van het bodemprofiel naar de physische productiviteit
niet nodig.
Dit laatste is te sterk gezegd. Zoals wij later zullen zien, heeft men
de kennis van het bodemprofiel, de cultuurtoestand plus vele andere
grootheden wel degelijk nodig, zodra men van een standaardgeval wil
overgaan op bijzondere gevallen.
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Ongetwijfeld kan men het netto-overschot, uitgedrukt in geld, van
een reeks van bedrijven vaststellen aan de hand van boekhoudingen.
Laat mij eens aannemen, dat deze netto-opbrengst voor een groep bedrijven, berekend alseen gemiddelde over enigejaren, f400.— per ha
en perjaar bedraagt. Hoe kom ik dan tot een cijfer voor de netto-opbrengst van een bedrijf, dat ik A wil noemen, indien dit bedrijf wordt
geëxploiteerd door eennormale boer?
De boekhouding van bedrijf A zal hier, zoals gezegd, geen uitkomst
brengen, daar deze boekhoudkundige uitkomst sterk onder invloed
staat van de persoonlijke capaciteiten van de boer.
Voor dit onderdeel van deweg,die moet leiden tot de gezochteopbrengstwaarde, zal men dus aangewezen blijven op waarnemingen en
becijferingen, waarin de verschillende blijvende en tijdelijke eigenschappen van de grond, zomede de hoogteligging, de ontwatering, de
wijze van verkaveling, de afstand tot haven, spoor en markt, de doelmatigheid en de onderhoudstoestand van de gebouwen en de zogenaamde eigenaarslasten zijn betrokken.
Gesteld echter wij hebben, uitgaande van de boekhoudresultaten
van eengroepvan bedrijven, alsgenormaliseerde netto-opbrengst f400.—
per ha gevonden, en daarna hebben wij,geleid door de wetenschap en
ervaringen, alsmede door waarnemingen, welkedaarenboven nogkonden worden gedaan, daaruit door vergelijking de netto-opbrengst, na
aftrek van eigenaarslasten, voor het bedoelde bedrijf A vastgesteld op
f450.— per ha. Ook dan zijn wij echter nog ver van de gezochte opbrengstwaarde verwijderd.
De genoemde f450.— zijn n.1. bestemd voor twee doeleinden; ten
eerste als ondernemersinkomen voor de boer en ten tweede als nettopachtwaarde voor de grond.
Stelt men, dat de boer aanspraak kan maken op een ondernemersloon van f250.— per ha, dan rest er als pachtwaarde f200.— per ha,
maar neemt men aan, dat de boer aanspraak mag maken op f350.—
perha,dan blijft ervoordepachtwaarde slechtsf 100.—per ha over.
Het iswelzeer opvallend, dat ondanks hetfeit, dat de Overheid - al
of niet op verzoek van de betrokkenen - een aanmerkelijke invloed
heeft verkregen op de bedrijfsresultaten van de producenten, geen enkele instantie zich tot dusverre gewaagd heeft aan een uitspraak over
devraag,wateenboeralsvergoedingvoorzijnondernemersarbeid mag
verwachten. En hetzelfde geldt voor de telers van tuinbouwgewassen.
Het Pachtbesluit, dat voorschrijft, dat ieder pachtcontract de goedkeuring behoeft van de z.g.Grondkamer,steltalseis,dat de pachtprijs,
bij een behoorlijke exploitatie, de pachter een „redelijke winst" zal
waarborgen. Maar overhetgeen alseen „redelijke winst" moet worden
beschouwd zwijgen zoweldeRegering alsdeGrondkamers inalle talen.
En de Stichting voor de Landbouw, de organisatie, welke als woordvoerster van de land- en tuinbouwers optreedt, houdt zich ten aanzien
van dit punt al even stil als de Overheid.
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In het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer over de begroting
van Landbouw voorhetjaar 1953wordtopgemerkt, dat bijde toetsing
van de pachtprijzen door de Grondkamers het begrip „redelijk inkomen" wordt gehanteerd. Vele leden achtten het wenselijk aan dit begrip concrete inhoud tegeven. Zij stelden devraag ofdeRegering met
deze arbeid bezig isen, zoja, hoever deze reeds is gevorderd.
Het isopmerkelijk dat het Voorlopig Verslag, waaraan deze woorden zijn ontleend, mede ondertekend isdoor Kamerleden van wie er
tweelid zijn van de Centrale Grondkamer enéén Voorzitter isvan een
provinciale Grondkamer, door personen derhalve, die geregeld bij de
toepassing van het Pachtbesluit betrokken zijn, terwijl de woorden
waar hetomgaat,nl.„redelijk inkomen",inhet Pachtbesluit nietvoorkomen.
Maar ook Homerus sliep wel eens en de bedoeling van de Tweede
Kamer isvoor een welwillende lezer wel duidelijk.
Indien de Regering aangeeft wat in concreto onder een „redelijk inkomen" moet worden verstaan, zullen de landbouweconomen zich
met de „redelijke winst" wel redden.
Wiezichvoorditonderdeel van deeconomische politiek interesseert,
zal door de Memorie van Antwoord teleurgesteld zijn. De Regering
geeft nl. een ontwijkend antwoord envraagt zichaf,ofhet niet veeleer
op de weg van de Landbouworganisaties ligt om een onderzoek, dat
kan leiden tot een antwoord op de gestelde vraag, in te stellen.
Regering, Tweede Kamer, Centrale Grondkamer en Stichting voor
de Landbouw zitten om de hete brei, maar geen van allen waagt de
eerste hap, uit vrees zich te zullen branden.
Die vrees isweliswaar begrijpelijk maar de mogelijkheid, om pachtwaarden teberekenen, staat ofvalt met devaststelling van hetgeen een
boer of tuinder voor zijn ondernemersarbeid mag verwachten.
Zolang wij dus geen „boerenbezoldigingsbesluit" hebben (zoals collega THURLINGS hetwel eensheeft uitgedrukt), kan er van een berekeningvan depachtwaarde van landbouwgronden geen sprake zijn.
Terloops merk ik op, dat men zich niet moet voorstellen, dat een
dergelijk „boerenbezoldigingsbesluit" uit enkele zinnen zal kunnen bestaan. Het aantal bedrijfsvormen, dat men in ons land in land- en
tuinbouw aantreft, is zó groot en de bedrijfsgrootten lopen zo sterk
uiteen, dat een besluit, als hier bedoeld, noodzakelijkerwijze vrij ingewikkeld zal moeten uitvallen.
Maar gesteld een doortastende en moedige Regering bepaalt normen voor de ondernemersbeloning, zal men dan verder zonder meer
de opbrengstwaarde van landbouwgronden kunnen becijferen?
Helaas nog niet, want de volgende moeilijkheid, waarop men zal
stuiten, isdan devraag tegen welkpercentage men de gevonden nettopachtwaarde moet kapitaliseren. Kapitaliseert men naar 4% dan is de
opbrengstwaarde 25 maal de netto-pachtwaarde, doch kapitaliseert
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mennaar 3%dan vindt men alsopbrengstwaarde 33§maaldezenettopachtwaarde. Een groot verschil derhalve.
Devaststellingvanhetpercentage,datvoordekapitalisatiemoetworden gebezigd, zal nu even arbitrair, dus willekeurig, zijn als het vaststellen van een redelijk ondernemersloon voor de boer.
Vaak verkondigt men, dat men moet kapitaliseren volgensde rentevoetvoor Staatsobligaties. Dierentevoet isevenweleenzeer wisselende
grootheid. In het begin van 1951 was deze rentevoet bijv. omstreeks
3%, eenjaar later echter ongeveer 4f % en thans ishij weer gedaald
tot beneden 4 % . Het is natuurlijk volmaakt ongerijmd om de opbrengstwaarde van eenendezelfde boerderij met een netto-pachtwaarde van bijv. f150.— per ha inJanuari 1951tebecijferen op f5000.—,
inJanuari 1952 op f3333.— per ha, en inJanuari 1953 op f4000.—
enkel en alleen omdat de rente voor langlopende staatsleningen heeft
geschommeld.
Ook voor dit onderdeel is dus een arbitraire beslissing nodig, welke
bijv. zoukunnen behelzen, dat gekapitaliseerd moet worden opdevoet
van het rendement van langlopende staatsleningen, berekend als gemiddelde van een zeker aantal aan de taxatie voorafgaande jaren. Op
deze wijze worden fluctuaties in de rentestand tenminste slechts zeer
verzwakt van invloed op deuitkomsten van de berekeningen.
Als derde hinderpaal voor een synthetische becijfering van de opbrengstwaarde van landbouwgronden, blijft dan het feit bestaan, dat
men moet uitgaan van feiten uit het verleden, terwijl de waarde in
economische zin steeds gebaseerd isop toekomstverwachtingen.
Bij het taxeren van landbouwgronden zou men feitelijk de som van
de contante waarden van alle in de toekomst te verwachten nettopachtopbrengsten moeten berekenen.
Over de toekomst valt er evenwel in dit geval weinig te voorspellen,
zomin over de rentevoet als over de netto-pachtwaarden in komende
jaren.
Wat dit betreft, ziterdan ookniets anders opdan uit tegaan van de
gemiddelden van enige verlopen jaren, tenzij men, zoals sommigen
willen, er rekening mee wil houden, dat de bruto-opbrengsten van
landbouwgronden gestadig zullen stijgen en dat dit ook voor de nettoopbrengsten het geval zal zijn, een veronderstelling, waarvoor echter
wat betreft denetto-opbrengsten onvoldoende motieven aanwezig zijn.
Het zal duidehjk zijn, dat de weg om door berekening tot de opbrengstwaarde tekomen, bezwaarlijk alsobjectief kan worden betiteld.
Toch zullen wij dit pad moeten bewandelen, indien men de geleide
economie ten aanzien van grond- en pachtprijzen wil bestendigen.
Want, het zij herhaald :de normen, welke uit de resultaten van vrije
vraag naar en vrij aanbod van grond zijn afgeleid, zijn volkomen verouderd en worden vanjaar totjaar minder bruikbaar.
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Verschillende deskundigen in Nederland zijn van oordeel, dat men
voor het taxeren van landbouwgronden zal moeten overgaan tot het
uitkiezen van z.g. type-bedrijven, welke als een netwerk over Nederland moeten worden verdeeld.
Dit denkbeeld, dat o.a. bij herhaling door Dr BOERENDONK is verdedigd 1 ), komt mijjuist voor, ofschoon de verwezenlijking er van ook
heelwat voeten in de aarde zal hebben.
Immers ook bij het uitwerken van deze methode zal men een zekere
rentevoet, volgens welke gekapitaliseerd wordt, en een bepaald ondernemersloon, waarop de boer aanspraak mag maken, niet kunnen ontberen. Zolangdezegrootheden niet zijn vastgesteld, hetzij door overleg
tussen de Overheid endebelanghebbenden, hetzij door een autoritaire
beslissing vandeOverheid, zullen twee onmisbare schakels in de keten
blijven ontbreken.
Zij, die zich met het vraagstuk van de bepaling van de opbrengstwaarde van landbouwgrond bezighouden, verwijzen veelal naar de
Zwitserse ervaringen. Terecht, want in Zwitserland heeft men reeds
jarenlang deopbrengstwaarde van landbouwgronden bepaald door uit
te gaan van een vrij groot aantal boekhoudingen, welke daar door het
Schweizerische Bauernsekretariat van het begin van deze eeuw afzijn
bijgehouden.
Men meent aldaar te hebben geconstateerd, dat er een zekere evenredigheid bestaat tussen de èruto-opbrengst van een boerderij en de
K^/o-opbrengst, althansvoorbedrijven van dezelfde grootte, gelegen in
dezelfde streek.
Voorieder bedrijfstype van eenbepaalde grootte in eenzekerestreek
zou men de opbrengstwaarde kunnen becijferen door de bruto-opbrengst, welke het te taxeren bedrijf, volgens aangenomen normen kan
opleveren, tevermenigvuldigen met eenvoor dat bedrijfstype geldende
coëfficiënt.
De onzuivere opbrengstwaarde, welke men op deze wijze vindt,
moet dan in vele gevallen gecorrigeerd worden, bijv. als de gebouwen
in uitzonderlijk slechte ofbijzonder goede staat zijn, alsde verkaveling
van het tetaxerenobject sterkvandeindiestreek gebruikelijke afwijkt,
alsdehellingensterkerofzwakkerzijn dan inde streek normaal is,enz.
In één opzicht isde Zwitserse methode zeker beter dan wat in ons
land meestal wordt aanbevolen. Voor los land gaat men n.1. in Zwitserland uit van de opbrengstwaarde van de bedrijven, onder aftrek
van de waarde van de gebouwen. Dit isin het algemeen logischer dan
de methode,diewordt gesuggereerd in de Ministeriële Beschikking van
22Januari 1952betreffende depachtnormen, waarin men tot de pachtsom voor een boerderij komt door de pachtwaarde van de landerijen
te verhogen met een toeslag voor bedrijfsgebouwen en een toeslag voor
») Zie o.a. Landb.k. Tijdschrift, 1949, blz. 280.
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huurwaarde van de woning. Een methode, die ook vele Grondkamers
volgen.1)
Tegen de Zwitserse methode kunnen echter ookvele bezwaren worden aangevoerd. Eén ding kunnen wij er niettemin uit leren, nl. dat,
indien men in eenland beschikt over een behoorlijk aantal goede boekhoudingen, men daarvan gebruik kan maken om de taxatie van landbouwgronden tot iets meer te maken dan hetzij een slag in de lucht,
danwei een quasi-wetenschappelijke calculatie.
In Zwitserland beschikt menreeds 50jaar langover boekhoudingen,
zodat men daar zowel wat de opbrengsten als wat de kosten betreft,
kan werken met gemiddelden van vele jaren. Echter in dat land van
hoge bergen en diepedalen, van Noord- en Zuidhellingen, van streken
noordelijkvan deAlpen en gebiedenten Zuiden daarvan gelegen, heeft
men slechts de boekhoudingen van ongeveer 500 bedrijven, wat ongetwijfeld een bedenkelijk klein aantal is.
In Nederland beschikt het Landbouw-Economisch Instituut over
ongeveer 1800 bedrijfsboekhoudingen, die ongetwijfeld nauwkeuriger
zijn dan de Zwitserse.
Weliswaar lopen de gegevens van die Nederlandse boekhoudingen
nog slechts over enkelejaren, doch daarnaast beschikt het L.E.I. op
grond van een meer dan tien-jarige ervaring over een groot aantal bedrijfsgegevens, diehetinstaat stellenvoorverschillendedelendes lands
zodanige normen op te stellen, dat met behulp daarvan kostprijsberekeningen voor ettelijke typebedrijven kunnen worden opgesteld.
Het Landbouw-Economisch Instituut moet dan ook in staat geacht
worden voor een beperkt aantal typen van bedrijven met verschillende
grondsoorten, aan te geven wat er op basisvan het prijs- en kostenpeil
derlaatstejaren bijbehoorlijke exploitatiebeschikbaarisgekomen voor
het ondernemersloon van de boer plus de netto-pachtwaarde van de
grond.
Indien de Overheid dus vaststelt met welk bedrag de ondernemersfunctie op dieverschillende typen van bedrijven mag worden beloond,
isdevraag watvoor deafgelopenjaren eenredelijke pachtwaarde voor
diebedrijven zou zijn geweest, opgelost.
De eerste stap om te komen tot verantwoorde pachtnormen is dan
gedaan. Detweede moet zijn uit deresultaten van deverlopenjaren de
pachtwaarde voor de komendejaren vast te stellen.
Dit lijkt op het eerste gezicht onmogelijk, aangezien niemand in
staat ishet verloop van deprijzen van deproducten endat van dekosten voor de komendejaren te voorspellen.
Echter moet bedacht worden, dat bij het loon- en prijsbeleid, zoals
wij dat thans in Nederland kennen, de Overheid ernaar streeft de prij') In bijzondere gevallen, bijv. het schatten van gronden ten behoeve van de bepaling van
waterschapslasten in calamiteuse Zeeuwse polders, of ten behoeve van de classificatie van
gronden in een ruilverkaveling is het m.i. wel geoorloofd zich op de pachtwaarde van los
land te baseren.
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zen van de producten niet te laten dalen beneden de productiekosten
inclusiefeen redelijke ondernemersbeloning.
Onder de huidige geleide economie isbepaling van de pachtwaarde
voor de komendejaren, op grond van de pachtwaarde, welke voor de
verlopenjaren isbecijferd, daardoor minder bezwaarlijk. Mede omdat
onze pachtwetgeving herziening van de pachtprijzen telkens na drie
jaar mogelijk maakt.
Devolgende stap zal moeten zijn, dat men, uitgaande van de pachten, zoalsdievoor een netwerkvan typebedrijven zijnvastgesteld, door
vergelijking van alle daarvoor in aanmerking komende factoren de
pachtwaarde van elktetaxeren bedrijf vaststelt.
Dit zal steeds een schatting blijven, doch indien deze geschiedt door
ervaren deskundigen onder leiding van de consulenten voor grond- en
pachtzaken, die de blijvende eigenschappen van de grond, de cultuurtoestand, deontwatering, deverkaveling, deligging van hetbedrijf, de
doelmatigheid van de bedrijfsgebouwen met de toestand, waarin deze
verkeren en de mate, waarin arbeidskrachten beschikbaar zullen zijn,
in hun overwegingen betrekken, zalhet mogelijk zijn, zijhetook hoofdzakelijk intuïtief, tot een resultaat te komen,dat de toetsvan de critiek
enigermate zal kunnen doorstaan.
Naarmate het L.E.I. de beschikking krijgt over betrouwbare gegevens van een groter aantal bedrijven, zal met medewerking van de
Dienst voor Grond- en Pachtzaken het aantal typebedrijven kunnen
stijgen en zal het aantal steunpunten voor deschattingen dienovereenkomstig toenemen.
De laatste stap zal moeten zijn uit de getaxeerde pachtwaarden de
opbrengstwaarden af te leiden.
Zoalshiervóórreeds isgezegd, zal dit slechts kunnen geschieden, indien de Overheid bepaalt tegen welke rentevoet dient teworden gekapitaliseerd.
Men kanverdedigen, dat dezerentevoet gelijk moetzijn aan het rendement van langlopende staatsleningen. Collega HORRING heeft meermalen *)kapitalisatie tegen een lagere rentevoet bepleit.
Het heet, dat de Sociaal-Economische Raad dit denkbeeld heeft
overgenomen en als kapitalisatievoet 75% van het rendement van
langlopendestaatsleningen heeft aanbevolen2).Deze suggestie is zeker
practisch, want daardoor komt men door berekening dichter bij het
evenwichtspunt van vraag en aanbod, zodat de indruk wordt gewekt,
dat de berekening „klopt". Daartegenover staat echter, dat het percentage van 75 volmaakt willekeurig is.
Ik zal mij in de discussie over de hoogtevan dierentevoet thans niet
»)De Pacht, Mei 1944; Landb.k. Tijdschrift Aug./Sept. 1952.
') Ook een commissie, ingesteld door het Centrum voor Staatkundige Vorming, welke
commissie collega Thurlings tot voorzitter had, komt in haar tweede interimrapport tot
de conclusie, dat althans voor los land voor de bepaling van de maximumprijs gebruik
dient te worden gemaakt van een kapitalisatievoet die, 75% bedraagt van de trendmatig
bepaalde algemene rentestand.
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mengen;evenmin als ik mij heb uitgelaten over de hoogte van een redelijk ondernemersloon. Beide vallen buiten de grenzen van wetenschappelijk onderzoek.
Over geen van beide punten zal men het eensworden. Daarom iser
maar één mogelijkheid, nl. dat de Overheid de hoogte van deze factoren, dus van de twee punten, welke van essentieel belang zijn voor
iedere verantwoorde taxatie van landbouwgronden onder een stelsel
van gebonden prijzen, arbitrair vaststelt.
Ikwiltenslotte niet deindruk wekken,dat opdegeschetste wijze alle
moeilijkheden kunnen worden overwonnen. De ervaring zal wel leren,
dat alsmen deondernemersfunctie redelijk honoreert en de te bezigen
rentevoet ongeveer stelt op de basis van de rente voor langlopende
staatsleningen, de opbrengstwaarden, welke men zal vinden, zo laag
zullen zijn, dat bij vrije verkoop aanmerkelijk meer zou kunnen worden bedongen.
De oorzaken zijn niet moeilijk aan te wijzen. De landhonger is in
Nederland zógroot, dat tallozen bereidzijn boer teworden, ookal verdienen zij geen redelijk ondernemersloon en/of al maken zij geen behoorlijke rente van hun geld, terwijl voor tal van geldbeleggers landbouwgrond eenvrijhogez.g.affectiewaarde bezit,waarmede men aanduidt, dat kopers van grond, ook aan niet-zakelijke factoren betekenis
hechten.
Men kan door een geleide economie en de sanctievan zware boeten
of gevangenisstraf in de meeste gevallen beletten, dat het effect van
economische wetten, tot uitdrukking komt. Die economische wetten
zelf blijven echter werken, waardoor in het geval van een wanverhouding tussen vraag en aanbod van grond, zoals wij die in Nederland
kennen, steeds spanningen zullen ontstaan, waarvan de tendenz zal
zijn, dat de door de Overheid gestelde bepalingen ten aanzien van
pachtwaarden en opbrengstwaarden worden overtreden.
Hoe hoger men ter bepaling van de opbrengstwaarden van landbouwgronden degestandaardiseerde ondernemersbeloning stelt en hoe
hoger men de rentevoet, waartegen gekapitaliseerd wordt aanneemt,
hoe lager de becijferingen van pachtwaarde en van opbrengstwaarde
zullen uitvallen, dushoe groter deneiging om zwarteprijzen te bieden
zal zijn, en hoe meer de voorschriften van de Overheid zullen worden
ontdoken. En omgekeerd.
Defeiten zouden dus, wil men de prijsbeheersing van landbouwgronden handhaven, wel kunnen dwingen tot het bepalen van betrekkelijk lage ondernemersionen en van een lage kapitalisatievoet
voor het bepalen van de opbrengstwaarde van landbouwgronden,
teneinde aan de latente drang van de wetten van vraag en aanbod
de wind uit de zeilen te nemen, en om tevoorkomen, dat de zwarte
markt zodanigeomvangaanneemt, dat de eerbied voor het overheidsgezag testerk wordt ondermijnd.

6. H E T S T U D I E J A A R 1 9 5 2 - 1 9 5 3
REDE UITGESPROKEN OP 14 SEPTEMBER 1953 BIJ DE OVERDRACHT
VAN HET RECTORAAT DER LANDBOUWHOGESCHOOL DOOR

DR. IR. G. M I N D E R H O U D
Mijne Heren
Curatoren,
Dames en Heren,
Indien wij in het afgelopen studiejaar behoefte hadden gevoeld
om nog meer lustra te vieren, hadden wij de vorige week het feit
k u n n e n herdenken, dat tachtig jaar geleden, of om precies te zijn,
o p 8 September 1873 te dezer stede de afdeling landbouwschool van
de gemeentelijke hogere burgerschool werd geopend.
De stichting van deze school is van buitengewone betekenis geweest, niet alleen voor de latere ontwikkeling van het stadje Wageningen, maar ook voor de wijze, waarop het landbouwonderwijs,
inclusief het hoger landbouwonderwijs, zich in Nederland verder
heeft ontwikkeld.
Mede daarom interesseerde mij de vraag, waarom juist Wageningen tot de stichting van een afdeling landbouwonderwijs aan haar
driejarige burgerschool besloot, ondanks het feit, dat de enkele jaren
tevoren te Warffum tot stand gekomen combinatie van driejarige
hogere burgerschool en landbouwschool geen succes was gebleken.
IR H . K. ROESSINGH, assistent van collega SLICHER VAN BATH, bleek
bereid in de archieven van de Landbouwhogeschool, in die van de
gemeente Wageningen en in die van de provincie Gelderland te
speuren naar gegevens, die tot een antwoord op de gestelde vraag
zouden k u n n e n leiden. Collega SLICHER VAN BATH ben ik zeer erkentelijk voor de verleende medewerking en IR ROESSINGH voor de door
hem verrichte arbeid.
Hoewel het onderzoek geen volledig resultaat opleverde, kwamen
toch tal van thans vrijwel vergeten bijzonderheden aan het licht,
waarvan ik er enkele aan de vergetelheid wil ontrukken.
Reeds bij de oprichting van de gemeentelijke hogere burgerschool
in 1869 was de mogelijkheid geopperd om aan deze school een landbouwschool te verbinden. T o t dit doel werden in 1871 besprekingen
gevoerd met de inspecteur van het landbouwonderwijs, D R W . C. H .
STARING.

Volgens de „Landbouw-courant" van 14 Maart 1872, was het
hij de gemeentebesturen van Nijmegen en T i e l
niet bereid had gevonden een landbouwschool aan de aldaar be-

STARING, die, nadat
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staande hogere burgerscholen te verbinden, zich tot het gemeentebestuur van Wageningen wendde.
Uit de notulen van de raadsvergadering van 9 Febr. 1872 blijkt,
dat STARING een bespreking had bijgewoond, waarin hij in overweging gaf een landbouwschool op te richten.
STARING werkte ook een plan voor de stichting en inrichting van
een zodanige school uit. Eveneens stelde hij de burgemeester er van
in kennis, dat men te Winterswijk ijverig in de weer was om daar
tot de oprichting van een landbouwschool te komen, zodat Wageningen haast zou moeten maken.
Wageningen maakte spoed en daags na de ontvangst van STARINGS
waarschuwing besloot de gemeenteraad tot het aanvragen van een
rijks- en een provinciaal subsidie voor de aan de H.B.S. te verbinden
landbouwschool.
De actieve Burgemeester KNEL reisde, vergezeld van een der wethouders, naar Den Haag ter audiëntie om mondeling de verlening
van het subsidie te bepleiten. Men had succes. Op de rijksbegroting
voor 1873 werd f 4000.— subsidie voor de school te Wageningen
uitgetrokken, terwijl de provinciale staten van Gelderland een bijdrage van f 5000.— in de noodzakelijke verbouwingskosten van de
H.B.S. verleenden.
Zo kreeg Wageningen zijn landbouwschool, welke zoals gezegd op
8 September 1873 werd geopend. Zij was gevestigd in een gebouw,
dat stond op de plaats, waar thans het Emmapark grenst aan de
Hoogstraat. De officiële naam van de inrichting luidde: hogere burgerschool met driejarige cursus en voortgezet landbouwonderwijs.
Drie jaar vóór Wageningen had de gemeente Warffum reeds haar
landbouwschool gekregen, doch deze inrichting sukkelde met gebrek
aan leerlingen en gebrek aan bevoegd docerend personeel.
En toen de Wageningse Raad op voorstel van STARING er in slaagde de Duitser DR O. PITSCH zijn functie te Warffum te doen verruilen met die van leraar aan de nieuwe Wageningse school, was het lot
van de Warffumse inrichting bezegeld; zijmoesthaar deuren sluiten.
Ook de Wageningse school beantwoordde evenwel niet aan de
verwachtingen. Het aantal leerlingen steeg nl. niet hoger dan 13,
verdeeld over 4 klassen. Er was geen demonstratie-materiaal, er bestond geen contact met de praktijk en er konden geen proeven van
enige betekenis worden gedaan.
Het inrichten en tot bloei brengen van een aan de eisen des tijds
voldoende landbouwschool ging blijkbaar de financiële krachten
van het stadje Wageningen te boven.
Niemand, die dit duidelijker inzag dan de toenmalige inspecteur
van het middelbaar onderwijs, PROF. DR M. SALVERDA, die na het
aftreden van STARINGals inspecteur van het landbouwonderwijs, ook
met het toezicht op dit landbouwonderwijs was belast. SALVERDA begreep, dat een landbouwschool moest kunnen beschikken over enige
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gespecialiseerde leerkrachten voor landbouwkundige vakken, over
een proefterrein en zo mogelijk ook over een scheikundig laboratorium, waarin men, evenals men dit in Duitsland deed, scheikundige
onderzoekingen kon verrichten ten behoeve van de practische landbouw.
SALVERDA wist te bereiken, dat enige veelbelovende jonge mensen naar Duitsland werden gezonden om daar in landbouwkundige
richting verder te studeren om vervolgens in Nederland het landbouwonderwijs te kunnen dienen.
Het was ook SALVERDA, die de burgemeester en de gemeenteraad
van Wageningen wist te overtuigen van de wenselijkheid om te
trachten de gemeentelijke landbouwschool over te dragen aan het
Rijk, opdat deze als Rijkslandbouwschool op bredere basis zou kunnen worden geplaatst.
Om als zetel voor de nieuwe Rijkslandbouwschool in aanmerking
te komen, zou Wageningen zich aanmerkelijke financiële opofferingen moeten getroosten, doch daardoor zouden dan ook perspectieven
worden geopend. Zo zou de door het Rijk gesubsidieerde proeftuin
te Deventer naar de Rijkslandbouwschool worden verplaatst en de
school zou gecombineerd worden met een Rijkslandbouwproefstation.
SALVERDA vond hier ter stede een willig oor. De plannen werden
in het geheimontwikkeld, aangezienverschillende andere gemeenten
alskapers op de kust dreigden te verschijnen.
Pas toen in September 1875 bij de staatsbegroting de vestiging
van een Rijkslandbouwschool te Wageningen werd voorgesteld in
verband met de oprichting van een proefstation voor de landbouw,
kon hetgemeentebestuur bekend maken, dat het zichreeds verzekerd
had vaneenviertalaan elkaargrenzende royalehuizen genaamd Bassecour,gelegen aan de Herenstraat, met aansluitende gronden, benevens proefterrein aan de overzijde van de gracht, welke objecten de
gemeente aan het Rijk zou aanbieden, indien de Rijkslandbouwschool en het Proefstation in deze gebouwen zouden worden gevestigd.
Hoewel er van verschillende zijden tegenstand was, werd het begrotingsartikel, waarin f 25.000.— voor de inrichting van een Rijkslandbouwschool werd aangevraagd, door beide Kamers aanvaard.
Op 4 Februari 1876 berichtte de Minister van Binnenlandse Zaken dit laatste aan B. en W. van Wageningen en reeds de volgende
dagbesloot de Raad totdeaankoop vanhet Bassecour J)met deomliggende terreinen en tot een bijdrage in de kosten van inrichting van
de gebouwen van maximaal f 20.000.—, alsmede tot het in gebruik
afstaan van deze gronden en gebouwen aan het Rijk.
De „Landbouw-courant", deze transactie besprekende, schreef:
x

) Voor f30.000,—, plus f 10.000,— voor de grond aan de overzijde van de gracht.
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Het hoofdgebouw is kolossaal en maakt bepaald indruk... indien
men ergens een gebouw zou moeten optrekken, werd 't zeker nooit
zo groot, zo ruim, of uit zo ruime beurs tot stand gebracht, als 't
welk nu voor de school en het station bestemd is.
Deze beide stappen: de vestiging van een gemeentelijke landbouwschool in 1873 en de overgang tot de Rijkslandbouwschool in 1876
hebben in hoofdzaak de ontwikkeling van de gemeente Wageningen
en die van het landbouwonderwijs bepaald.
Zonder deze zou Wageningen nimmer zijn uitgegroeid tot het
landbouwkundige centrum, zoals wij dit nu kennen. En zonder te
kort te willen doen aan de Wageningse Raad of aan de voortvarende
burgemeester KNEL, meen ik toch te mogen zeggen, dat Wageningen
dit bovenal dankt aan twee mannen: D R W. C. H. STARING en PROF.
D R M. SALVERDA.
De namen STARING en SALVERDA zijn

in Wageningen vergeten.
Straat noch plein draagt hun naam. Maar de resultaten van het werk
van STARINGen SALVERDAzijn van meer dan locale betekenis geworden, met nameook voor de Landbouwhogeschool, wat ik thans kortelings zal toelichten.
Terwijl de Rijkslandbouwschool en het daaraan verbonden Proefstation vooral bedoeld waren voor de landbouw, zoals die in Nederland werd beoefend, ontstond weldra de behoefte aan opleiding van
personen, die voor cultuurmaatschappijen naar Nederlandsch-Indië
zouden kunnen worden uitgezonden.
Belangrijk is nu, dat men voor dit doel geen afzonderlijke school
stichtte, maar aan de te Wageningen bestaande school een cursus
voor onderwijs in koloniale landbouw inrichtte. 2 )
Spoedig werd ook de behoefte gevoeld aan onderwijs in de bosbouw en ook deze behoefte verwezenlijkte het Rijk door aan de bestaande school het vak „houtteelt" te doen onderwijzen. s )
Vervolgens werd ook de opleiding van houtvesters voor Nederlandsch-Indië gekoppeld 4 ) aan de te Wageningen bestaande en bevredigend functionnerende Rijkslandbouwschool.
In 1896werden deverschillende afdelingen van de school vermeerderd met een tuinbouwschool. Deze tuinbouwschool behield echter
voorshands een min of meer zelfstandige plaats in het Wageningse
geheel.
Tot slot werd het onderwijs nog uitgebreid met een cursus voor
Nederlandse Bosbouw. 5 )
Al deze uitbreidingen van het landbouwonderwijs leidden autoDit geschiedde in 1880.

:; Te beginnen met 1883.

*) Daartoe werd in 1891 overgegaan.
*) Te beginnen met het studiejaar 1899-1900.
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matisch tot vergroting en verbreding van de Wageningse school.
Niemand dacht in ernst aan de stichting van zelfstandige, nieuwe
scholen elders. Alles kristalliseerde successievelijk om de bestaande
oude kern. Door een en ander was echter de structuur van deze
school langzamerhand wel zeer gecompliceerd geworden. 6)
Al het onderwijs was op middelbare leest geschoeid. Tegen het
einde van de eeuw trad de behoefte aan landbouwonderwijs op meer
wetenschappelijke basis steeds duidelijker aan het licht. De Staatszorg voor de landbouw breidde zich uit en deze eiste wetenschappelijk gevormde landbouwkundigen.
Ten einde deze te kunnen vormen en opleiden werd in 1904 de
afdeling Hogere Land- en Bosbouwschool gereorganiseerd tot de
Rijks Hogere Land-, Tuin- en Bosbouwschool. De toelatingseisen
voor de examens aan deze school werden dezelfde als die, welke voor
de toelating tot de Universiteitsexamens golden. Het onderwijs zou
geleidelijk op universitair peil worden gebracht. De lessen werden
omgedoopt tot colleges en de studenten werden vrij om deze al of
niet te volgen.
Weliswaar werd de studie voorshands op drie jaar bepaald, maar
de mogelijkheid om deze met een 4e en 5e jaar te verlengen en af te
sluiten met een middelbaar examen werd weldra geopend. In grote
lijnen was omstreeks 1907 de school op universitair peil gekomen.
Deze ontwikkeling bleef uiteraard in universitaire kringen en in
landbouwkringen niet onopgemerkt. Van verschillende zijden zijn
dan ook in de loop der jaren pogingen in het werk gesteld om, zoal
niet het gehele hoger landbouwonderwijs, dan toch een gedeelte er
van, elders te doen verzorgen.
Vooral omstreeks 1910 brak er voor Wageningen en voor de bestaande inrichtingen van landbouwonderwijs een spannende tijd
aan. De Regering overwoog toen om het landbouwonderwijs zodanig
te reorganiseren, dat te Groningen een middelbare landbouwschool
zou komen, waarvoor als toelatingseis de kennis van een driejarige
H.B.S. zou gelden. Een overeenkomstige school, doch dan gericht
op het koloniale landbouwonderwijs zou te Deventer worden gesticht. Te Wageningen zou slechts overblijven de Rijks Hogere
Land-, Tuin- en Bosbouwschool.
Op 8 Maart 1910 diende de Minister van Landbouw, Nijverheid
en Handel, TALMA de daarvoor nodige suppletoire begroting in.
Men begreep, zowel in als buiten de volksvertegenwoordiging, dat
*) Er waren n.1. sedert 1896 4 afdelingen, te weten:
a. Een afdeling Landbouwschool, die aansloot aan het uitgebreid lager onderwijs;
b. Een afdeling Hogere Land- en Bosbouwschool, aansluitende aan de hogere burgerscholen met 5-jarige cursus;
c. Een afdeling Tuinbouwschool, en
d. DeoudeafdelingHogereBurgerschool,dieinmiddelseen 4-jarige cursushad gekregen.
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de voornaamste betekenis van het ontwerp eigenlijk de vraag was,
zal de toekomstige Landbouwhogeschool te Wageningen komen, ja
dan neen.
Minister TALMA zei dan ook op 15 Maart 1911 in de Tweede
Kamer, dat hij zich volkomen bewust was,dat de aanneming van dit
voorstel ertoe moest leiden, dat een wet op het Hoger Landbouwonderwijs Wageningen zou aanwijzen als zetel van de Hogeschool.
De Hogeschool moest te Wageningen komen, omdat deze daar in de
loop der jaren was gegroeid.
^
En in dezelfde vergadering van de Tweede Kamer vervolgde de
Minister: ... dat in 1904 tot stand is gekomen een inrichting, die
zich nu gedurende zeven jaren zo heeft ontwikkeld, dat iedereen
gevoelt: die inrichting kan niet meer op zij worden gedrongen.
Men mené echter niet, dat de zienswijze van de Regering algemeen werd gedeeld. Groningen was wel dankbaar voor zijn middelbare landbouwschool, doch allerminst voldaan. Van de zijde van
Groningse afgevaardigden in de Tweede Kamer werd op gezette
tijden de wens om aan de Groningse Universiteit de gelegenheid te
openen tot het behalen van een doctorale graad in de landbouwkunde herhaald. En ook Curatoren van deze Universiteit pleitten
meer dan eenmaal voor dit doel.
Ook Utrecht had zijn pleitbezorgers; vooral in de Tweede Kamer.
De gemeente Utrecht had terreinen voor de vestiging van een Landbouwhogeschool aangeboden.
Onder de landbouwkundigen uit die dagen en onder de toenmalige studenten waren er trouwens zeer velen, die Utrecht als plaats
van vestiging voor de komende Landbouwhogeschool prefereerden.
Persoonlijk wasik toeneveneensdiemening toegedaan. Wageningen
was ons te klein; het lag te geïsoleerd; het bood te weinig culturele
mogelijkheden; de Wageningse studenten werden niet voor „vol"
aangezien in de studentenwereld, enz.
Ook de faculteit der wis- en natuurkunde van de Utrechtse Universiteit sprak zich op 31 Januari 1911 uit voor opname van de
studie van agronomie in het leerplan van de Utrechtse faculteit der
wis- en natuurkunde.
Maar Wageningen won het pleit. Beide Kamers verenigden zich
met TALMA'S suppletoire begroting. Vervolgens werd op 17 April
1913het wetsontwerp, waarbij o.a. de Rijks Hogere Land-, Tuin- en
Bosbouwschool tot Landbouwhogeschool werd verheven, ingediend.
TALMA liet er dus geen gras over groeien. Wisseling van kabinetten en later de oorlogsomstandigheden waren evenwel oorzaak, dat
het wetsontwerp voorlopig bleef liggen.
De landbouwkundige POSTHÜMA, die inmiddels Minister van
Landbouw, Nijverheid en Handel was geworden, vatte echter de
draad weer op. POSTHUMA was, evenals zo vele landbouwkundigen
tegen Wageningen en vóór Utrecht als plaats van vestiging van een
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Landbouwhogeschool. Hij stak die voorkeur niet onder stoelen of
banken, ook niet in de Tweede Kamer. Niettemin stelde hij Wageningen als plaats van vestiging voor, omdat de Kamer z.i. in 1911
deze beslissing reeds in principe had genomen. Hem persoonlijk zou
het aangenaam geweest zijn, indien de Kamer zelf op haar vroegere
besluit had willen terugkomen.
De Kamer deed dit evenwel niet. Een motie van de Commissie
van Rapporteurs luidende: „De Kamer, van oordeel, dat de Landbouwhogeschool niet te Utrecht, doch te Wageningen behoort gevestigd te worden, gaat over tot de orde van de dag," werd met 48
tegen 10 stemmen aangenomen.
Wageningen kreeg dus haar Landbouwhogeschool. Zij zou echter
niet in het ongestoorde bezit daarvan worden gelaten. Universitaire
enandere gezaghebbende kringen in Groningen hebben de pogingen
om niet slechts te Wageningen, doch daarnaast ook aan de Groningse Universiteit de mogelijkheid tot het behalen van een doctoraat in de landbouwkunde te openen, herhaald, terwijl van Utrecht
uit bij herhaling plannen zijn ontwikkeld om de propaedeuse niet
te Wageningen te handhaven, doch deze naar de Utrechtse Universiteit over te brengen.
Het archief van de Senaat onzer Hogeschool bevat dienaangaande
tal van interessante bijzonderheden. Ik acht het echter niet opportuun daarop thans verder in te gaan.
Er zijn ongetwijfeld bezwaren verbonden aan het feit, dat de
Landbouwhogeschool is gegroeid uit een Wageningse Middelbare
onderwijsinrichting. Men behoeft slechts het studieprogramma en
de examenvoorschriften voor verschillende studierichtingen te bestuderen om te constateren, dat er zelfs thans nog rudimenten uit
de middelbare periode zijn achtergebleven. Ook de sterke verbrokkeling en onlogische verspreiding van de vele gebouwen moeten ten
dele historisch verklaard worden.
Anderzijds staat het voor mij vast, dat de Landbouwhogeschool
nimmer een inrichting zou zijn geworden, welke vollediger en veelzijdiger is dan enige andere inrichting voor hoger landbouwonderwijs in de wereld, indien deze Hogeschool niet als sluitstuk op wat
in Wageningen was gegroeid, was gesticht.
Wij zouden in het andere geval ongetwijfeld een situatie hebben
gekregen, zoals die bijv. in Groot-Brittannië voorkomt, nl. aan verschillende Universiteiten brokstukken hoger landbouwonderwijs,
doch nergens een compleet en afgerond geheel. De nadelen hiervan
behoef ik U niet te schetsen.
Het groeiproces, waarvan ik zoeven enkele onderdelen in herinnering bracht, heeft ook afscheidingen teweeg gebracht.
De Rijkslandbouwschool van 1876 was gekoppeld aan een landbouwproefstation. Beide instellingen waren in hetzelfde gebouw van
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het Bassecour gevestigd. Een der docenten van de school was directeur van het station.
Maar het proefstation had zijn eigen ontwikkeling en stelde zijn
eigen levenseisen. Daarom werd het Wageningse proefstation in
1892 een zelfstandige inrichting; het bleef echter hier gevestigd.
Een dergelijke afsplitsing van onderdelen, die te omvangrijk worden, dan wel door de eisen, die er aan worden gesteld niet meer
passen in het kader van een school, al isdit dan ook een Hogeschool,
zien wij later ten aanzien van de Plantenziektenkundige Dienst.
Maar ook deze loot van de oude stam werd binnen de gezichtskring
van de Landbouwhogeschool tot zelfstandig leven gebracht.
Gemakkelijk direct contact met hetgeen er te Wageningen reeds
was, lijkt het enige zakelijke argument daartoe. Een motief trouwens, dat hout snijdt en dat naar mate er te Wageningen meer instituten worden gevestigd aan kracht wint, ook ten voordele van
allen, die aan onze Hogeschool werken; van de studenten niet in de
laatste plaats.
Het valt niet moeilijk verschillende andere voorbeelden van uit
de LandbouAvhogeschool voortgekomen en thans zelfstandig werkende stichtingen en instituten aan te halen.
Men denke slechts aan: het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten, aan het Rijksinstituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen, aan de Stichting voor Bodemkartering, enz. Dergelijke afsplitsingen van de oude plant zullen er
ongetwijfeld nog wel meer komen.
Sommigen zien iedere afsplitsing met lede ogen en zouden liefst
allesonder de Hogeschool houden. Tot diegenen behoor ik niet. Wij
moeten m.i. Amerika en Engeland, waar routine-onderzoek en voorlichting vaak aan de Universiteiten en „Colleges" zijn verbonden,
niet in alles willen volgen.
Onze Hogeschool heeft haar eigen taak. Wat blijkt op eigen benen
zich beter te kunnen ontplooien dan onder de vleugels van de
Hogeschool, moet worden losgelaten, zij het dat enig ouderlijk toezicht op,of ouderlijke leiding van de nieuwe zelfstandige telg, uitgeoefend door een der hoogleraren, tot wederzijds nut kan strekken.
Dit kan bijv. bereikt worden door een hoogleraar een leidende plaats
te geven in het bestuur van het nieuwe instituut.
Door te veel binnen het kader van de Hogeschool te willen houden, kan het karakter, zoals de wet dit haar heeft verleend, verwateren of verloren gaan.
Overgaande tot de lotgevallen onzer Hogeschool in het afgelopen
studiejaar, moet met weemoed worden vermeld, dat door het overlijden van PROF. DR D. L. BAKKER de Landbouwhogeschool niet
alleen een immer enthousiaste oud-hoogleraar verloor, doch ook
haar beheerder van het Historisch Archief. De dood ontnam ons
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verder onze ere-doctor in de landbouwkunde I R S. L. LOUWES, alsmede de laboratorium-assistent W .G. VAN DEN HOEK, de analist A. W .
ROTTEVEEL, de t u i n m a n A J. FRERIKS en de student R. A. VERDONK.
In de vacature in het College van Curatoren, ontstaan door het
overlijden van BARON VAN VERSCHUER werd voorzien door de benoeming van JHR C. G. C. QUARLES VAN U F F O R D , Commissaris d e r
Koningin in Gelderland; in die, ontstaan door het bedanken van
M R JONGEJAN door de benoeming vande Heer A. LUYTJES, Directeur
van de afdeling tropische producten van het Koninklijk Instituut
voor de T r o p e n .
Aan PROF. D R W . K.J. ROEPKE werd o p diens verzoek wegens het
bereiken van de 70-jarige leeftijd met ingang van heden eervol ontslag verleend.
De gewone hoogleraren I RJ. A. VAN BEUKERING 7 ) en Mevrouw
C. W . WILLINGE PRINS-VISSER %), alsmede de door de Stichting voor
bijzondere leerstoelen voor Christelijke Maatschappijleer benoemde
bijzondere hoogleraar D RW . R I P 9) hielden onder grote belangstelling h u n oraties. De nieuw benoemde lector in de Wiskundige
Proeftechniek I R S. H . JUSTESEN 10) aanvaardde zijn ambt met een
openbare les.
De colleges in werktuigkunde werden dit jaar gegeven door I RA.
J. ROELVINK, terwijl de cursus in Engels werd opgedragen aan d e
Heer A. H . LIMBURG.
De viering van het 7e lustrum onzer Hogeschool was voor de
Senaat aanleiding o m I RF. P. MESU, Directeur van de Cultuurtechnische Dienst te benoemen tot doctor in de landbouwkunde, honoris
causa. De uitreiking vande doctorsbul vond plaats na het uitspreken
van de gebruikelijke d i e s r e d e o p 9 Maart 1953in de tot de laatste
plaats gevulde aula-zaal.
Als inleiding tot de viering van het Hogeschoollustrum was door
het Wageningsch Studenten Corps en de Wageningse Vrouwelijke
Studentenvereniging een serie lezingen over de landbouw-integratie van E u r o p a georganiseerd, waarbij PROF. D RP. KUIN en de Mi-

nisters BEYEN en MANSHOLT redevoeringen hielden.
De gebruikelijke personeelsavond wasextra verzorgd. Deze avond
was een volledig succes. Uiteraard is dit het resultaat van allen, die
er aan hebben medegewerkt. N i e m a n d zal er echter aanstoot aan
nemen, indien ik Mevrouw D E N HERTOG-BERLAGE en collega D E N
HERTOG in dit verband in het bijzonder noem.
Ook de Wageningse Vrouwelijke Studentenvereniging vierde haar
lustrum, zij het ook, dat deze viering aanvankelijk moest worden
') O p 28 Oct. 1952over: Vraagstukken in verband metdeontwikkeling vanminder ontwikkelde gebieden.
*) O p9Dec. 1952over: Dearbeid vandehuisvrouw.
•) O p9Juni 1953over: Beginselen voor heteconomisch handelen vandeondernemer in de
landbouw.
10
) O p 12 Mei1953over: Wiskundige Statistiek als werktuig.
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uitgesteld, doordat ons land werd getroffen door de noodlottige
stormramp van 31 J a n u a r i en 1 Februari.
Direct na het bekend worden van deze r a m p stond een groot aantal studenten gereed om in de door het water bedreigde gebieden
daadwerkelijk steun en h u l p te bieden. Deze hulpverlening werd
geruime tijd voortgezet.
Ook collega DEWEZ en verschillende leden van het personeel onzer
Hogeschool namen aan de beteugeling van de omvang van de watersnood deel. O n d e r leiding van PROF. WILLINGE PRINS-VISSER verleende een groep vrouwelijke studenten h u l p te O u d e T o n g e bij de
vervulling van de ingewikkelde formaliteiten, die de bewoners moesten verrichten om h u n aanspraken op schadevergoeding te effectueren.
De colleges en practica werden in verband met de bedoelde hulpverlening door studenten gedurende een week gestaakt.
De uitgestelde lustrumviering van de W.V.S.V. kon o p 16 en
17 Maart plaats vinden.
Ik vermoed, dat de W.V.S.V. met grote voldoening op haar
lustrumjaar terug ziet. Haar ledental werd door een tot dusver
d o o r haar niet gekend groot aantal novieten versterkt; het gebouw,
d a t zij vóór die tijd h u u r d e , werd dit jaar haar eigendom, en de
uitgestelde lustrumviering slaagde uitstekend. Vooral aan de costuum-show, verzorgd door CRUYS VOORBERGH, denkt ieder met genoegen terug.
Ook het Wageningsch Studenten Corps vierde dit jaar zijn lustrum. n ) Mede dank zij het zeer gunstige weer is deze viering tot
«en welhaast volkomen succes geworden.
Unitas Studiosorum Vadae heeft in het afgelopen jaar zijn sociëteitsruimte aanmerkelijk k u n n e n uitbreiden. De officiële ingebruikn e m i n g van het nieuwe gedeelte kon o p 30 Mei plaatsvinden.
T o t slot van de opsomming van de vele feestelijke plechtigheden,
waardoor dit cursusjaar werd gekenmerkt, dient nog te worden
vermeld, dat ook „Argo" haar lustrum vierde en wel door het organiseren van roeiwedstrijden op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Zoelen. De organisatie van deze wedstrijden was uitstekend; het aantal
inschrijvingen groot, doch de successen, welke de Argonauten o p
het water wisten te bereiken, waren niet dienovereenkomstig.
De Heer President-Curator zijn wij in hoge mate erkentelijk voor
d e energieke wijze, waarop hij zich in verbluffend korte tijd in de
gecompliceerde toestanden aan onze Hogeschool heeft ingewerkt;
voor de ontzagwekkende hoeveelheid arbeid, welke hij voor de
Landbouwhogeschool verricht en niet het minst voor de aangename
e n vruchtbare besprekingen, welke hij iedere maand met het College van Rector Magnificus en Assessoren houdt.
" ) Van 16t/m 21 Mei.
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Dat erooknadeze besprekingen nogweleensverschil van mening
blijft bestaan, spreekt eigenlijk vanzelf.Gespeten heeft het mij bijv.,
dat het College van Curatoren de Aula beschikbaar heeft gesteld
voor het houden van een vierweekse cursus over landbouwvoorlichting.
Curatoren hebben als richtlijn voor de Rector Magnificus, die
ambtshalve beheerder van de aula is, bepaald, dat de aula slechts
voor zekere plechtigheden beschikbaar zal worden gesteld. Deze
richtlijn lijkt mij volkomen juist; van een aula en de daarin plaatsvindende gebeurtenissen dient een zekere wijding uit te gaan.
Het geven van gelegenheid tot het houden van de door mij bedoelde cursus in onze aula is niet in overeenstemming met de door
het College vastgestelde richtlijn.
Professor VAN SLOGTEREN werd benoemd tot lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.
PROF. EDELMAN ontving de Van Waterschoot van der Gracht-erepenning, terwijl hij ter gelegenheid van de verjaardag onzer Koningin werd benoemd tot Ridder in de Orde vande Nederlandsche
Leeuw.
Aan de amanuensis E. STACHHOUWER en de gepensionneerde amanuensis J. ROSEBOOM werd de ere-medaille, verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau in zilver, aan de bouwknecht H. DEYS die in
brons verleend.
Van de vele vreemdelingen, die wij dit jaar mochten ontvangen,
noem ikslechts de Sultan vanSelangor (Malakka), dievergezeldvan
zijn vrouw en dochter, met een klein gevolg op 14 Augustus een
bezoek aande Hogeschool bracht.
Het aantal ingeschreven studenten daalde verder tot 913. 12 ) Dit
valt te betreuren, aangezien de vraag naar afgestudeerden met behoorlijke capaciteiten voor de meeste studierichtingen het aanbod
overtreft.
De laboratoria en daarbij behorende ruimten ondergingen in
het afgelopen jaar een aanmerkelijke uitbreiding.
Het laboratorium voor Landmeetkunde werd officieel geopend
en verkreeg de naam: Dr Huizinga-laboratorium. Daarmede isbedoeld uitdrukking te geven aande dankbaarheid jegens onze vorige
President-Curator voor het vele, dat deze voor de Hogeschool heeft
gedaan, ook op het gebied van de uitbreiding harer gebouwen.
Een complex verwarmde kassen bij het laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt kon officieel in gebruik worden genomen.
" ) In het afgelopen studiejaar bedroeg het aantal ingeschrevenen 913,waaronder 115
vrouwelijke. Hiervan waren 53personen,waaronder 35vrouwelijke,ingeschrevenvoorenkelelessen.
Voordeeerstemaallietenzich inschrijven 115studenten,waaronder23vrouwelijke.
Het aantaluitgereikteingenieursdiploma'sbedroeg 133;hetaantalpromoties6.
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Het nieuwe laboratorium voor Landbouwplantenteelt aan de
Haarweg werd door PROF. DEWEZ betrokken. De ruimte, welke door
de verhuizing van zijn afdeling vrij kwam in het Hoofdgebouw,
werd ten dele beschikbaar gesteld voor de nieuwe afdeling Landbouwhuishoudkunde en ten dele benut voor een zeer noodzakelijke
verruiming van de huisvesting van de administratie der Hogeschool.
Het nieuwe laboratorium voor de Physiologie der Dieren nadert
zijn voltooiing. Zodra PROF. BROUWER zijn tegenwoordig gebouw op
Duivendaal verlaat, hoopt men te beginnen met de inrichting van
dit gebouw voor de hoogleraren EIJSVOOGEL en HELLINGA.
Aan de ruimten, welke door het in het verschiet liggende afscheid
van PROF. EIJSVOOGELuit het Hoofdgebouw, zullen vrij komen, is nog
geen definitieve bestemming gegeven.
Delokaliteiten, waarover PROF. HELLINGA opDuivendaal beschikt,
zullen te zijner tijd ten dele in gebruik worden genomen door de
afdeling Geologie en anderdeels door de afdeling Natuurkunde.
Het Instituut voor Landbouwwerktuigen en -gebouwen zal, zoal
niet formeel, dan toch in feite worden geliquideerd. De afdeling
Landbouwwerktuigkunde zal dan onderdak krijgen in het nieuw open ingerichte Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie
aan de Lage Steeg.
Aan het laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse werd
een nieuw gebouw toegevoegd. De kosten daarvan werden gedragen
door het Centraal Bloembollen-comité te Haarlem.
Het nieuwe gebouw voor het laboratorium voor Technologie op
de Dreyen isonder de kap. De in gebruikneming mag het volgende
voorjaar worden verwacht.
Het Nederlands Biologisch Station te Wijster werd bij de Landbouwhogeschool ondergebracht. Door een huurovereenkomst kregen wij voorlopig voor twintig jaar de beschikking over dit station
met zijn terreinen.
Zij, die optimistisch zijn, nemen aan, dat de bouw van het nieuwe
laboratorium voor Landbouwscheikunde nog in de loop van dit jaar
zal worden aanbesteed.
De hoop, dat het laboratorium voor Physische en Colloïdchemie,
en dat voor Organische Scheikunde kort na het laboratorium voor
Landbouwscheikunde eveneens op de Dreyen zullen verrijzen,
schijnt gerechtvaardigd.
Het „Comité 75-jaar Rijkslandbouwonderwijs in Nederland 18761951"liet dereceptiezaal inditAulagebouwvergroten en verfraaien,
waarvoor ik van deze plaats gaarne mijn erkentelijkheid betuig.
Ondanks de opgesomde, indrukwekkende bouwactiviteit zal alsnog een oplossing moeten worden gevonden voor de werkgelegenheid, benodigd voor de nieuwe hoogleraar in Entomologie en voor
de afdeling Landbouwhuishoudkunde, welke laatste niet in het
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Hoofdgebouw zal kunnen blijven. Niet zozeer vanwege 'de beschikbare ruimte, maar vooral wegens de eisen, welke deze afdeling stelt
aan inrichting en constructie van werkgelegenheid; eisen welke in
het Hoofdgebouw niet kunnen worden verwezenlijkt.
De lezers van de „Veluwepost" zullen in het nummer van 17 Juni
1.1. hebben kunnen lezen, dat het laboratorium voor Entomologie
in de naaste toekomst zal verhuizen, waarschijnlijk naar de Binnenhaven en dat zodra dit laboratorium klaar zal zijn waarschijnlijk
het grote Hoofdgebouw aan de beurt komt.
Dit laatste was voor mij nieuw. Ik moet het voorshands beschouwen als een proefballon en zal mij zelfs vermeten er een pijl op af
te schieten.
Volgens het zoeven genoemde blad zal dit nieuwe Hoofdgebouw
verrijzen naast de Aula, nadat het restaurant „De Wereld" met de
daaraan grenzende huizen afgebroken zullen zijn. Het blad vervolgt
dan, dat het ieder weldenkend mens duidelijk zal zijn, dat het hier
de enig juiste plaats is.
Na deze aanhaling spijt het mij uiteraard te moeten zeggen, dat
ik het terrein naast onze aula een buitengewoon ongeschikte plaats
voor een nieuw Hoofdgebouw acht. Deze ruimte is daarvoor m.i.
veel te klein en door het drukke verkeer is deze plaats veel te
onrustig.
Ook vraag ik mij af, of inderdaad een nieuw Hoofdgebouw een
der dringendste eisen van onze Hogeschool is. De stichting en inrichting van een nieuw gebouw ter grootte van het tegenwoordige
Hoofdgebouw (nl. met de beide vleugels 24000 m3) zal, indien dit
geschiedt op de bekende uitermate solide wijze, waarop de Rijksgebouwendienst bouwt, waarschijnlijk meer dan 2V2millioen gulden
kosten.
Het tegenwoordige Hoofdgebouw is nog hecht en sterk en wel
doortimmerd. Het heeft een rustige ligging met aan alle zijden voldoende licht. Vermoedelijk zal een modernisering van dit Hoofdgebouw en inrichting daarvan voor Curatoren, Senaat, Rector
Magnificus, Administratie, alsmede voor een aantal hoogleraren,
voor zover deze geen laboratorium behoeven, een fractie kosten, van
wat de stichting van een nieuw Hoofdgebouw zal vergen. Op deze
wijze zal het tegenwoordige Hoofdgebouw dan nog een lange reeks
van jaren centrum van de Landbouwhogeschool kunnen blijven.
Men behoeft geenszins bevreesd te zijn, dat de op de geschetste
wijze te besparen gelden doelloos in de schatkist zullen moeten blijven liggen. Integendeel. Een groeiende, levenskrachtige en nog
nimmer voltooide hogeschool zal binnen afzienbare tijd nog verscheidene millioenen voor uitbreiding vragen. En ook daarna zal
het aantal wensen tot aanpassing aan wat de voortschrijdende wetenschap en techniek eisen wel groter blijven dan hetgeen de Staat
voor dit doel beschikbaar kan stellen.
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Het is gebruikelijk, dat de aftredende Rector ook enkele wensen
voor de toekomst uit. De mijne zou ik op de volgende wijze kunnen
formuleren, waarbij ik er mij van bewust ben, dat velen mij niet
„au sérieux" zullen nemen.
Ik hoop, dat er omstreeks het jaar 1960 een reiswijzer of Baedeker
van Nederland zalverschijnen, waarin men het volgende zal kunnen
lezen:
Van Rhenen oostwaarts rijdende komt men te Wageningen*
(25000 inw.). Dit is Nederlands centrum van landbouwwetenschap.
Door de Nudestraat bereikt men de Hoogstraat en halverwege deze
straat rechtsaf slaande, komt men door de Staringstraat (eertijds
Nieuwstraat geheten) op het Salverdaplein.
Oudtijds stonden hier meest onaanzienlijke huizen, welke echter
tijdens de laatste wereldoorlog grotendeels verwoest werden. De
daardoor ontstane ruimte, welke tot een wildernis was vervallen, is
getransformeerd in een plein. Staande op dit plein heeft men het
volle gezicht op het Hoofdgebouw van de Landbouwhogeschool
met op het vóórplein een door de Wageningse beeldhouwer Aug.
Falise vervaardigd beeld, voorstellende „De Zaaier". Dit voorplein
wordt ook wel het Bassecour genoemd, ofschoon vroeger Bassecour
de naam was van het gehele complex gebouwen, waarop men, staande op het Salverdaplein, het gezicht heeft.
Het Hoofdgebouw, ofschoon goed verzorgd, heeft geen bouwkundige of aesthetische waarde. Niettemin is het een historisch gebouw, want daarin werd het eerste rijkslandbouwonderwijs in
Nederland gegeven. In dit gebouw was ook het eerste landbouwproefstation gevestigd. Daardoor is het de bakermat van alle landbouwonderwijs en van alle landbouwkundig onderzoek in Nederland.
Terugkerend naar de Hoogstraat en deze in oostelijke richting
uitrijdende, komt men via de Bergstraat aan het ter linkerzijde gelegen goede en aantrekkelijke restaurant „De Wereld"*.
Op deze plaats stond vóór 1945 een gerenommeerd hotel. Dit
hotel werd in de oorlog zwaar beschadigd. Na enige jaren leeg gestaan te hebben, werd het aangekocht door het Rijk, dat op deze
plaats een nieuw Hoofdgebouw voor de Landbouwhogeschool beoogde te zetten.
Bij nadere overweging — en beter ten halve gekeerd dan ten hele
gedwaald — besloot het Rijk echter voorshands van deze nieuwbouw
af te zien en het oude Hoofdgebouw in ere te herstellen.
De gemeenteraad, van oordeel zijnde, dat een goed café-restaurant
voor Wageningen van het grootste belang is en overwegende, dat
men daarvoor bezwaarlijk een beter punt kon kiezen, ging met het
Rijk een ruil aan, waardoor de Staat het bovengenoemde Salverdaplein kon inrichten, terwijl het oude hotel „De Wereld" met behulp
van de gemeente als een Phoenix uit zijn as kon verrijzen, op de
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plaats waaraan zo vele vreemdelingen de aangenaamste culinaire
herinneringen bewaren. Enz. Enz.
Maar laat mij terugkeren tot de werkelijkheid. Ik fantaseerde en
gaf mij over aan wensdromen.
En reeds hoor ik Uw collectieve verzuchting: deze Rector bazelt;
het is tijd, dat hij aftreedt en zich in zijn studeerkamer terugtrekt.
Zo is het inderdaad.
Maar alvorens mij van deze ambtsketen te bevrijden, wil ik de
beide assessoren en de secretaris van de Senaat hartelijk dank zeggen
voor de aangename samenwerking.
Ook collega VENEMA ben ik zeer erkentelijk voor de vlotte wijze,
waarop hij zich beschikbaar stelde toen de beide assessoren zich
naar andere werelddelen begaven. Hij voorkwam daardoor, dat het
College van Rector Magnificus en Assessoren automatisch werd
geliquideerd.
Eveneens gevoel ik behoefte mijn dank te betuigen aan PROF.
TENDELOO voor de vele waardevolle adviezen, welke hij aan de
Senaat en aan het College van Rector Magnificus en Assessoren
heeft uitgebracht inzake bouwkundige aangelegenheden.
Gaarne vermeld ik tenslotte, dat het personeel van het Secretariaat
en vooral de Heer D. BOSMAN, die alles weet, aan alles denkt en alles
met takt kan voorbereiden, mij tot grote steun is geweest.
Mijn opvolger staat klaar om mijn taak over te nemen. Hij is de
eerste van de na 1945 benoemde hoogleraren, die de „Ceres"-keten
zal dragen. Hij zal nieuwere denkbeelden en inzichten brengen. Hij
kent de Hogeschool doordat hij hier heeft gestudeerd. Hij kent haar
ook doordat hij zich de laatste jaren intensief met haar problemen
en haar bestuur heeft bemoeid.
Ik vertrouw, collega DEWEZ, dat U met de U eigen blijmoedigheid
en met toewijding Uw nieuwe functie zult vervullen in het belang
van onze Hogeschool.
Leve de nieuwe Rector1

7. O O G S T Z E K E R H E I D
REDE UITGESPROKEN OP 9 MAART 1954 TER GELEGENHEID
VAN DE ZESENDERTIGSTE VERJAARDAG VAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL DOOR DE RECTOR MAGNIFICUS

IR. W . J . D E W E Z
Mijne Heren Curatoren,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren,
Docenten en Wetenschappelijke medewerkers,
Dames en Heren Studenten,
en Gij allen, die mede aan deze Hogeschool
Uw krachten wijdt of van Uwe belangstelling in haar door Uwe tegenwoordigheid
blijk hebt willen geven,
Dames en Heren,
Als uitgangspunt voor mijn betoog van hedenmiddag, zou ik
gaarne een van die oude zegswijzen willen benutten, die alhoewel
zij meestal in overdrachtelijke zin gebezigd worden, hun oorsprong
ongetwijfeld ontlenen aan een daadwerkelijk gebeuren in de landbouw.
Daarom ook zal ik haar niet in hare overdrachtelijke, maar in hare
letterlijke betekenis nemen en met U trachten na te gaan in hoeverre zij landbouwkundig gehanteerd mag worden en voor die landbouw een positieve inhoud heeft.
„Wie zaait zal oogsten" zo luidt dan de zegswijze, die ik als uitgangspunt voor mijn beschouwingen wil nemen. Zij luidt als een
goed geconstrueerde stelling, kort en bondig, en zij geeft een zo onwrikbaar positieve aanduiding van de betrekkingen, die er bestaan
in de werkzaamheid van het gebeuren in de natuur, dat men zo op
het eerste gehoor geneigd zou zijn er het karakter van een natuurwet aan te geven.
Bij een nadere beschouwing blijkt echter, dat onze zegswijze de
algemene geldigheid mist van de natuurwet en dat wij aan onze
stelling heel wat premissen zouden moeten toevoegen, wilden wij
haar als zodanig kunnen handhaven. Want in hare letterlijke betekenis laat onze mooie zegswijze ons helaas keer op keer in de steek.
„Het groeiende gewas tot de grond toe afgevreten door sprinkhanen, dreigende hongersnood als gevolg van een totale oogstmislukking veroorzaakt door langdurige droogte, de beloften van een
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rijke bloei in één nacht door de vorst weggevaagd", deze en soortgelijke Jobsmaren komen telken jare tot ons en vormen als het ware
het schrille hoongelach als antwoord op het werk van de zaaier.
Honderdduizenden boeren in verschillende delen van de wereld
moeten keer op keer achter het „wie zaait zal oogsten" een vraagteken plaatsen, een vraagteken dat hen welhaast een heel groeiseizoen in angstige spanning houdt. Voor grote delen van het bewoonde
aardoppervlak geldt dan ook als naaste doel van de landbouw niet
het opvoeren van de productie tot een zo hoog mogelijk peil, maar
wel het geregeld verkrijgen van een productie, rn.a.w. het veilig,
het zeker stellen van de oogst. Eerst moet er gezorgd worden, dat
men jaar in jaar uit iets kan verbouwen en pas dan komt aan de
orde hoe of men deze productie hoger op kan voeren.
Behalve bij de fruitteelt in de volle grond, kennen wij in het
klimatologisch begunstigde West-Europa deze beangstigende zorg
voor het verkrijgen van een oogst feitelijk niet meer. Misschien is
het genoemde spreekwoord dan ook alleen hier en in soortgelijke
begunstigde gebieden van de aarde bekend. Het moge dan al eens
gebeuren, dat een bepaald gewas door omstandigheden een matige
opbrengst geeft, van een totale misoogst voor een geheel bedrijf zal,
rampen zoals een watersnood buiten beschouwing gelaten, hier
toch geen sprake meer zijn.
Zo is het echter niet altijd geweest en zelfs in ons door de natuur
zo gezegend landje kwamen in het verleden misoogsten regelmatig
voor, zo zelfs, dat welhaast iedere generatie van plattelanders jaren
van grote ontbering gekend heeft, die haar aan de rand van de hongersnood brachten.
Hoe ernstig de toestand soms kon zijn, wil ik U aan de hand van
een voorbeeld illustreren. Ik kies dit niet uit onze eertijds als arm
bekend staande zandstreken, maar uit een gebied, dat nu als een
van de rijkste landbouwstreken van ons land mag gelden: de Z.
Westhoek van Noord-Brabant.
In 1740 waren de pachters van de Heer van Niervaart vele jaren
in de betaling van hun pachtpenningen achter en voor elk van hen
geeft de rentmeester Johan Dingemans in het rapport aan zijn Heer
de oorzaken van die pachtachterstand aan. De algemene klacht is
telkens weer opnieuw: misgewas. Misgewas als gevolg van ernstige
wateroverlast, „brandt in het coorn", (klaarblijkelijk steen- en stuifbrand in de tarwe), honingdauw, muizenvraat, het doodvriezen van
alle wintergewassen e.d.m. Daarbij kwam, dat de verliezen geleden
op de akker in de periode (1730-1740), waarover de rentmeester
rapporteert, niet goedgemaakt konden worden door gunstige uitkomsten van de veehouderij. Integendeel, de catastrofale gevolgen
van de optredende runderpest voegden nog grotere verliezen aan
die van de akker toe. Verschillende boeren moesten hun inventaris
verkopen en hun bedrijf opgeven, omdat zij niet alleen bij hun heer,
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maar ook bij hun personeel, hun ambachtslieden, leveranciers en de
fiscus lelijk in het krijt waren komen te staan. Deelpacht, waarbij
grondheer en grondgebruiker gelijkelijk de gevolgen van een slechte
oogst dragen, zoalsdie vroeger veel voorkwam en ook nu nog, zelfs in
een land als de Ver. Staten, veel voorkomt, kenden de Niervaartse
boeren niet. Het zal voor hen een schrale troost geweest zijn, dat zij
minder belasting in de vorm van „tienden" behoefden op te brengen, aangezien het aantal tiende (hier elfde) schoven bij hun misgewassen zo gering was.
Dank zij de grote verbeteringen, die sedertdien op het gebied van
de afwatering werden aangebracht en het ontwikkelen van een doeltreffende bestrijdingswijze van plantenziekten en dierlijke parasieten, is de oogstzekerheid sedert het midden van de 18e eeuw aanzienlijk vergroot.
Of iedere boer op het „wie zaait zal oogsten" met een bevestigende
hoofdknik zal antwoorden, is echter nog een vraag.
Dat hangt namelijk af van wat onder „oogsten" verstaan wordt.
En dan is het natuurlijk niet zo, dat de boer genoegen kan nemen
met weinig meer dan hij aan de aarde toevertrouwde. Als hij denkt
aan de oogst, dan denkt hij aan een goede oogst, aan een oogst, die
al zijn zorgen en kosten goedmaakt en daarenboven nog een overschot oplevert.
Nu is dat overschot niet alleen van de productiviteit van het uitgangsmateriaal, van het gebruikte zaaizaad en pootgoed, alsmede
van bodem en klimaat en de zorgen van de boer afhankelijk, maar
ook van de mate, waarin de oogst in geld of goederen kan worden
omgezet, m.a.w. van de prijs die men voor zijn oogstproducten kan
verkrijgen. Beschouwingen dienaangaande behoren zeer zeker tot
de brandende kwesties van het ogenblik; zij zouden ons echter op
het netelige terrein van de prijspolitiek brengen, hetwelk wij liever
zullen trachten te vermijden door ons bij de behandeling van de
oogstzekerheid uitsluitend op het technische resultaat van het zaaien
te richten.
Bij de plantenteelt hangt dit technische resultaat dan af van de
mate, waarin het gezaaide zich weet te vermenigvuldigen of te ontplooien. Als de boer zaait om te oogsten dan rekent hij, althans
hoopt hij, op een grote vermenigvuldiging, op een sterke ontplooiing, op een goede, een zekere oogst.
Maar welke schatting legt hij aan voor die „zekere" oogst?
Zulks hangt weer af van het peil, dat hij bij de productie bereikt
heeft.
De richting, waarin de ontwikkeling van de Nederlandse landbouw zich de laatste vijftig jaren heeft bewogen, isgekenmerkt door
een streven naar steeds hogere productie per hectare; voor de laat-
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sie tijd kan hieraan nog worden toegevoegd het zoeken naar steeds
betere kwaliteit voor het verkregen product. Een dergelijke ontwikkeling in de richting van „meer en beter" kon echter alleen maar
bereikt worden door gelijktijdige verhoging van de aanwending van
kapitaal en arbeid. Ongetwijfeld stelde hun meerdere technische
kennis onze boeren in staat om de productieve krachten van plant,
bodem en klimaat beter uit te buiten, maar zonder aanwending van
meer kunstmest, beter zaaizaad en pootgoed, een intensiever gebruik van bestrijdingsmiddelen voor onkruid en plantenziekten,
van betere machines en landbouwwerktuigen, zonder de bouw van
betere inrichtingen voor het reinigen, sorteren en bewaren van het
geoogste product e.d.m., zou deze kennis niet tot hare volle ontplooiing gekomen zijn. De productie werd in massa en in kwaliteit
op een hoog niveau geplaatst, echter ook op een hoog kostenniveau.
En op dit hoge productieniveau hebben wij ons ook ingesteld
met onze levenswijze, hebben de organisaties zich ingesteld met hun
contributies en bijdragen, de fiscus met zijn belastingen en de Overheid met haar prijzen- en grondpolitiek.
Nu verloopt alles zonder veel haperingen zolang de marge tussen
productiekosten en productenopbrengst maar ruim is; een tegenslag
in de technische oogstresultaten kan dan uit deze marge gemakkelijk opgevangen worden. Hoe meer echter kosten en financiële oogstresultaten eikander gaan benaderen — wat het geval zal zijn, indien
de prijspolitiek der Overheid zich gaat instellen op een goedmaken
van de productiekosten — des te gevaarlijker wordt het, indien de
technische, de kilo-opbrengst, door bepaalde omstandigheden beneden de hooggestemde verwachtingen blijft. Want de kosten zijn
dan toch grotendeels gemaakt en niet evenredig te verminderen;
dan dreigt het gevaar, dat de balans naar de kant van het negatieve
doorslaat.
Dan maar weer aankloppen bij de Overheid?
Haar antwoord —m.i.z. een juist antwoord —vinden wij in de
Memorie van Antwoord bij de begroting voor Landbouw voor 1954,
waar de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
zegt: „het dragen van risico is nl. inhaerent aan de taak van het bedrijfsleven; slechts voor zover dit hiertoe niet in staat is, wordt de
helpende hand door de Overheid toegestoken."
„Hoge bomen vangen veel wind," zo luidt een ander Nederlands
spreekwoord. Ik wil mij daarmede niet begeven in de strijdvraag
omtrent de werkelijke of vermeende grotere gevoeligheid, het meer
gepraedisponeerd zijn van de hoog-veredelde rassen voor aantasting
door parasieten en beschadiging tengevolge van ongunstige grondof klimaatsinvloeden (zulks in vergelijking met de vroegere landrassen of minder veredelde rassen), maar zou dit spreekwoord willen
toepassen op de hooggestemde oogstverwachtingen als zodanig en
wel met betrekking tot hun economische gevolgen.
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De mate, waarin deze gevolgen gedragen kunnen worden, hangt
af van de hoogte van het normale netto-overschot, waarmede de
financiële ruggegraat van de boer meestal in oorzakelijk verband
staat. Indien bij een netto-gezinsinkomen van 12.000 gulden per
jaar, dit inkomen met de helft terugloopt tengevolge van slechte
oogsten, maakt dit toch nog een groot verschil met een overeenkomstige achteruitgang bij een netto-gezinsinkomen van 4000 gulden
per jaar. Wie van 12.000 gulden op 6000 gulden terugvalt zal zich
moeten bekrimpen en de vroeger gevormde reserves moeten aanspreken, maar wie het in plaats van 4000 gulden met 2000 gulden
zal moeten doen, komt aan de rand van zijn bestaan, te meer daar
dat bestaan nooit ruim geweest is. De financiële ruggegraat van
een groot aantal boeren is zwak, zodat ongunstige afwijkingen van
de goede oogst hen reeds spoedig in moeilijkheden zal brengen.
De Nederlandse Landbouw staat op een hoog productieniveau.
Met alles hebben wij ons op dit hoge niveau ingesteld en het zal
zaak zijn, dat dit hoge niveau doorlopend, zonder haperingen, behouden kan blijven.
Zonder achter ons streven naar „meer en beter" een punt te zetten, zal het voor de toekomst noodzakelijk zijn om alle krachten in
te spannen om het bereikte te consolideren.
Niet alleen voor de boeren van Pakistan, Jugoslavië of de Zuidelijke Staten der Ver. Staten ishet van belang dat een oogst verkregen
wordt, maar ook voor de Nederlandse boer geldt het verkrijgen van
„oogstzekerheid" als een levensbelang, al staat voor hem die oogstzekerheid op een geheel ander niveau dan voor zijn genoemde collega's. Het meer en beter dient daarom in versterkte mate aangevuld
te worden met: èn zekerder.
Wij hebben ons streven gericht op hoge opbrengst en goede kwaliteit en zijn daarin in hoge mate geslaagd „als alles goed gaat"; ons
streven moet nu in versterkte mate uitgaan naar: dat „alles steeds
goed gaat".
Op dit punt aangekomen, moet ik mij haasten U in Uw gedachten
voor te zijnl
In 1516 verscheen te Leuven het bekende werk van de eminente
Engelse Staatsman Sir Thomas More: „Libellus vere aureus de optimo reipublicae statu deque nova insula Utopiae", meestal kortweg „Utopia" genoemd. In dit werk schildert More ons een ideale
maatschappij, waarin ieder tevreden is, omdat hij alles heeft waarnaar zijn verlangen uitgaat. Dit werd mogelijk omdat, geleid door
wijze, onbaatzuchtige lieden, ieders activiteit gericht werd op het
welzijn van het geheel en dat geheel slechts dienstbaar was aan het
welzijn van de delen. Luistert maar:
„Op het eiland Utopia is elke stad in vier gelijke wijken ver-
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deeld met in het midden het marktplein. Iedere huisvader gaat
naar dit plein en neemt hier wat hij en zijn familie nodig heeft,
zonder dat hij er iets voor hoeft te betalen, noch in ruil te geven.
In elke straat bevinden zich gaarkeukens waar alle bewoners van
de straat samenkomen om hun maaltijden te nuttigen. Het gereedmaken van het eten en de verzorging van de tafels ishet werk
der vrouwen, die dit bij toerbeurt verrichten.
Per 30 families en door deze families wordt jaarlijks een regent
gekozen en deze regenten kiezen gezamenlijk de president van
het eiland. De voornaamste en practisch de enige taak van de regent is er voor te zorgen, dat niemand zijn dagen in ledigheid
doorbrengt, maar dat ieder de hem opgedragen taak met ijver volbrengt. De arbeidstijd bedraagt zes uur per dag en deze tijd is
voldoende om elkeen volop van de dingen te voorzien, die hij
nodig heeft. Het laat zich gemakkelijk begrijpen, dat deze arbeidstijd inderdaad voldoende is als men bedenkt hoeveel tijd andere
naties volkomen onvruchtbaar en nutteloos doorbrengen.
Elk huis heeft een grote tuin; elke tien jaar wisselen de huizen
van bewoners, waarbij het lot de nieuwe bestemming bepaalt.
Over het gehele land liggen boerderijen verspreid; bij toerbeurt
worden deze door de stadsmensen bewoond. Na een verblijf van
twee jaar op het land, keren de plattelanders weer terug naar de
stad om stedeling te worden, terwijl hun plaatsen weer door stedelingen worden ingenomen, die nu gedurende twee jaar het
werk op het land gaan leren en verrichten. Het landwerk wordt
echter door velen zo prettig gevonden, dat zij dit werk gedurende
langere jaren wensen voort te zetten.
Als de plattelanders iets nodig hebben, dat zij in hun omgeving
niet kunnen krijgen, verschaffen zij zich dit uit de stad.
Zodra de oogsttijd is aangebroken, richten de regenten van het
land zich tot hun collega's in de steden met het verzoek hun de
nodige arbeidskrachten voor het oogstwerk te willen zenden. En
aangezien hun het aantal dat zij vragen ook gezonden wordt,
komt men met het oogsten meestal in één dag klaar."
In deze trant gaat het boek van More verder en ik zie U al glimlachen bij het aanhoren van zoveel naïviteit. Ik stel mij voor, dat
More ook voortdurend glimlachte bij het schrijven van zijn boek,
want de maatschappij zoals hij deze schildert, is onbestaanbaar, vandaar ook dat hij haar Utopia d.i. „nergens" noemt.
Maar in Utopia ontmoeten wij mensen, wezens met een vrije wil,
met eigen persoonlijke verlangens en strevingen, die zelf willen bepalen, hoe zij zullen leven en die zich verzetten tegen het „geleefd"
worden. Daarom ook zijn alle pogingen om Utopia te verwezenlijken in het verleden zowel als in het heden op een mislukking uitgelopen.
In de redeloze natuur liggen de dingen echter anders; hier geldt
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tot zeer grote hoogte het „geleefd worden". Zij werd ten dienste
van de mens gesteld opdat hij over haar zou heersen en met zijn
kennis en door zijn ingrijpen zou beheersen. Dus hier zou een Utopia, het Utopia van de constante, de zekere oogst wel realiseerbaar
zijn? Dat „nergens" zou dan tot een „ergens" kunnen worden?
Indien de I8e-eeuwse Niervaartse boer na twee eeuwen nog eens
een kijkje in zijn polder kon nemen, dan zou hij, gesteld dat hij in
staat was geweest om More's Utopia te lezen, zich waarschijnlijk de
ogen uitwrijven en verbaasd afvragen of hij niet op het gezegende
eiland van Thomas More terecht gekomen was. Immers waar hij
zelfs een goede tarwe-oogst op niet meer dan 16 hl becijferde, daar
wordt nu meer dan 50 hl gehaald. Het schuitje waarmede hij toen
soms over zijn zaailand kon varen, is al lang vermolmd en uiteengevallen, want de wateroverlast is verdwenen, dank zij de goedverzorgde algemene en partiële ontwatering. Het „brandtcoorn" is bezworen door het goede, ontsmette zaad, dat uitgestrooid wordt.
Voor zover hij het vee nog zal tegenkomen, ziet dit er gezond en
welvarend uit, aangezien het niet meer onderhevig is aan veepest
en andere ernstige besmettelijke ziekten, doelmatig gevoed en gehuisvest wordt; de grote veestapel van weleer is echter verdwenen,
omdat zijn stalmest niet meer nodig is, nu kunstmest en groenmest
de vruchtbaarheid van de akker op peil weten te houden.
En zou een schildering van de nieuwe polders in de voormalige
Zuiderzee de pionier uit de Haarlemmermeer niet evenzeer utopisch
toegeschenen hebben, evenals die van de jonge dalgrond-ontginningen voor de oude veenkoloniale boer en de jongste heide-ontginningen voor de pioniers van de 19e eeuw dat zouden zijn?
Deze voorbeelden geven mij de euvele moed om voor de toekomst nog hoger te grijpen en naar nog grotere oogstzekerheid voor
onze landbouwgewassen te streven.
More plaatste de mens in het midden van zijn eiland, voor ons
zal dat de plant zijn, de ideale plant, d.w.z. de meest productieve
plant.
„Productief" is echter geen absoluut, maar een relatief begrip;
de plant produceert in relatie, in afhankelijkheid van het milieu.
Welnu, zoals More deed met de mens, zo doen wij met de plant;
wij brengen de meest productieve plant in het voor haar optimale
milieu. Maar daarbij stoten wij reeds direct op een moeilijkheid.
Om verschillende redenen, o.m. om ons milieu voor de plant optimaal te kunnen houden, moeten wij verschillende plantensoorten
met elkander laten afwisselen. De meeste van deze soorten vragen
een eigen, een specifiek optimaal milieu. De grondwaterstand voor
lucerne zal voor het verkrijgen van de hoogste productie zeker niet
dezelfde mogen zijn als die voor het grasland, en op zandgrond zal
de pH voor de aardappel zeker een andere moeten zijn dan die voor
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de biet. Als het gaat om het optimale milieu dan laat dit zich niet
zo maar van jaar tot jaar en van perceel tot perceel in korte tijd
wijzigen: het is niet een kwestie van even een handle omleggen en
overschakelen van het een op het ander.
Hoe komen wij uit deze moeilijkheid?
Door aanpassen en wel:
a. door bij het bepalen van de opvolging der gewassen de milieuwijziging geleidelijk te laten verlopen. Dit vraagt inzicht en
overleg bij degene, die leiding aan de productie geeft.
b. door onze ideale plant het nodige aanpassingsvermogen mee
te geven, zodat zij het met haar eisen niet al te nauw neemt.
Als de oogst mislukt of minder groot is dan de boer zich had voorgesteld ligt zulks in wezen aan de plant, die niet presteerde wat men
van haar verwachtte.
Stellen wij nog voor een ogenblik, dat de milieufactoren: de
grond, het klimaat en ook de mens, waarmee zij te doen krijgt, voor
haar optimaal zijn en dat zij geen onkruiden en parasieten op haar
weg vindt, hoe is het dan momenteel met deze ideale plant gesteld?
Als gezaaid of gepoot wordt, kunnen wij dan een goede oogst verwachten?
Dat hangt af:
Ie van de vitaliteit, de groeikracht, van het zaad of pootgoed, dat
bij de uitzaai (het poten) benut werd;
2e van de genetische potentie, de erfelijke aanleg, die in het uitgangsmateriaal aanwezig is.
Wat het laatste betreft kan geconstateerd worden dat, dank zij
de grote vorderingen, die gedurende de laatste halve eeuw en vooral gedurende de laatste decenniën in het wetenschapsveld der genetica gemaakt werden en dank zij het daarmede samenhangende
succesvolle werk van de kwekers in binnen- en buitenland, voor
welhaast het gehele, voor ons milieu passende, gewassensortiment
—enkele groenvoeders misschien uitgezonderd — voldoende keuze
van productieve rassen aanwezig is.
De bijdrage, die de kwekers in het bereiken van ons hoge productie-niveau leverden, staat dan ook buiten discussie. En zouden
wij het optimale milieu werkelijk kunnen scheppen en nog meer
van hen willen vragen met betrekking tot het intrinsieke productievermogen onzer gewassen, dan mogen wij gerede hoop koesteren
dat dit ook geleverd kan worden.
Anders liggen echter de zaken wat betreft het beschikbaar zijn en
vooral het gebruik van goed zaaizaad en pootgoed.
Een feit is,dat de oogstzekerheid ten zeerste wordt beïnvloed door
de kwaliteit van datgene wat de boer zaait of poot. Er zijn voorbeelden te over om zulks te illustreren: slechte opkomst, daardoor te
weinig planten, met tot gevolg te lage opbrengst, bij gebruik van te
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warm bewaard, verbroeid pootgoed, of van te weinig kiemkrachtig,
vooral te weinig vitaal zaaizaad, het gebruik van zaaizaad of pootgoed, dat zieke of weinig levenskrachtige planten voortbrengt en
dergelijke meer. Door allerlei maatregelen met betrekking tot de
controle op, en het verkeer van datgene wat als zaaizaad en pootgoed benut zal worden, o.a. door opname in een rassenlijst, waarbij
de rassen geschift zijn naar hun cultuurwaarde, controle op de kwaliteit van zaaizaad en pootgoed rechtstreeks door de Overheid of
met haar steun door daartoe ingestelde organen van het bedrijfsleven, door het aan banden leggen van het verkeer van ongewenst
zaaizaad en pootgoed en dergelijke meer, heeft men de keuze van
de boer t.o.v. de buitenwereld op dit punt trachten veilig te stellen. Een bescherming tegen zichzelf blijft echter een kwestie van
opvoeding en voorlichting.
Ongetwijfeld valt er t.a.v. dit punt voor de plant nog wat te verbeteren en dus met betrekking tot de oogstzekerheid ook te bereiken. Dit geldt dan ook voor het beschikbaar zijn en garanderen van
goed zaaizaad en pootgoed. Zo kunnen er zeker nog verbeteringen
aangebracht worden in de bewerking van het geoogste product tot
zaaizaad en pootgoed, ik denk hierbij o.a. aan het voorkomen van
dorsbeschadiging en aan de bewaring van het zaaizaad en pootgoed
tijdens de periode oogsten-zaaien (poten).
Voor het pootgoed werd deze zaak ernstig in studie genomen,
waartoe zelfs een apart instituut werd opgericht, maar ook aan de
bewaring van het zaaizaad ontbreekt nog wel het een en ander en
zulks vooral op de boerderij.
Ter meerdere garantie van de gezondheidstoestand werd begonnen met het op practijkschaal bestuderen van de zgn. nacontrôle van
de te velde en op partij gekeurde pootaardappelen.
Gestreefd wordt naar een verbetering in de beoordeling van de
kwaliteit van het zaaizaad onder omstandigheden, die meer overeenkomen met die,welke het zaad bij de uitzaai in de natuur zal aantreffen; onderzoek op vitaliteit en groeikracht vindt dientengevolge
meer en meer toepassing. Op vele van deze punten werden de laatste jaren belangrijke resultaten geboekt, een bewijs, dat er nog al
wat aan haperde, waardoor ongetwijfeld afbreuk gedaan werd aan
de oogstzekerheid.
Uitgaande bij ons optimale milieu van de stelling „zo het zaad zo
de plant", moet het gebruik van goed zaaizaad en pootgoed als premisse voor het verkrijgen van oogstzekerheid gesteld worden. Maar
dan is het ook van belang, dat het goede kweekproduct, d.w.z. het
product met de hoogste intrinsieke waarde zo onbeperkt mogelijk
ter beschikking van de boer komt (dit in verband met de opzet van
het nieuwe kwekersbesluit) en dat de waar met het goede intrinsieke productievermogen ook overigens aan de behoorlijke kwali-
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teitseisen voldoet (dit in verband met het invoeren van de zgn. exportplombe).
Bij de beschouwing van de plant verblijft deze echter nog steeds
op het denkbeeldige planteneiland Utopia, waar de milieu-omstandigheden —ook al hadden wij daar al enige moeilijkheid mee—
voor haar optimaal gedacht werden.
Laten wij er eens tarwe gaan telen en daarbij aannemen, dat ons
meest productieve ras van het ogenblik bij optimale omstandigheden 6000 kg/ha zou opleveren. Dan zou dit ras deze 6000 kg steeds,
elk jaar, moeten produceren. De regenten i.e. de boeren moeten natuurlijk toezien (en zo nodig helpen), dat van onze tarwe het goede
zaad gebruikt wordt en dat dit op de juiste wijze in de grond gebracht en straks op de juiste tijd en de juiste wijze geoogst wordt.
Helaas is de werkelijkheid echter anders en dat brengt ons van
ons eiland Utopia weer op het vasteland, dat Nederland heet.
Een heel enkele keer levert het tarweras wel zijn 6000 kg/ha, maar
meestal blijft het er een stuk onder: 4000, 4500, 3500, soms zelfs
nauwelijks 1000 kg, zo wisselen zijn opbrengsten.
Waarom niet regelmatig de 6000 kg, die het toch kân presteren?
Omdat het datgene, wat het voor de productie behoeft, nl. het optimale milieu, niet regelmatig geboden krijgt.
Aangenomen, dat het op de grond van de gegevens,die de plantenphysiologische wetenschap inzake de levensbehoeften van de plant,
van de verschillende plantensoorten verstrekt, zou gelukken om het
optimale milieu te scheppen, dan zou een dergelijk milieu toch
slechts een zeer incidenteel geval voorstellen, want het natuurlijke
milieu, de groeiplaats zoals onze plant die in werkelijkheid in de
landbouw vindt, is niet statisch maar dynamisch. Zij is gebonden
aan plaats èn aan tijd.
Aan plaats: er bestaat niet één, maar er zijn vele milieu's;
Aan tijd: elk van deze milieu's is aan een voortdurende verandering onderhevig.
Nu zijn de moeilijkheden voortvloeiend uit het gebonden zijn
aan plaats, voor zover het de grond betreft, tot zekere hoogte nog
wel door de mens te overwinnen. Waar water was hebben wij land
weten te maken en toen dat land er eenmaal was door diepploegen
de zandige bouwvoor in een kleiïge veranderd. Wij hebben het
veen afgegraven en op dezelfde plaats onze kunstmatige dalgrond
gemaakt, het hoge ongelijkmatige heideveld hebben wij geëgaliseerd, het loodzand weggestopt en de betere ondergrond vermengd
met de heideplag tot bouwvoor omgevormd.
Voor zover echter de groeiplaats bepaald wordt door de geografische ligging en het klimaat is het menselijk vermogen, althans in
de landbouw, óf geheel ontoereikend om daarin iets te veranderen,
óf zijn de aan te brengen veranderingen zeer beperkt.
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Maar de beletselen, die de tijd stelt zijn in het algemeen, maar
zeer zeker hier, practisch onoverwinnelijk.
Dat alles maakt, dat het milieu, waarin de plant gebracht wordt,
geen gegeven constante grootheid is, maar een medium, dat voortdurend aan veranderingen onderhevig is, waarbij op deze veranderingen invloeden werken, die de kleine mens niet in zijn hand heeft.
Het scheppen van een optimaal milieu voor de ontwikkeling en
groei van onze cultuurgewassen lijkt dan ook welhaast een hopeloos ondernemen.
Hoe gecompliceerd het milieu echter moge zijn, het bevat voor
dt mens toch ook weer een aantal vaste aangrijpingspunten, waaraan hij in zijn streven naar oogstzekerheid de te nemen maatregelen
kan vasthechten. Of anders gezegd: elk milieu bevat a.h.w. een vaste
kern waaromheen al het andere zich beweegt. Door die vaste kern
krijgt ieder milieu een zekere gestalte en het is de taak van de wetenschap, gepaard aan de kunde van de boer, om deze gestalte een
zekere omlijning te geven, haar minder vaag en onzeker te doen zijn.
Nog pas kort geleden zijn wij met dit werk, met dit noodzakelijke
fundamentele werk begonnen. En al was in het gecompliceerde
beeld, dat de milieufactor grond vertoont, de bij het grondonderzoek (bodem) gevolgde methodiek aanvankelijk nog met vele gebreken behept, het bodemkundig onderzoek heeft toch reeds vele
gunstige resultaten opgeleverd, vooral ook met betrekking tot het
vestigen van een grotere oogstzekerheid.
De aanvankelijk op zichzelf staande losse — en daardoor ook min
of meer onzekere — gegevens omtrent granulaire samenstelling,
hoogteligging, kalktoestand en enkele elementen, die voor de plantenvoeding van belang zijn, werden geleidelijk aan aangevuld en in
onderling verband gebracht.
Waar wij eerst een ruilverkaveling als geëindigd beschouwden
zodra de nieuwe verkaveling was aangebracht en wegen en waterlopen aangelegd en gegraven waren, daar wordt nu ieder perceel
aan een nauwkeurig bodemonderzoek onderworpen, en als zulks
nodig blijkt zelfs „op z'n kop" gezet.
Minder ver als met de grond — en zelfs hier valt nog zeer veel te
doen — zijn wij gevorderd met de kennis omtrent de vaste kern van
de tweede milieufactor: het klimaat.
Nog steeds blijft ons land t.a.v. een meer nauwkeurige bestudering van de invloed van het klimaat op de grond, op de plant en
op de parasiet in een klein aantal grote moten verdeeld, terwijl wij
met het bestuderen van het microklimaat nog in een beginstadium
zitten. Hoe belangrijk voor ons doel een juiste kennis en inzicht
omtrent het klimaat is, bewijzen de exacte gegevens, die ook voor
ons land verkregen werden inzake het verloop van de productie en
de kwaliteit van sommige gewassen in samenhang met het klimaat.
Grond (bodem) en klimaat beïnvloeden elkander, vertonen zelfs tot
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op zekere hoogte een onderlinge samenhang, zij moeten dan ook samen bestudeerd worden. Want samen beïnvloeden zij de plant in
hare ontwikkeling en groei, zoals zij ook samen hun invloed uitoefenen op de ontwikkeling, de verspreiding en de activiteit van de parasieten, die de planten in hare productie remmen.
Wij zouden dan ook ongetwijfeld op onze weg naar meerdere
oogstzekerheid reeds een flink eind opgeschoten zijn, indien wij
voor elk door de natuur bepaald landbouwgebied, nog mooier voor
elk bedrijf, en ideaal voor elk perceel grond, de (min of meer onveranderlijke) vaste kern van het milieu bepaald hadden.
T.a.v. de begrensdheid van plaats, zou dat milieu dan meer voor
ons open liggen en dientengevolge ook beter hanteerbaar worden.
Zulks zou een grote stap vooruit betekenen op de weg naar het
scheppen van een optimaal milieu, althans voor wat betreft de
grond.
Wat een dergelijke kennis voor de cultuurtechnicus en voor de
boer, die na hem volgt, betekent, bewijst wel de aan het optimale
grenzende bodemgesteldheid, die men in de nieuwe IJselmeerpolder heeft weten te scheppen en ook weet te handhaven.
Natuurlijk zullen wij in ons land niet overal toestanden kunnen
scheppen —zelfs als wij er ons financieel de weelde voor zouden
kunnen veroorloven — zoals die in de Wieringermeer en de N.O.Polder gelden, daar verzet zich nu eenmaal die vaste kern van het
milieu tegen. Maar wat wij wel kunnen doen is, het gegeven milieu,
nadat wij dat leerden kennen, zoveel mogelijk in optimale richting
trachten om te buigen. Dat wil dus zeggen dat wij moeten afzien van
een streven naar „het" optimale milieu, maar dat wij, uitgaande van
zijn vaste kern, zijn eigen aard, aan elk milieu het bereikbare moeten
zien te geven. Een hoge humusarme zandgrond, waarvan de bouwvoor meters boven het grondwater ligt, kunnen wij nu eenmaal niet
in een prachtige zavelgrond met een onbeperkte wateraanvoer naar
de bouwvoor, veranderen. Maar wij kunnen, als wij weten waar de
gebreken van die zandgrond zitten, met onze cultuurtechnische en
landbouwkundige maatregelen zijn waterhuishouding trachten te
verbeteren, het stuiven tegengaan, de diepgang van de plantenwortel trachten te bevorderen en dergelijke meer.
Wij hebben dus niet te maken met één, maar met vele milieu's
en dientengevolge met gradaties in het optimale. Optimaal wordt
dan een relatief begrip.
Maar dan zullen wij ook niet één, maar verscheidene plantensoorten moeten benutten om als de meest productieve te gelden.
Immers ons tarweras met zijn intrinsiek productievermogen van
6000 kg/ha laat het misschien lelijk zitten als wij het eens confronteerden met al die gevonden milieu's, zelfs al hadden wij die allemaal in hun soort optimaal gemaakt. Dat wil zeggen dât tarweras,
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maar een tweede, een derde of een vierde, zou, al zijn zij waarschijnlijk niet in staat om onder optimale omstandigheden voor „de"
tarwe 6000 kg/ha te leveren, wel 4000 kg produceren, waar ons befaamde ras niet meer dan 3000 kg zou weten voort te brengen.
En als de tarwe het niet doet, dan mogelijk wel de rogge, de aardappel of een ander gewas, dat wel aangepast is, wel harmonieert
met het gegeven milieu.
Want daar komt het op aan, voor de kwekers van nieuwe rassen
als ook voor de boer, een juiste relatie te scheppen tussen de vermogens van de plant en de productiemogelijkheden van het milieu. De
kweker, die zijn geneteurs-materiaal kent, moet ook het milieu kennen wil hij iets kunnen scheppen dat „aangepast" is, en de boer
krijgt het al evenmin gemakkelijk, omdat hij eveneens naar beide
zijden moet oordelen: over de vermogens van de planten èn over
de gesteldheid van het milieu.
De plantenveredeling wordt dientengevolge steeds meer ingewikkeld, waarbij het scheppen van iets nieuws — wil het geen lot uit de
loterij zijn — de vermogens van één persoon geleidelijk aan te boven
gaat en samenwerking van verschillende specialisten onvermijdelijk
wordt, terwijl aan de andere kant de boer zonder een goede, veelzijdige voorlichting de aanwezige mogelijkheden niet meer voldoende
zal weten uit te buiten.
Natuurlijk kunnen wij op onze weg naar meerdere oogstzekerheid
wel al te gekke sprongen willen maken en een goede opbrengst nog
willen halen daar waar het milieu met alle (economisch verantwoorde) plantengroei spot.
More liet zijn Utopiërs ook geen aardappels poten op de Noordpool; met voortdurende verwachting op goed succes, hoge droge
stuivende heidegrond tot cultuurgrond willen bestemmen, betekent
de goden i.e. de Ministers van Landbouw en Financiën tarten in
hun bereidheid tot vrijgevigheid.
Maar laten wij nu eens veronderstellen, dat door de gecombineerde wijsheid van cultuurtechnicus, kweker en boer de juiste relatie
van plant en milieu tot stand gebracht werd, dan kan de tijd ons
nog komen dwarsbomen. Er wasniet op gerekend, maar een late hevige nachtvorst doet het aardappelgewas totaal afvriezen, of een
extra droge voorzomer veroorzaakt een noodrijpend graangewas, of
een hevige roestepidemie reduceert de assimilerende delen van de
tarwe of gerst en zal de oogst een heel stuk beneden de verwachtingen brengen. Deze en vele andere eventualiteiten brengen ons „vaste" milieu aan het wankelen en vormen telkens opnieuw hindernissen en zelfs baricaden op onze weg naar de zekere, veilige, oogst,
naar ons Utopia. Zal het wijze inzicht van de regenten i.e. de boer
er in slagen om deze hindernissen te ontwijken of in staat zijn haar
op te ruimen?
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Nu zou het vooreerst niet van wijs beleid getuigen, indien met de
mogelijkheid van deze hindernissen geen rekening gehouden was.
Immers „gouverner c'est prévoir" en bij de keuze van het gewas c.q.
het ras, had men moeten rekenen met de mogelijkheid, dat het vaste milieu door omstandigheden aan het wankelen zou kunnen worden gebracht en had men de uitwerking van dit wankelen op de
plant in zijn keuze moeten verdisconteren.
Waardoor en hoe?
Door enerzijds een plant te kiezen, die de reserve in zich draagt
tot uitwijken, die m.a.w. haar milieu-eisen niet binnen al te nauwe
grenzen stelt en die zich, zonder grote uitslagen in haar productievermogen, gemakkelijk aanpast. Of die na beschadiging over een
dusdanig herstelvermogen beschikt dat zij, al dan niet met behulp
van buiten, de aangebrachte slagen in hun uitwerking weet te nivelleren. Arme kwekers: van U wordt gevraagd zulke planten weer
te leveren. De energie, waarmede gij het resistentie-vraagstuk, in zijn
vele en veelzijdige aspecten, niet alleen in studie, maar ook in zijn
practische uitwerking ter hand genomen hebt, doet ons op dit punt
goede verwachtingen koesteren.
Maar anderzijds zal men de ongekende slechte invloeden, die de
tijd op ons vaste milieu kan uitoefenen ook moeten zien op te vangen door klaar te staan — en dat is dan een zaak van de boer — om
de wijzigingen in het milieu weer terecht te brengen, m.a.w. door
op dat milieu zelf in te werken door gepaste cultuurmaatregelen.
Maar dan vooral geldt weer: „gouverner c'est prévoir"; als de
plant verwelkt is, komt het beregenen te laat om haar nog tot volle
productie te brengen en als de bladluizenwolk weer van het pootaardappelveld verdwenen is, helpt het looftrekken of vroeg rooien
niet meer.
Het is begrijpelijk, dat dergelijke extra maatregelen ook extra
geld vragen en dat de boer met het nemen van extra maatregelen
tot het uiterste wacht naarmate het overschot, dat gebaseerd is op
normale cultuurmaatregelen, krapper berekend werd.
Een nauwe samenwerking tussen de „waarschuwingsstations" en
de boer kan het tè vroeg, maar ook het tè laat voorkomen. Hoe dichter het net van de waarnemers, hoe groter en des te doeltreffender
de veiligheid van het alarmsysteem.
Verschillende keren heb ik bij het bespreken van de maatregelen,
die kunnen leiden tot het verkrijgen van grotere oogstzekerheid,
daarbij een taak aan de boer toegedacht. Tenslotte is hij het toch,
die leiding geeft aan de plantenproductie en bij het welslagen van
die productie het grootste belang heeft. Het is ondenkbaar, dat men
de grootst mogelijke oogst zal verkrijgen als het uitgestrooide zaad
verder maar aan zijn lot wordt overgelaten. Wij leven helaas niet
meer in het aards paradijs, integendeel, op onze wereld groeien veel
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distels en doornen. Daarom zal de boer het kiemende zaad en de
zich ontwikkelende plant moeten helpen en steunen en hoe hoger
hij in zijn oogstverwachtingen mikt, des te groter zal in het algemeen zijn hulp moeten zijn.
Het is daarom — afhankelijk van de gegeven natuurlijke omstandigheden en de verleende hulp —best mogelijk, dat de een nog
spreekt van een goede oogst, waar de ander reeds van een gedeeltelijke mislukking zal gewagen.
Dames en Heren,
Jaren en jaren is de wetenschap reeds bezig om de problemen op
te lossen met betrekking tot de ontwikkeling en groei van de plant,
terwijl zij tegelijkertijd ook meer kennis en inzicht tracht te verkrijgen inzake het milieu, waarin die plant zal leven. Moeizaam komt
zij daarbij stap voor stap verder, en al wordt zij daarbij telkens weer
opnieuw voor verrassingen gesteld, verrassingen die niet zelden
nopen om achter het vermeende inzicht een vraagteken te plaatsen,
onsexacteweten enhet daaropgebaseerdesystematisch handelen,hebben vooral gedurende de laatste halve eeuw onmiskenbare vooruitgang gebracht in het verkrijgen van meerdere oogstzekerheid. Dat
wij daarbij moeten constateren, dat ons weten t.a.v. verschillende
zaken nog grote lacunes vertoont, stemt ons voor de oplossing van
ons probleem eerder hoopvol dan dat het ons moedeloos maakt. Hoe
meer wij deze lacunes, en ik denk hier o.a. aan onze nog zeer gebrekkige kennis omtrent een van de belangrijkste organen van de plant
nl. de wortel: haar ontwikkeling en groei, hare functies, de wijze
waarop zij deze functies vervult, de omstandigheden, die hierop van
invloed zijn enz., geleidelijk aan weten op te heffen, des te meer
kans bestaat er, dat wij de opbrengst van de plant op een meer constant niveau zullen kunnen brengen.
In de tuinbouw is men daarin, vooral dank zij de grote vooruitgang, die men hier kon bereiken m.b.t. het scheppen van een ten
dele kunstmatig milieu, reeds tot aanzienlijke hoogte geslaagd, terwijl ook bij de veehouderij in deze, vooral gedurende de laatste jaren, opmerkelijke resultaten geboekt konden worden.
Bij de bosbouw, waar de slechte productie van het ene jaar, dank
zij het herstelvermogen van de plant, technisch weer goed gemaakt
kan worden in een volgend jaar (of jaren), speelt het probleem van
de oogstzekerheid niet die rol, welke men er in de akker- en weidebouw aan moet toekennen: men kan in de bosbouw wachten.
Volstrekte oogstzekerheid zal in de landbouw voor zover deze
zich in het natuurlijke milieu voltrekt, steeds een utopie blijven.
Zij zou een meesterwerk voorstellen, dat het vermogen van de kleine
mens te boven gaat. Want in het ordenen en beheersen der natuur
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is slechts Eén de Meester, van Wie de Apostel Paulus getuigt: „En
daarom, noch hij die plant, noch hij die begiet, betekent iets, maar
God, die wasdom geeft" (I Kor. 3 :7).
Ons ideaal moet gericht zijn op het verkrijgen van oogsten, die
van jaar tot jaar slechts geringe schommelingen vertonen en in geen
geval een uitslag geven, die bij een naar technisch resultaat gefixeerde prijspolitiek, de kostprijs niet of nauwelijks zullen halen. Dat
een dergelijk ideaal waard is om nagestreefd te worden, behoeft
geen nader betoog; ondernemer en gemeenschap zullen er beide bij
gebaat zijn.
De maatregelen, die genomen worden en nog zullen worden —
immers het ideaal is zeker nog niet bereikt — liggen op diverse terreinen; zij regarderen zowel de plant als het milieu, waarin deze
plant tot ontwikkeling en groei, tot oogst komt.
Plant en milieu moeten met elkander in harmonie zijn. Dat betekent dat, alhoewel er aan het begrip oogstzekerheid slechts één
betekenis gegeven kan worden, het niveau voor deze oogstzekerheid
verschillend is.De hoogte wordt bepaald door de productiviteit van
het milieu, dat de plant als groeiplaats geboden wordt en meer in
het bijzonder door het niet voor wijziging (verbetering) vatbare deel
van dit milieu.
Oogstzekerheid is een begrip, dat veelvuldig gehanteerd wordt,
door velen zo terloops tussen anderen zaken door, door anderen onuitgesproken, maar feitelijk als het kernprobleem waarmede zij zich
bezig houden.
Geenszins heb ik dan ook willen beweren, dat aan deze voor de
landbouw zo belangrijke zaak slechts weinig aandacht geschonken
wordt, maar ik heb, binnen het kader van de ontwikkeling, die onze
Nederlandse landbouw nu bereikt heeft, aan het probleem van de
oogstzekerheid een eigen zelfstandige plaats èn in het wetenschappelijk onderzoek èn in het practische werken willen geven.
De oplossing van dit probleem vraagt méér onderzoek en vooral
meer gericht onderzoek, dan wij er tot heden aan besteed hebben.
Want het is met de oogstzekerheid als met een bouwwerk van ingewikkelde constructie; een dergelijk werk komt niet tot stand zonder
een goed plan en zonder de samenwerking van velen op dit plan.
Voor ons doel behoeven wij dan niet één maar vele bouwwerken,
die echter geenszins het karakter van massabouw mogen verkrijgen.
Immers het milieu, waarin de plant geplaatst wordt, vertoont zelfs
voor een klein land als het onze, van streek tot streek belangrijke
verschillen. Dientengevolge zal het zwaartepunt bij het onderzoek
vooral in het streekonderzoek gelegd moeten worden, waarbij aan
de, nu ook aan de akker- en weidebouw toegedachte streeklaboratoria c.q. onderzoekcentra, een belangrijke taak toebedeeld kan
worden.

8. H E T S T U D I E J A A R 1953-1954
REDE UITGESPROKEN OP 20 SEPTEMBER 1954 BIJ DE OVERDRACHT
VAN HET RECTORAAT DER LANDBOUWHOGESCHOOL DOOR

IR.W.J.DEWEZ
Mijne HerenCuratoren,
Dames enHerenHoogleraren, Lectoren, Docenten,
en Wetenschappelijke medewerkers,
Dames en Heren Studenten,
en Gij allen, die medeaan deze Hogeschool Uw
krachten wijdt of van Uw belangstellingin haar
door Uwe tegenwoordigheid blijk hebt willen
geven.
Dames en Heren,

Het behoort tot de taak van de scheidende Rector de talrijke gebeurtenissen die zich in de loop van een studiejaar in en rond onze
Hogeschool afspeelden, zodanig tot een geheel te verwerken, dat dit
geheel een inzicht in het leven van deze Hogeschool veroorlooft. Veel
van wat in de loop van eenjaar in de stroom van het gebeuren passeert, vindt min ofmeer automatisch zijn weg en blijft dientengevolge
onopgemerkt. Maar er zijn ook tal van gebeurlijkheden, die wel opvallen, doordat zij in omvang en karakter sterk van het alledaagse afweken of doordat zij zich dwars tegen de stroom in dreigden te bewegen. Het is nu min of meer de kunst om dit alles zo te verwerken:
te schiften, te wegen, te rangschikken en te belichten, dat het beeld,
dat daarna ontstaat, de levensactiviteit van onze Hogeschool zo goed
mogelijk d.w.z. zo echt, zo waar mogelijk, tot uitdrukking brengt.
Daarbij ishet natuurlijk onvermijdelijk dat demens,dieeen groot deel
van dit gebeuren heeft meegemaakt, daarbij zelfs veelal actief een rol
speelde, dat schiften, ordenen en belichten op zijn manier doet, d.w.z.
vanuit zijn eigen geestelijke instelling. Aan de feiten zelf doet dit niets
af, alleen in het met behulp van die feiten gevormde beeld zal men
de maker waarschijnlijk herkennen. Mij dunkt dat dit voor de toeschouwer, de hoorder, de lezer ook geen bezwaar kan opleveren, aangezien hij datgene wat hem gepresenteerd wordt vanuit zijn geestelijke instelling zal beoordelen en het in volle vrijheid kan verwerpen,
verbeteren ofaanvaarden. Hij zou zich echter in zijn geestelijke waardigheid gekrenkt voelen, indien hem een zielloos massaproduct gepresenteerd werd.
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Gedragen en geleid door mensen is de Hogeschool een levend en
bezield organisme, dat in zijn levensuitingen een tweetal voorname
facetten vertoont:het een, het naar-binnen-gerichte, dat ontwikkeling
en groei aangeeft en het andere, het meer uitwendige, waarmede het
zijn plaats in desamenleving, nationaal en internationaal, tot uitdrukking brengt. Beide facetten zijn nauw met elkander verbonden; zij
moeten op elkander ingesteld en gericht zijn. Een kwijnend inwendig
leven zal weinig licht uitstralen en aan het uitwendige facet zijn glans
onthouden, een te sterke belichting van het uitwendige zou het naarbinnen-gekeerde wel eens te sterk in de schaduw kunnen stellen.
Het iszeker gewenst en ook alleszins toe tejuichen, dat Universiteit
en Hogeschool zich niet ongenaakbaar in een vesting opsluiten, maar
hun poorten wijd openzetten en zich met hun activiteiten midden in
het maatschappelijk leven plaatsen. Zij hebben er dan echter welrekening mee te houden, dat hetjachtende leven met zijn gejaagde mensheid zullen trachten binnen te dringen omstilteenrust- noodzakelijke
elementen voor bezinning en ingetogenheid - te gaan belagen. Wie in
de diepte van de bron wil schouwen behoeft klaarheid; bezonkenheid
wordt slechtsverkregen door stilteen rust.
Als dan aan de wetenschap en de beoefenaars van die wetenschap
telkens weer opnieuw en in verschillende toonaarden wordt voorgehouden om tempo op te brengen, dan dreigen die stilte, rust en ingetogenheid verbroken te worden. De projecten van onderzoek stapelen
zich op, want de middelen vloeien rijkelijk, de leidinggevende personen bij het onderzoek raken overbelast met eigen werk en met het
leiden van het werk vanjeugdige krachten. Men wenst a.h.w. aan de
lopendeband resultatenindevormvan rapporten, verslagen, bijdragen
voor wetenschappelijke tijdschriften enz. Het aantal bestuursfuncties,
commissiewerkzaamheden, hetaantal congressen,studiedagen en daarmee verband houdende lezingen groeit met de dag. Dat alles maakt
dat men in plaats van zijn aandacht tekunnen concentreren, men deze
steedsmeer moetverdelen, terwijl tenslottedewerkkracht van demens,
zeker die van de doorsnee mens, beperkt en aan slijtage onderhevig is.
Is het dan te verwonderen dat bij dit alles de vroegere keuken van de
wetenschap tegenwoordig in vele gevallen meer weg heeft van de
werkplaats van een groot industrieel bedrijf en dat, naar analogie van
dit bedrijf, ook concurrentiestrijd, recordpogingen, reclame enz. zo nu
en dan bij het wetenschappelijk werk om de hoek komen kijken?
Om het gevraagde tempo te kunnen volhouden en daarbij goed
werk te kunnen leveren, heeft de wetenschap behoefte aan goede vertrouwde werkers, die in staat zijn om zelf leiding te geven. In dit opzicht ishet spijtig te moeten constateren, dat een van de kwalen waarmede onze Hogeschool voortdurend te tobben heeft, het tekort aan
wetenschappelijke krachten is.Dat zij deze niet in voldoende mate kan
aantrekken isvoor een belangrijk deel een gevolgvan het feit, dat onze
Hogeschool niet in staat isom dergelijke krachten een aan hun presta-
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tievermogen evenredige beloning te geven. In vergelijking met het
bedrijfsleven, maar ook in vergelijking met andere overheidsorganen
en -instellingen staan onze wetenschappelijke werkers en ook een deel
van het technische en administratieve personeel in salariëring achter.
Doordat het aanvangssalaris, dat wij kunnen en mogen bieden, te laag
ligt,gaangoedejongerekrachten dedeur van de Landbouwhogeschool
voorbij, terwijl wij niet zelden een zucht van verlichting slaken als de
liefde voor het werk, dat hij opbouwde, een oudere functionaris weerhoudt om elders zijn krachten te gaan geven, ofschoon dat voor hem
een aanzienlijke promotie zou betekenen. Verbetering van het aanvangssalaris, snellere promotiekansen voor de goede krachten onder
het jongere personeel en grotere promotiemogelijkheden voor de
oudere functionarissen, vormden meermalen onderwerp van besprekingmet Curatoren. Daarbij bleek, dat deopvattingen van het College
van Curatoren in deze geheel parallel hepen met die van het College
van Rector Magnificus en Assessoren; helaas bleek het echter nog niet
mogelijk onze wensen in deze bij de Overheid gerealiseerd te krijgen.
Daarbij, alsook t.a.v. verschillende andere zaken, bleek ook dit jaar
weer, dat de ambtelijke molen langzaam maalt. Te langzaam naar
onze zin doordat het aantal overbrengingen in de beweging te groot is
enmisschien ten deleookdoordat, na het passerenvan aldeze schijven,
de zaak zo verwrongen is, dat het nemen van een beslissing moeilijk
wordt. Dat men bij een voorstel tot bevordering van een hogere wetenschappelijke ambtenaar alvorens dienaangaande een besluit tenemen,
eerst nog een taakomschrijvingsformulier voor deze ambtenaar wenst
ingevuld te zien, moet wel aan de ingewikkeldheid en de overdreven
bemoeizucht van het ambtelijk apparaat worden toegeschreven; men
kan toch moeilijk aannemen, dat men in deze ten Departemente de
wetenschappelijke capaciteiten en persoonlijke eigenschappen van de
betrokkene beter meent te kunnen beoordelen dan bij de bron zelve.
Het ambtelijk apparaat krijgt zodoende iets van een mechanisme,
groot en ingewikkeld. Omdat het bediend wordt door mensen en
mensenwerk nu eenmaal nooit feilloos is,dreigt dit mechanisme steeds
achter te lopen als men toch naar feilloosheid streeft. Vol verwachting
en niet zonder hoop zien wij daarom uit naar de resultaten, die het
werkvandeCommissie-PoLAK,dieo.m.de structuur van het bestuursapparaat onzer Hogeschool in studie heeft, zal opleveren. Wel kwam
deze in 1952 ingestelde Commissie nog niet aan voorstellen toe, de
Senaat bereikte echter de mededeling, dat vorderingen in het werk
gemaakt werden. Rekening houdend met het feit, dat het jaren geduurd heeft voordat plannen tot herziening van het Hoger Onderwijs
ter tafel gebracht werden (en het nog weljaren zal duren voordat deze
herziening een feit zal worden) hadden wij ons trouwens in onze verwachtingen m.b.t. de tijdsduur, die de Commissie POLAK voor haar
werk zou behoeven, reeds wat gematigd.
Ook ditjaar bleek weer, dat de destijds door de President-Curator
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ingestelde maandelijkse bespreking met het College van Rector Magnificus en Assessoren reeds een stap in de goede richting naar een meer
vlotte afdoening van zaken vormt; dat deze besprekingen steeds op
een vlotte en aangename wijze mochten verlopen stemt ons tegenover
U, mijnheer de President-Curator, tot grote erkentelijkheid.
Vraagt onze sterk gegroeide Hogeschool dringend om voorzieningen
in haar bestuur, daarnaast rijst de vraag of dit ook niet het geval is
met de wijze waarop zij haar doelstelling tracht te verwezenlijken.
Deze doelstelling is tweeledig:medewerken aan de uitbreiding van de
kennis op het terrein van de landbouw en het vormen van toekomstige
landbouwkundigen. Speciaal de wijze, waarop de Hogeschool deze
tweede doelstelling tracht te verwezenlijken, heeft de gemoederen in
beweging gebracht; te oordelen naar het aantal commissies, dat zich
met het probleem der studiehervorming heeft beziggehouden, moet
dit wel een bijzonder moeilijk op te lossen probleem zijn.
Weliswaar koesterden wij aan het begin van dit studiejaar de hoop,
dat de Commissie-REiNDERShettotdangehouden beraad en gepleegde
overleg voldoende zou achten om tot een definitief voorstel inzake de
herziening van het studieprogramma te komen, achteraf kunnen wij
ons toch ook weer indenken dat zij ons ook dit studiejaar nog weer
moest teleurstellen. Want de materie, die hier aan de orde is, is niet
zo zeer van formele dan welvan principiële aard. Het isveel meer dan
een kwestievan redactiewijziging en inpassen van uitbreiding der leerstof in bestaande Koninklijke Besluiten, zoals dit met de op 24 Juli
1954 tot stand gekomen wijziging in het K.B. inzake de examens en
promoties het geval was, of van een wijziging in de omschrijving der
leeropdracht, zoals geschiedde met die van de hoogleraar HOFSTEE en
delectorvan NAERSSEN;hierkomt de doelstelling,de taakomschrijving
van onze Hogeschool aan de orde. Dat dit geen zaak is die men als
het ware vanjaar totjaar kan wijzigen, zal iedereen welduidelijk zijn.
Mijn voorganger in het Rectoraat heeft in zijn overdrachtsrede een
uitvoerig overzicht gegeven van het tot stand komen en de ontwikkeling van dit Instituut van Hoger Landbouwonderwijs.
In een tijd, waarin Nederland op landbouwgebied een ernstige
achterstand vertoonde, ging de gedachte uit naar een betere landbouwkundige vormingvan onze boeren alseenmiddel om deze achterstand in te halen en de Nederlandse landbouw uit het dieptepunt,
waarin hij geraakt was,omhoog te trekken. Er was behoefte aan landbouwkundig goed geschoolde voorlichters, bekwaam om de practijk
vertrouwd te maken met de betere methoden van bedrijfsvoering, zoals deze door het inmiddels tot ontwikkeling gekomen natuurwetenschappelijk onderzoek, geleerd werden. Jarenlang heeft de vorming
van landbouwkundigen dan ook bij het Wageningse instituut op de
voorgrond gestaan, totdat, vooral na de eerste wereldoorlog, ook het
wetenschappelijk onderzoek inversneld tempo tot ontwikkeling kwam.
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Momenteel is het zo dat beide d.w.z. onderwijs en onderzoek naast
elkander, maar toch ook weer in volledige samenhang met elkaar,
door onze Hogeschool verzorgd worden. Zodoende beantwoordt zij
het best aan haar doelstelling en het zal zaak zijn om te voorkomen
dat door te sterk de nadruk op het een te leggen het ander in de knel
gaat komen.
Uitbreiding van de kennis omtrent de factoren die het gebeuren in
de landbouw beheersen en verbetering van deze factoren isniet alleen
voor Nederland, maar voor heel de wereld van belang. De Wageningse Hogeschool heeft tot taak in deze haar aandeel te leveren; zij
moet daartoe ook in staat gesteld worden. Met erkentelijkheid mogen
wijgetuigen,datdeRegering enmeer in het bijzonder de bewindsman,
die na de oorlog het Ministerie beheert, waaronder onze Hogeschool
ressorteert, zeer daadwerkelijk de steun verleenden, die de Landbouwhogeschool behoeft om haar taak in deze te kunnen vervullen. Natuurlijk kan niet alles ineens bereikt worden; op verscheidene punten zijn
noglacunes aan tewijzen, maar wijkoesteren dehoopdat de Regering
op deingeslagen wegzal blijven voortgaan omons Instituut de verdere
uit- en afbouw te verzekeren.
Bij het streven naar uitbreiding van het wetenschappelijk onderzoek dient er echter voor gewaakt te worden, dat aan de landbouwkundige vorming van de toekomstige voorlichters niet te kort gedaan
wordt. Vanzelfsprekend moet ook van de man en de vrouw, die een
directe functie in het maatschappelijk leven gaan vervullen, verlangd
worden dat zij in staat zijn om de wetenschap te beoefenen. De vraag
is echter tot hoever moet dit „in staat zijn" zich uitstrekken? Wie de
met zeer veel succes nu tweejaar achter elkaar, mede door onze Hogeschool, georganiseerde internationale cursussen over de Landbouwvoorlichting gevolgd heeft, heeft uit de daarin behandelde stof en uit
de gevoerde discussies zich een goed denkbeeld van de taak van de
Landbouwvoorlichtingsdienst en de daaronder ressorterende landbouwkundigen kunnen vormen. Kort samengevat komt deze taak
hierop neer: doorgeven naar beneden d.w.z. naar de boer en de boerin
de gegevens en vorderingen van de wetenschap getransformeerd in
een klare en aangepaste vorm en doorgeven naar boven d.w.z. naar
de wetenschappelijke onderzoeker de problemen, die zich in de practijk voordoen. Dat is, ondanks een wel eens anders geuite mening, nog
steeds de voornaamste taak van het overgrote deel van onze afgestudeerden. Deze taak vraagt wetenschappelijk inzicht en dientengevolge
wetenschappelijke vorming, maar het is toch iets anders dan pure
wetenschapsbeoefening. Daar komt, zoals blijkt uit een voor enkele
jaren geleden gehouden enquête, waarvan de uitslag onder de titel:
„De omvang en de aard van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland buiten het bedrijfsleven 1949/1950" als Mededelingen no. 7 van
het Prins Bernhard Fonds verscheen, slechts een betrekkelijk klein
percentagevande „Wageningers" aan toe. - Van de per 31 Mei 1947
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in Nederland werkzame academici (gerekend vanaf het candidaatsexamen) leverden de landbouwwetenschappen 2,5 pet. Van het totaal
aantal academici, dat in 1950/51 bij instellingen van wetenschappelijk
onderzoek werkzaam was, kreeg 14,8 pet een landbouwkundige opleiding. Ofschoon de vergelijking niet juist is en ten gunste van het
wetenschappelijk onderzoek uitvalt, maken dein 1950/51in het wetenschappelijk onderzoek werkzame landbouwkundigen 22,6 pet uit van
de in 1947 in totaal in Nederland werkzame academici afkomstig uit
de landbouwwetenschappen. Dit cijfer geeft echter zeker een te gunstig
beeld voor hetwetenschappelijk onderzoek, aangezienvoor verschillende instellingen het begrip „research" zeker te ruim genomen werd en
niet gescheiden werd van het werk, verricht ten behoeve van o.a. propaganda en voorlichting, controle, opleiding enz. Ik krijg bovendien
deindruk dat sommigeinstituten o.a. hetI.L.R.met38„Wageningers"
als wetenschappelijke onderzoekers wel erg hoog in de boom geklommen zijn bij het rubriceren van hun personeel.
Zeer zeker zal onze Hogeschool zich bij de vorming van toekomstige
landbouwkundige ingenieurs moeten beijveren deze vertrouwd te maken met de methoden enz., die de wetenschap voor eenjuiste beoefening nodig heeft, maar het lijkt een utopie te willen bereiken, dat
iedereen, die zich als student laat inschrijven, na verloop van jaren
de Hogeschool verlaat als een vertrouwd wetenschappelijk werker.
Men zal moeten trachten de kiem die aanwezig is tot ontwikkeling te
brengen en daarbij ervaren, dat deze kiem slechts bij enkelen tot de
hoogte van een woudreus uitgroeit, bij een aantal extra fors ontwikkelde exemplaren, maar bij de massa toch niet meer dan gewone normale
planten in het veld van de wetenschap zal opleveren. Deze gewone
planten bewijzen echter ook hun dienst aan de mensheid en dat kan
een grote dienst zijn.
Voor hen, maar evengoed voor de uitblinkers geldt, dat zij hun ontwikkeling op de akker van de landbouw kregen. Onze Hogeschool
iseen Landbouwhogeschool en de landbouw, in de meest uitgebreide
zin, moet object van haar bemoeienis blijven.
Maar al moeten onze alumni met recht hun titel van landbouwkundig ingenieur in de wereld kunnen voeren, dat wil niet zeggen, dat
zij dan ook thuis moeten zijn in dielandbouw „in de meest uitgebreide
zin". Wij vragen van de afgestudeerde, dat hij bij het uitvoeren van
zijn taak in staat isde wetenschap te beoefenen, wij zouden deze taak
echter tot iets onmenselijks maken, indien wij daaraan ook nog een
allround landbouwkundige vorming zouden willen verbinden. Dit
werd trouwens ook bij het huidige studieprogramma niet meer gedaan, maar studie en vorming gesplitst naar verschillende richtingen,
afgestemd op de specialisatie die zich reeds in de landbouw voltrokken
had. Op dit punt zullen wij verder moeten gaan en de specialisatie
naar de eis van de practijk nog verder moeten vervolgen. Maar hoe
ver wij in deze ook willen gaan, steeds zal de specialist zijn kennis in
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een landbouwkundig milieu moeten kunnen handhaven. Dan zal
deze kennis echter ook op een goed landbouwkundig fundament moeten rusten. Houdt hij zich bezig met de plant dan deze plant als product van en in de landbouw, met het dier dan dit dier in de landbouw,
met de mens dan met de landbouwende mens. Zou hij dit contact met
delandbouw verliezendan had hij zijn opleiding evengoed ofmisschien
nog beter elders kunnen voltooien.
Men heeft wel eens gezegd, dat de moderne beoefenaar van de wetenschap van weinig heel veel en van heel veel weinig afweet en dat,
als men maar een voldoende aantal van dit soort mensen bij elkander
voegt en a.h.w. onder één dak laat werken, dat het dan wel terecht
komt. Als het team echter te groot wordt en in zijn specialisatie te gedifferentieerd, is niemand meer in staat om deze mensen samen te
voegen d.w.z. in hun taak te leiden en te richten. Waar ieder zijn
eigen taal spreekt en slechtsdietaal machtig is,dreigt een Babylonische
spraakverwarring. Verder doorgevoerde specialisatie zal ook in de
landbouw onvermijdelijk zijn, waarbij op de noodzaak van teamwork steeds meer de klemtoon zal gelegd moeten worden; in de taal
van de landbouw zullen de leden van het team elkander dan moeten
kunnen verstaan.
De Commissie-REiNDERSheeft met dit allesvoorwaar geen gemakkelijke taak op haar schouders genomen. Wij blijven echter optimistisch
gestemd en vertrouwen, dat het haar zal gelukken een goed d.w.z.
evenwichtig plan inzake de studiehervorming samen te stellen. Zelfs
koesteren wij gegronde hoop, dat de komende Rector Magnificus in
zijn overdrachtsrede het tot stand komen van een nieuw studieprogramma voor onze Hogeschool als een van de belangrijkste gebeurtenissen tijdens zijn Rectoraat zal mogen memoreren.
Ik ben wat uitvoerig geweest in mijn beschouwingen over het onderwijs. Het onderwerp is trouwens van zo grote betekenis, dat er alle
aanleiding zou bestaan om er nog verder op in te gaan, maar de tijd
dringt. Alvorens echter geheel van dit onderwerp af te stappen, wil
ik nog even terugkomen op mijn kortevermeldingvan het Koninklijke
besluit van 24Juli 1954 tot wijziging van de bepalingen betreffende
de examens en de promotiën.
U behoeft U niet bezorgd te maken, dat ik dit nieuwe Koninklijke
besluit met al zijn kleine en ook belangrijke wijzigingen zal gaan bespreken. Wel wil ik er op wijzen, dat de sluier, welkeenkelejaren over
de studierichting landbouwhuishoudkunde, ik moet nu zeggen de
studierichtingen landbouwhuishoudkunde, hing, is weggenomen. Het
studieplan voor deze richtingen is thans bij het genoemde Koninklijke
besluit vastgesteld.
Onze Hogeschoolgemeenschap leed in het afgelopen jaar verliezen
door hetoverlijden vandeheerJ. D. BAKKER, vast-assistent aan het La-
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boratorium voor Bloembollenonderzoek teLisse, vandelaboratoriumbediende bijhetlaboratorium voor Tuinbouwplantenteelt de heer A.
M . HENDRIKS, dieop tragische wijze de dood vond bij het zwemmen in
de Linge envanhaar ere-doctorin delandbouwkunde S. LEEFMANS.Nadat ik mijn rede reeds hadafgesloten bereikte mijhetbericht van het
plotselinge overlijden vandeheerJ . LE R O Y , diemet een groot enthousiasme delaatstejaren hetmedisch onderzoek van debijonze gezondheidszorg aangesloten studenten verrichtte, terwijl mijnogeergisteren
het overlijden vandestudent D .P. BIEWENGA werd medegedeeld.
Evenals bij deindividuele mens momenten vanleed en verdriet afwisselen metmomenten vanblijdschap en vreugde, zoheeft ookonze
mensengemeenschap in het afgelopen j a a r dergelijke afwisselingen gekend.
Verheugd hebben wij onsover hetfeit, d a tinditstudiejaar vier van
d e oudcollega's nml. Dr M .J . VAN U V E N , Ir B. VAN DER BURG, D r H . M .
Q U A N J E R enDrI rS. C.J . O L I V I E R ingoede gezondheid hun 75ste verj a a r d a g mochten vieren, terwijl D rH .A.J . M .BEEKMAN alsvijfde ons
deed verbaasd staan over de grote vitaliteit, diehijop zijn 80ste verj a a r d a g noga a nded a glegde.
Prof. D r W . K.J . R O E P K E hield onder grote belangstelling zijn afscheidsrede. Hij werd bij die gelegenheid benoemd tot Ridder in de
O r d e van de Nederlandsche Leeuw, tot ere-lid v a n de Nederlandse
Entomologische Vereniging en tot ere-lid vande Indonesische Entomologische Vereniging.
Ongetwijfeld hebben zeer velen, diein de loop derjaren met hem
in contact kwamen en daarbij van zijn onvermoeide werkkracht en
grote toewijding voor dezaken vanonze Hogeschool mochten getuige
zijn, zich verheugd in de Koninklijke onderscheiding, die a a n de
Hoofdambtenaar van Administratie, D . BOSMAN ter gelegenheid van
de verjaardag van H . M .de Koningin werd verleend: hij werd benoemd tot Ridder in de O r d e v a nOranje Nassau.
Aan delandbouwtechnicus A,K .BOSMAN endetuinbaas H . D R I E V E R
werd de eremedaille, verbonden a a nde O r d e van Oranje Nassau in
zilver, aande tuinknecht D . VAN D R E V E N , de tuinman H . LOOYEN en
de knecht bijdeproefvelden W. VANDER LINDEN dieinbrons verleend.
De buitengewoon hoogleraar D rE. VANSLOGTEREN werd tot gewoon
hoogleraar benoemd, terwijl in de vacature, ontstaan door het aftreden van Prof. R O E P K E werd voorzien door debenoeming van Dr J .
DE W I L D E .

Dr A.E.H .R . BOONSTRA, diereedsinhet College van Herstel belast
was metde waarneming v a nhet Secretariaat en ookn a het wederinstellen van het College van Curatoren de omvangrijke werkzaamheden, verbonden a a nhetSecretariaat vandit College metgrote toewijding bleef vervullen, werd totSecretaris v a nhetCollege van Curatoren benoemd.
Wegens het bereiken v a n de pensioengerechtigde leeftijd trad D r
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J . G. B. BEUMÉE af als lector in de plantensystematiek en plantengeografie. Hij werd opgevolgd door Dr H . C. D . DE W I T , die inmiddels
mede tot lector aan de Rijksuniversiteit te Leiden werd benoemd.
I r G.J . QUASTwerd alslector aanonze Hogeschool verbonden enbelast met het onderwijs in de werktuigkunde.
De docent indevoedingsleer IrH .G.A. LEIGNES BAKHOVENgaf, daar
hij weidra de pensioengerechtigde leeftijd zou bereiken, er de voorkeur
a a n op 1 J a n u a r i 1954 zijn onderwijstaak te beëindigen. Gezien de
naoorlogse ontwikkeling op het gebied van de veevoeding, waarbij,
tengevolge van het sterk toegenomen gebruik van zelf-geteeld voeder
aanzienlijke veranderingen in de voedermethoden optraden, leek het
wenselijk aan dit onderdeel van de landbouwwetenschap meer aandacht te besteden d a n tot nutoehetgeval konzijn. Aanstelling vaneen
vaste kracht, die niet alleen hetonderwijs zouverzorgen, maar zichook
a a n onderzoek zou kunnen wijden, werd daartoe noodzakelijk geacht.
Als zodanig werd benoemd I r S. IWEMA en welin de rang van Lector.
Met het oogop hun leeftijd traden de heren B. LEMKES, docent in de
bloementeelt, I r J . M . RIEMENS, docent in de groenteteelt en Prof. Ir
A. M . SPRENGER, docent in defruitteelt inde loop vanditstudiejaar af.
Zij werden respectievelijk opgevolgd door:
D r J . WASSCHER als docent in de bloementeelt;
Ir W. VAN SOEST als docent in de groenteteelt;
Ir J . Bos als docent in de fruitteelt.
De verdere ontwikkeling van de nieuwe studierichting landbouwhuishoudkunde, maakte voorzieningen voor het onderwijs en het onderzoek, ingevolge het voor deze richting vastgestelde studieprogramma, noodzakelijk. Prof. DrJ . W. W O L F F werd voorshands belast met
het onderwijs in de algemene en sociale gezondheidszorg, terwijl voorzieningen in het onderwijs en onderzoek inzake de voeding en voedselbereiding en inzake de woning en haar bewoning aanstaande zijn.
De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening hechtte
verder zijn goedkeuring aan het instellen van een lectoraat in de Algemene Dierkunde.
In de bouwactiviteit washetditj a a r iets minder levendig d a n voiige
j a r e n : de afdeling Tuinbouwplantenteelt verkreeg een nieuw warenhuis, terwijl t.b.v. het nieuwe laboratorium voor Physiologie der dieren
de bouw van de bedrijfsgebouwen met woning werd aanbesteed en
begonnen.
I n tegenwoordigheid van vele belangstellenden had inJuli de officiële opening door Zijne Excellentie de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van het laboratorium met bedrijfsgebouwen
en klimaatskassen van de Afdeling Landbouwplantenteelt plaats.
De collega's RIEMER, LENIGER en BROUWER hadden de verhuiswagen
voor de deur, water op duidde, d a t met het in gebruik nemen van hun

124
nieuwe laboratoria een aanvang gemaakt kon worden. Wij kunnen ons
voorstellen, dat de heren EIJSVOOGEL en HELLINGA met een zeker ongeduld op het inleveren van het verhuisbiljet door hun collega BROUWER
zitten te wachten :zijn vroegere verblijf op Duivendaal vraagt namelijk
nog ingrijpende verbouwingen voordat het als huisvesting voor de afdelingen Weg- en Waterbouwkunde alsmede Cultuurtechniek geschikt
zal zijn.
Gelukkig zijn Curatoren afgestapt van het oorspronkelijk voornemen
om aan het houten noodgebouw, dat nu nog door Prof. HELLINGA benut
wordt en voor een deel in gebruik was bij het Instituut voor Landbouwwerktuigen, aanzienlijke bedragen te laten besteden om het als
een dependance voor Geologie en Natuurkunde te bestemmen. Afbraak zodra de omstandigheden zulks toelaten van dit en andere op
dit terrein staande noodgevallen, zal het aanzien van de toonbare
gebouwen in het complex zeer ten goede komen; andere Rijkseigendommen, die zich op dit complex bevinden zullen in de naaste toekomst voldoende soulaas voor de overbevolkte Geologie-Natuurkunde
laboratoria kunnen bieden.
Het Hulpgebouw aan de Diedenweg zag zich de laatste jaren genoodzaakt om steeds meer daklozen op te nemen, waarbij de huisheer
langzamerhand in een impasse dreigde te raken, doordat verschillende
van de inwonende families een sterke aanwas vertoonden. Het zou d a n
ook niet te verwonderen zijn indien, bij deze onhoudbare toestand,
wederzijds een zucht van verlichting geslaakt was, nu het grootste gezin: de afdeling economische en sociale geografie en de sociale statistiek, zich opmaakt om naar elders te verhuizen. Dat elders is dan het
inmiddels inwendig doelmatig verbouwde gebouw aan de Herenstraat,
waar tot voor kort het I.V.T. gehuisvest was.
In de ruimten, die na het vertrek van de afdeling Technologie in het
gebouw aan de Herenstraat vrijkomen zal o.a. Landbouwscheikunde
weer een kleine uitbreiding van zijn noodverblijf vinden. Het optimisme, waarvan mijn voorganger t.a.v. de aanbesteding van het nieuwe
laboratorium voor Landbouwscheikunde gewaagde, is namelijk helaas
niet bewaarheid. Ik waag het er echter op de verwachting uit te spreken, dat de bouw van dit laboratorium nog in de loop van dit j a a r zal
worden aanbesteed!
Moest ik gewagen van een iets minder levendige bouwactiviteit d a n
moet ik mij in zoverre corrigeren, dat zulks toch meer op het uiterlijk
zichtbare slaat: op de bureau's van de Rijksgebouwendienst wordt
druk gewerkt aan de plannen voor de bouw van de nieuwe laboratoria
voor Physische en CoJloïdchemie alsook voor Organische scheikunde.
Inmiddels worden reeds nieuwe projecten toegeschoven: Entomologie,
voorzieningen in het gebrek aan huisvesting voor Phytopathologie
e.d.m., terwijl nog verschillende afdelingen verlangend uitzien n a a r
een betere, vooral ruimere behuizing. Er is dan ook zeker behoefte
aan een concreet plan voor bouwkundige voorzieningen op langere
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termijn, dat in de eerste plaats alsrichtlijn voor het werk van de Rijksgebouwendienst kan gelden; aan het samenstellen van een dergelijk
plan wordt alle aandacht besteed.
Door de toenemende vervuiling van het water vandegroterivieren
en van het binnenwater in het algemeen, wordt steeds meer de nadruk
gelegd op de noodzaak om het onderzoek inzake het optreden en
tegengaan van dit euvel krachtiger dan tot nu toe ter hand te nemen.
Indien, in verband hiermede, tot het oprichten van een Hydro-biologisch Instituutzoubeslotenworden,danbiedtWageningen ongetwijfeld
als plaats van vestiging verschillende gunstige voorwaarden, zoals de
nabijheid van grote rivieren, alsmede van verschillende laboratoria en
afdelingen van de Hogeschool, die ingericht zijn om bij dit onderzoek
de nodige hulp te bieden.
Zonder Studenten geen Hogeschool en al vormen zij in de Hogeschoolgemeenschap hun eigen wereldje, het spreekt vanzelf, dat hun
wel en wee de rest van die gemeenschap zeer ter harte gaat.
Ook voor een aanzienlijk deel van de Wageningse studenten geldt,
dat zij onder voortdurende tekorten leven, tekorten in de verzorging
van hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wij zijn ervan overtuigd, dat de Studentenverenigingen in deze doen wat in hun vermogen ligt, maar dat vermogen wordt uiteindelijk weer begrensd door
de capaciteit van hun leden. Schiet deze tekort dan zal er hulp van
buiten moeten komen. Meer en meer wint de overtuiging veld dat de
offers, die ons volk zich getroost voor de technische en wetenschappelijke vorming van zijn toekomstige leiders, pas dan volledig vrucht
zullen afwerpen alsdeze leiders ookalsgezonde,gave persoonlijkheden
hun taak in de maatschappij kunnen aanvaarden.
Wel blijkt het moeilijk - ook voor onze Hogeschool - om voor deze
voorzieningen ten behoeve van de studenten dejuiste vorm te vinden
en de te besteden zorg in de meest geëigende banen te leiden. Men
kan deze zorg richten op de collectiviteit der studenten, maar dient
daarbij niet uit het oog te verliezen dat zij tenslotte moet uitmonden
bij het individu. Wil zij daar echter het grootst mogelijk effect sorteren,
dan zal zij moeten aansluiten bij de persoonlijkheid van dit individu,
bij zijn psychische en geestelijke geaardheid. Tussen verzorger en verzorgde zal daarom tot zekere hoogte een gelijkgerichtheid aanwezig
moeten zijn. Zoudit niet hetgevalzijn, dan staat tevrezen,dat ernstige
conflicten, zoals deze bij jonge mensen, die veelal nog in hun Sturm
und Drangperiode verkeren, veelvuldig voorkomen, niet tot een oplossing gebracht worden door onbegrip van de kant van de verzorger.
Desocialeverzorgingvan destudent isdan ookeenzaak, die ernstige
studie en veel overleg zal vergen. Hier dient, naar mijn mening, voor
de geestelijke verzorgers, vertegenwoordigers van ofnamens de ouders
en eventueel ook voor oudere studenten of afgestudeerden, een taak in
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het beraad en zo mogelijk ookbij de controle op de uitvoering, weggelegd te zijn.
Het ismij opgevallen, dat er ookin het afgelopen jaar weer zoveel
gesproken en geschreven werd over „de eenheid in de Wageningse
studentenwereld". Persoonlijk ben ik van mening, dat dit slechts
nutteloze krachtverspilling betekent en ik schaar mij daarom veel
liever aan de kant van degenen, diede klemtoon op „samenwerking"
leggen. Want het streven naar eenheid in de zin van samensmelten
betekent naar mijn gevoelen het najagen vaneen fictie: een dergelijke
eenheid zou immers, in het beeld dat onze Nederlandse samenleving
biedt, iets onnatuurlijks zijn.
Veel van wat er in het afgelopen jaar aan activiteit der studenten
plaats had,onttrok zich aan het oogvande buitenstaander; dezeiser
zich echter veelal welvanbewust, datjuist vanhet gewone dagelijkse
leven binneneenstudentenvereniging, alsdatlevengoed geleefd wordt,
een grote vormende kracht kan uitgaan.
Dat het klimmen derjaren blijkbaar nog niets kan afdoen aande
bezielende leiding, die er van haar dirigent Prof. VANUVEN uitgaat,
bewees de Wageningse Studenten Koor- en Orkestvereniging door
haar ookoverigens welverzorgde uitvoeringen diezijonsditjaar bood.
De K.S.V. verzorgde een expositie van het werk van een viertal
jonge schilders uit deWageningse Hogeschoolgemeenschap, waarover
met veel waardering gesproken werd.
Minder eenstemmig over het slagen, maar vol bewondering over
de durf, was de reactie op de opvoering van het experimentele spel
„Top ofthe ladder" van TYRONE GUTHRIE door de W.S.T.V. Ook in
het spel, dat gespeeld werd nadat deladder weggenomen was, bleken
enkele onevenwichtigheden voor te komen.
Het tuinfeest vande W.V.S.V. mag ditjaar wel bijzonder goedgeslaagd heten.
De ontwikkelings- en ontspanningsvereniging der Landbouwhogeschool deed in meerdere opzichten goed werk en mocht zich daarbij
in ruime belangstelling verheugen.
Dat Wageningen zich, na felle strijd, in het bezit wist te stellen van
de door de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen uitgeloofde voetbal-wisselbeker, iseengebeuren datzeker niet onvermeld
mag blijven.
Het aantal ingeschreven studenten bedroeg 863.Voordeeerste maal
lieten zich inschrijven 140 studenten.
Het aantal uitgereikte ingenieursdiploma's, waaronder het 2000ste
sedert de oprichtingderHogeschool,bedroegditjaar 115.Dit aantal is
geringer dan vorigejaren alsgevolg van het feit, dat de grote stroom
van de eerstejaren na de oorlog langzamerhand is afgevloeid.
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Ook dit j a a r bleek de vraag naar afgestudeerden het aanbod weer
aanzienlijk te overtreffen.
Het aantal promoties bedroeg 5.
O m het naar buiten gekeerde facet, dat onze Hogeschool vertoont,
goed te leren kennen zou men in de eerste plaats bij haar verschillende
afdelingen te rade moeten gaan. De persoonlijke contacten van hoogleraren en leden vande wetenschappelijke staf met vertegenwoordigers
van wetenschap en practijk uit binnen- en buitenland zijn vele en zij
nemen nog dagelijks toe. Zij vormen het stevige fundament, waarop
de Wageningse Hogeschool haar n a a m in binnen- en buitenland kan
vestigen.
Mogen wij de betoonde officiële belangstelling uit het buitenland
als een aanduiding zien voor de goede klank die „Wageningen" heeft
weten te verwerven, dan gaf 1953-1954 ons reden tot verheugenis.
Onder de verschillende autoriteiten die onze Hogeschool met hun bezoek vereerden behoorden :
M r THOMAS WALSH, de Minister van Landbouw van de Ierse Vrijstaat, vergezeld van de Secretaris van zijn Ministerie en de Senior
Agricultural Inspector van hetzelfde Ministerie;
Ir A. LEON, de Minister van Landbouw van de Republiek Peru,
vergezeld van zijn echtgenote;
V. BRYAN, de Minister van Landbouw van Trinidad;
D r A. N . SINHA, Minister van Financiën, Landbouw en Arbeid van
het Gouvernement van Bihar (India) ;
P. J . HOOGHOUDT, de Ambassadeur van Zuid-Afrika en Mevrouw
HOOGHOUDT;

De gezant van Zweden Mr SVEN DAHLMAN, vergezeld van de landbouwattaché voor Zweden te Londen M . VON W A C H E N F E L T ;
D r F.J . ZENS, landbouwattaché van de Bondsrepubliek West-Duitsland;
D r F . T . W A H L E N , director agriculture division F.A.O.
J . P. KIRSANOV, de Ambassadeur van de USSR bij gelegenheid van
het bezoek aan onsland van een Russische missie van landbouwkundigen onder leiding van Prof. Dr I. A. Sizow.
Alsgasthoogleraren waren inhetafgelopenj a a r aan onze Hogeschool
werkzaam Prof. R . H . A N D R E W van de landbouwkundige faculteit der
Universiteit van Wisconsin, Prof. R . H . LARSEN, eveneens van de Universiteit van Wisconsin en Prof. J O H N J . OSWALD van de landbouwkundige faculteit van de Universiteit van Californie.
I n het kader van de Culturele Accoorden hielden Prof. Ing. J .
VAN DEN BRANDE, Rector van de Rijkslandbouwhogeschool en hoogleraar in de dierkunde te Gent, Prof. Dr H . O . MÖNNIG, voorzitter van
de R a a d vande Universiteit vanPretoria, Prof. G. PASSERINI, Directeur
van het Instituut voor bodemkunde en bodembescherming te Florence
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en Dr R. K. SCHOFIELD, Head of Physics Department Rothamsted Experimental Station een aantal voordrachten aan onze Hogeschool.
Wederkerig leverden wijonze bijdragen aanhet buitenland doordat:
in hetkader van de Culturele Accoorden Prof. M U L D E R voordrachten
hield aan de Rijkslandbouwschool te Gent en Prof. EDELMAN voor
ongeveer drie maanden in Zuid-Afrika verblijft;
Prof. EIJSVOOGEL op verzoek van de Secretaris-Generaal van de
Verenigde Naties een bezoek bracht aan Israël voor het opstellen van
een advies inzake de bevloeiing uit de J o r d a a n ;
Prof. K U I P E R gevolg gaf aan een uitnodiging van de Universiteit
van Michigan om vier maanden als gasthoogleraar op te treden;
Prof. KOOLS door de F.A.O. vier maanden naar Jordanië en Irak
werd uitgezonden om over het middelbaar bosbouwonderwijs daar te
lande te rapporteren ;
de lector Dr D.J . DOEGLAS op verzoek van de F.A.O. voor de tijd
van éénj a a r in Indonesië als Soil Mineralogist optreedt om de reorganisatie van het mineralogisch onderzoek aan het Bodemkundig Instituut te Bogor op zich te nemen;
de wetenschappelijke ambtenaar 1e klasse Ir G. C. VV.C. TERGAST,
voorlopig voor éénj a a r naar het Midden-Oosten is vertrokken, waar
hij een functie vervult van landbouw-econoom bij de „United Nations
Relief and Works Agency for Palestine Refugees" in Jordanië.
Aan het Botanisch Congres te Parijs werd door meerdere hoogleraren en leden van de wetenschappelijke staf deelgenomen.
De Rector Magnificus vertegenwoordigde de Hogeschool bij verschillende plechtige gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Het bezoek
van H u n n e Majesteiten de Koning en de Koningin van Denemarken
en van de President der Franse Republiek en Mevrouw COTY vormden
daarbij hoogtepunten.
Ofschoon de taal hun daarbij moeilijkheden in de weglegt begonnen
verschillende buitenlandse studenten, waaronder het aantal Egyptenaren bijzonder opvalt, hun studie aan onze Hogeschool.
Buitenlandse studenten trekt uiteraard in het bijzonder het Internationaal landbouwstudiecentrum. De bedoeling is, dat dit studiecentrum buitenlanders, die hun landbouwkundige studie in hun eigen
land of waar dan ook hebben voltooid, individueel helpt bij de verdieping van hun studie op een bepaald gebied. De ervaring heeft echter geleerd, dat de buitenlanders naar Wageningen komen met de gedachte, dat zij hier enige graad kunnen behalen en waarschijnlijk
denken zij dan aan de doctorale graad van de Landbouwhogeschool.
Het aantrekken van buitenlanders door het studiecentrum kan daardoor moeilijkheden en teleurstellingen opleveren. Met voorzichtigheid
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moet dejuiste weg, om deze moeilijkheden en teleurstelling te voorkomen, gezocht worden.
Wanneer ik over buitenlandse studenten spreek, dan gaan mijn gedachten, hoewel ergenerlei verband methetzojuist medegedeeldebestaat, onwillekeurig uit naar de groep van 19Yougoslavische studenten, diemet hun leider eenveertiendaags bezoek aan Wageningen en
landbouwkundige objecten in Nederland brachten, waar tegenover
een evengrote Wageningse groep een excursie naar Yougoslavie' kon
maken. Deze oefeningsreizen zijn dank zij het initiatief van Prof. Ing.
VICTOR VITOLOVIC, Dekaan vandeland- enbosbouwkundige faculteit
van de Universiteit van Serajewo bij wijze van uitwisseling mogelijk
gemaakt.
Begint Wageningen meer en meer de aandacht van het buitenland
op zich te vestigen, omgekeerd neemt onze belangstelling en dusook
die van onze studenten voor het buitenland meer en meer toe.Hetis
steeds de gewoonte geweest, dat voor bepaalde studierichtingen de
studenten hun practijktijd in het buitenland doorbrachten. Dit geschiedt thansin toenemende mate. Voor hen,diedetropische land-of
bosbouw tot het terrein van hun studie hebben gekozen, is het meer
dan voorheen nodig hun practijk in tropische gewesten door te
brengen.
Zeer heeft het onsverheugd, dat de Nederlandse regering aan het
Franse centrum van landbouwkundig en wetenschappelijk onderzoek
in West-Afrika, gevestigd teAdiopodoumé aandeIvoorkust eeneigen
piedà terre heeft gesticht, datdemogeüjkheid voor Nederlandse landbouwkundigen opent zich te specialiseren met betrekking tot hetonderzoek vanAfrikaanse problemen. Hetgebouwde kleine Nederlandse
paviljoen werd op 30Januari door Prof. COOLHAAS als afgevaardigde
van de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening geopend.
Dank zij de financiële steun van de stichting voor de ontwikkeling
van machinale landbouw in Suriname en de Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij konden een aantal studenten in degelegenheidworden gesteldhunpractijktijd inSurinamedoortebrengen.
Door de persoonlijke contacten van onze hoogleraren met het buitenland ishet in het algemeen niet moeilijk goede practijkadressen te
vinden. Desondanks hebben wij gemeend, dat wij niet geheel alleen
onze eigen weg moeten zoeken, maar medewerking moeten verlenen
aan hetwerk vande I.A.E.S.T.A., welke eenuitwisseling van buitenlandse studenten voor practijk beoogt. Hoewel enige bezwaren, gevolg van een onzes inziens wat al te formalistisch handelen, tot enige
voorzichtigheid manen, betwijfel ik niet of de wederzijdse wens tot
samenwerking zal tot iets goeds kunnen leiden.
Onze Hogeschool organiseerde mede het tweede Training Centre
on Methods ofAgricultural Extension, dat zich ineengrote deelname
mocht verheugen.
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Damesen Heren. Demij toegewezen tijd dringt mij omnu een einde
aan mijn verhaal overdelotgevallen onzer Hogeschoolin het afgelopen
jaar te gaan maken. Alvorens echter mijn ambt aan mijn opvolger
over te dragen wilik niet nalaten mijn beide assessoren en de secretaris
van de Senaat dank te zeggen voor de aangename samenwerking.
Ook aan het personeel van het Secretariaat en van de Administratie,
daarbij in het bijzonder aan de heren D. BOSMAN en F. WIERINGA, wil
ik gaarne dank brengen voor de grotesteun dieiksteedsvan hen in het
vervullen van mijn taak mocht ondervinden.
Waarde Collega EIJSVOOGEL. Als Secretaris van de Senaat en voordien als assessor waart gij reeds ten nauwste met het werk t.b.v. het
bestuur dezer Hogeschool betrokken; het werk van de Rector MagnificusisU daarom niet vreemd. Gij hebt bewezen over een grote werkkracht, een zakelijk inzicht en een niet te onderschatten enthousiasme
voor de dingen, waarvoor gij U inzette, te beschikken. Dit alles geeft
mij de zekerheid, dat de belangen van onze Hogeschool bij U in goede
handen zullen zijn. Vol vertrouwen draag ik dan ook thans het ambt
van Rector Magnificus aan U over, waartoe ik het teken Uwer waardigheid: deze ambtsketen, op Uw schouders leg. Moge er zegen op
Uw werk rusten.
Leve de nieuwe Rector!

9. D E P L A A T S V A N D E W E G EN W A T E R B O U W K U N D E IN DE
CULTUURTECHNIEK
REDE UITGESPROKEN OP 9 MAART 1955 TER GELEGENHEID
VAN DE ZEVENENDERTIGSTE VERJAARDAG VAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL DOOR DE RECTOR MAGNIFICUS

IR. W. F. E I J S V O O G E L
Mijne HerenCuratoren,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren,Docenten en
WetenschappelijkeMedewerkers,
Dames en Heren Studenten,
en Gij allen, die bij de herdenkingvan de 37ste dies
natalis van de Landbouwhogeschool blijk van Uw
belangstellinggeeft,
Dames en Heren,

Het iseen goedegewoonte,dat de Rector Magnificus op de jaardag
van onze hogeschool een voordracht houdt, waarin hij een onderwerp
uit zijn vakgebied behandelt. Ik wil mij gaarne aan deze gewoonte
houden, doch met deze restrictie, dat iknietovereenonderwerpuit het
vakgebied doch over het vakgebied zelfzal spreken. Ik heb n.1. als titel
van mijn voordracht gekozen: De plaats van de Weg- en Waterbouwkunde in de Cultuurtechniek.
Eenbesprekingvanditonderwerp komt mij nuttig voor, omdat mijn
taak zich sedert mijn optreden in 1946 geleidelijk heeft gewijzigd. De
omwenteling in Oost-Azië, waaruit Indonesië als een onafhankelijke
staat te voorschijn kwam, heeft de vooruitzichten voor verschillende
categorieën van hier studerenden geheel veranderd. Mijn ambtsvoorganger richtte zich voornamelijk tot die studenten, die in het oude
Nederlandsch-Indië de functie van landbouwconsulent en houtvester
gingen bekleden. Hij lichtte de adspirant landbouwconsulenten in over
hetgeen opJava aan bevloeiing werd gedaan en gaf de a.s. houtvester
een fundamenteel inzicht in weg- en waterbouwkunde mede, zodat
deze in voorkomende gevallen eenvoudige waterbouwkundige constructies zelf kon tot stand brengen. Hydraulica en statica behandelde
hij als praktische hulpmiddelen bij het ontwerpen dezer constructies.
Met het meer en meer verdwijnen van de mogelijkheid om in
Indonesië aan landbouwvoorlichting en busexploitatiemedete werken,
viel de basis van dit onderwijs weg. Wel werd het aangepast aan de
gewijzigde omstandigheden, welke medebrengen dat onze afgestudeer-
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den over de gehele wereld kansen hebben gekregen om een werkkring
tevinden, doch geheel bevredigend iszulk een min ofmeer geforceerde
wijziging toch niet. Inmiddels kon echter een nieuw arbeidsveld worden betreden. Het onderwijs in de Cultuurtechniek, in 1942 ingesteld
en sedert 1947 door collega HELLINGA in vaste banen geleid, bracht
nieuwe problemen naar voren, waarvoor studie van de weg- en
waterbouwkunde onontbeerlijk is. Tot dusver moest daarbij min of
meer tastenderwijze te werk worden gegaan doch thans staan onze
denkbeelden voldoende vast. De gelukkige omstandigheid, dat een
nieuw studieplan in bewerking is, opent perspectieven voor een spoedige consolidatie van de studierichting Cultuurtechniek. Ongeveer
terzelfdertijd hopen collega HELLINGA en ik tezamen het vernieuwde
gebouw, Duivendaal 1,tebetrekken, zodat er eenvoortdurende wisselwerking kan zijn tussen onsbeider arbeidsveld.
In de laatstejaren isbij mij verder de vraag gerezen op welke wijze
in de toekomst voorzien moet worden in de studie der technische
vakken voor degenen, die buiten Europa hun werkkring zullen zoeken.
Een studie van het vak Bevloeiing, ook al isdeze thans op ruimer plan
gesteld, heeft voordeoptropische research ingestelde landbouwkundig
ingenieur weinig zin; een studie van de weg- en waterbouwkunde
daarentegen, zoals deze voor de a.s. houtvesters gegeven wordt, kan
voor de landbouwkundig ingenieur, die op een onderneming gaat
werken, van groot nut zijn. Gezocht moet derhalve worden naar een
studie-richting „tropische cultuurtechniek", waarin, naast de landbouwplantenteelt, de landhuishoudkunde en de bodemkunde van de
tropen, een grondiginzicht wordt gegeveninde technische problemen,
die het uitvoeren van werken aldaar, hetzij voor transport, hetzij voor
watervoorziening, hetzij voor erosiebestrijding, stelt.
Ofschoon ik dus eenvoudigheidshalve mijn voordracht getiteld heb
„De plaats van de Weg- en Waterbouwkunde in de Cultuurtechniek",
zalspoedigblijken, dat deze plaats voor Nederland en voor landen, die
in ontwikkeling zijn achtergebleven, zeer verschillend is. Aangetekend
moge daarbij nog worden, dat onder Weg- en Waterbouwkunde het
gehele gebied is begrepen, dus met inbegrip van het studievak Bevloeiing en de hulpwetenschappen Hydraulica en Grondmechanica.
Het zij mij vergund nu allereerst even terug te grijpen op de rede
van collega HELLINGA, gehouden bij zijn ambtsaanvaarding op 2 December 1947. Naar mijn mening komt daarin n.1. een zeer goede
definitie voor van het begrip Cultuurtechniek, n.1.: De Cultuurtechniek
omvatdemaatregelen enwerken,dievooreen reeks vanjaren leidentoteen hogere
gebruikswaarde van de grond.

Belangrijk is daarbij het gemaakte onderscheid tussen maatregelen
en werken; slechts op de laatste zal ik bij mijn beschouwingen ingaan.
Verder moge worden onderstreept de eisdat de voorzieningen moeten
strekkentot een verbetering voor langerejaren; bij de uitvoering toch
van civieltechnische werken staat dit min ofmeer vast.
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Naast deze definitie wordt in de genoemde rede een zeer bruikbare
groepering aangetroffen van de soort maatregelen en werken, n.1. die
welke dienen voor:
a. de grondverbetering, zowel van nieuwe als van reeds in gebruik
zijnde gronden,
b. de beheersing van de waterhuishouding in de grond, zowelvoor het
afvoeren van het teveel aan water als voor het aanvullen van een
eventueel tekort,
c. de ruilverkaveling, met inbegrip van het daarvoor nodige net van
wegen en waterlopen.
Uitgaande van deze indeling kan men n.1.reedsdadelijk aanduiden
waar in het algemeen de Weg- en Waterbouwkunde een plaats zal
moeten vinden. De grondverbetering b.v. eist in bepaalde gevallen het
verplaatsen van aanzienlijke grondmassa's. Dit is een typisch civieltechnischprobleem,dato.m.eenstudievan degrondmechanica vraagt.
Daar de wijze waarop het grondtransport geschiedt echter nauw
samenhangt met het grondgebruik, zal het veelal onder leiding van
een cultuurtechnicus geschieden. Deze dient er dus volledig mede op
de hoogte te zijn. De waterbeheersing in de bouwvoor eist technische
voorzieningen, ten dele op de akker, ten dele in groter verband. De
eerste behoren typisch tot het arbeidsveld van de cultuurtechnicus, de
tweede in het algemeen tot dat van de civielingenieur. Zij beïnvloeden
elkaar echter wederzijds (men denke aan de invloed van een gekozen
polderpeil) en dus behoort de kennis van de algemene problemen ook
aan decultuurtechnicus teworden bijgebracht. Het aanleggen van een
net van wegen en waterlopen in een ruilverkaveling tenslotte eist
kennis van grondverzet, van de aanleg van eenvoudige wegen en van
de daarin te bouwen kruisingskunstwerken. Ook hier dus een terrein
waar de cultuurtechnicus ende civielingenieur elkaar ontmoeten.
Daar in het buitenland de functie van cultuurtechnisch ingenieur
langer bekend is dan bij ons, komt het juist voor deze buitenlandse
opleidingen eerst de revue te laten passeren. Ik wil daarbij aanvangen
met Zwitserland.In dit land toch is reeds in het jaar 1888 aan de
„Eidgen.Technische Hochschule"een„Abteilungfür Kulturingenieurund Vermessungswesen" gesticht.
Bij de bestudering van het leerplan treft het onmiddellijk, dat de
studievoorde richting „Kulturtechnik" niet alleen geheellosstaat van
de landbouwkundige afdelingen, doch dat zelfs de eigenlijke landbouwkundige vakken slechtseen klein percentage van het totaal aantal
college-uren innemen. De studie was tot voor enkele jaren verdeeld
over zeven halfjaarlijkse semesters,hetgeen thansisuitgebreid tot acht.
Bij onderzoek blijkt de^e vierjarige studie in sterke mate parallel te
lopen met die voor civiel ingenieur. In het eerstejaar wordt een uitgebreide Wiskunde gegeven benevens Geologie en Rechtswetenschap,
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in het tweede jaar Natuurkunde, Mechanica, Hydraulica en Landmeten. Een typisch civiel technische propaedeuse dus, waarin b.v.
Scheikunde ontbreekt- Detwee laatstejaren zijn vrijwel geheel gewijd
aan de Weg-en Waterbouwkunde en aan meer uitgebreide Geodesie
en Fotogrammetrie. Welvallen hieronder vakken als „Hydrographie",
„Gewässerkunde", „Kulturtechnische Wasserbau", „Entwässerungen
und Bewässerungen", die ook wij voor de cultuurtechnicus van het
grootste belang achten, doch dit doet niets afaan het feit dat vaneen
enigszins grondige landbouwkundige scholing geen sprake is. Slechts
een beperkt aantal uren wordt gewijd aan Bodemkunde, Plantkunde,
Landhuishoudkunde en Akkerbouw. Reeds in het 7 semesters-programma besloegen deze vakken slechts 4 % van het totaal aantal
semesteruren; thans isdit zelfs nogiets verminderd.
In de artikelenreeks „Fünfzig Jahre Kulturingenieur Ausbildung
an der Eidgen. Technischen Hochschule" (Die Schweizerische Bauzeitung, 17Juni 1939)schrijft Prof. Dr VOLKART danook: „Man wird
nicht behaupten können daszdieKulturingenieure mit landwirtschaftlichen Vorlesungen überlastet sind". Hij meent dat het moeilijk zal
zijn voordestudenten, dieniet uitdelandelijke samenleving stammen,
om een indruk te krijgen van hetgeen later in het werk van hen verwacht wordt. Hijlegt de nadruk ophetnoodzakelijke contact docentstudent en raadt het volgen van de in de avonduren gegeven vrije
colleges aan. Wanneer hij er daarbij echter op wijst,dat het beter zou
zijn een aantal van deze colleges te vervangen door oefeningen in het
terrein, omdat men deze uit de steden stammende studenten dan
gemakkelijker wegwijs kan maken in de landbouw, dan blijkt hieruit
wel duidelijk dat van wetenschappelijk landbouwonderwijs hier geen
sprake is.
Leerzaam is in dit verband ook de brief van 18 December 1947
waarin deVoorzitter vande„Konferenz der Eidgen. und Kantonalen
Amtsstellen für das Meliorationswesen" aan de President van de
Zwitserse Schoolraad advies uitbrengt over het (sindsdien ingevoerde)
8 semesters-programma. Hij zegt:
„Besonderen Wert legen wir auf eine möglichst weitgehende Ausgleichung der Ausbildung der Kulturingenieure an diejenige der
Bauingenieure"; en verder:
„Die landwirtschaftliche Ausbildung ist im vorliegenden Entwurf
bereits beschnitten worden. Einweitere Kürzung istmitRücksicht auf
die eng mit der Landwirtschaft zusammen hangende Berufsaufgabe
nicht mehr zulässig".
BodemkundeenPlantkundezijn n.1.inbedoeldontwerpiedervanvier
uur gedurende éénsemester teruggebracht tot drie uur.Menkan zich
afvragen welkeverdere beperking nogmogelijk zouzijn indien mende
studenten althans enige landbouwkundige kennis wil medegeven.
In Duitslandkan van een opleiding tot „Kulturingenieur" in feite
niet gesproken worden. Uit een mededeling van Prof. Dr Uhden,
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hoogleraar aan de„Technische Hochschule" teHannover, ter gelegenheid van de in October 1952 gehouden „Ausschusz für Kulturbauwesen in Westdeutschland", blijkt dat men in vakkringen aldaar reeds
tevreden zal zijn, indien de te Hannover bestaande toestand aan de
andere technische hogescholen wordt overgenomen. Volgens het programma van de cursus 1954—1955 wordt te Hannover aan alle a.s.
„Bauingenieure" gedurende één semester twee uur „Landwirtschaftliche Wasserbau" entweeuur „Gewässerkunde und Wasserwirtschaft"
gegeven endaarna aan de richting „Wasserbau und Wasserwirtschaft"
gedurende het laatstejaar twee uur bijzondere onderwerpen uit deze
vakken. Hierbij worden o.m. beregening en ontginning van veengronden behandeld. Als een opleiding tot Kulturingenieur valt dit niet te
beschouwen; men brengt de a.s. Bauingenieur slechts enige kennis van
de cultuurtechniek bij.
Daarnaast wordt aan de landbouwkundige faculteiten van de verschillende universiteiten en hogescholen ook cultuurtechniek onderwezen. Deze opleidingen zijn echter driejarig. Een goed voorbeeld
ervan vormt de „Fakultät für Gartenbau und Landeskultur, Abteilung
Landespflege" van de „Technische Hochschule" te Hannover. De
opleiding ligt geheel in het landbouwkundige vlak. In het eerste jaar
wordt daaraan toegevoegd één uur „Baukonstruktionslehre", in het
tweedejaar twee uur „Landeswasserwirtschaft" en één uur „Technik
des Landschafts und Garten Gestaltung". In het laatste jaar volgen
dan nog oefeningen in „Stadt, und Ländl. Siedlungswesen", hetgeen
met enige goede wil ook tot cultuurtechniek gerekend kan worden.
Dezeopleidingin „Landespflege" isvermoedelijk demeest technisch
georiënteerde van deze landbouwkundige opleidingen. In het programma van de „Landwirtschaftliche Fakultät" van de universiteit te
Bonn b.v.wordt „Kulturtechnik" slechts alskeuzevak vermeld.
Het is mij niet uit ondervinding bekend op welk wetenschappelijk
peil de met het diploma van „Diplom-Landwirt" voorziene afgestudeerden van deze driejarige opleidingen staan. Ogenschijnlijk moet
dit niet onbelangrijk lager liggen dan dat van de Nederlandse landbouwkundig ingenieur. In ieder geval kan niet aangenomen worden
dat destudentenmeer dan eenalgemeneindruk krijgen van de cultuurtechniek en de weg- en waterbouwkunde, zoals wij deze vakkenzien.
Een van de meest merkwaardige voorbeelden van de opvatting, dat
een „Kulturingenieur" in feite een civiel ingenieur met enige landbouwkundige kennis is, treft men in Oostenrijk aan. De opleiding voor
de landbouw wordt daar gegeven aande „Hochschule für Bodenkultur" te Wenen,waar men na een intensieve 4-jarige opleiding (20-23
uur per week) het diploma van Diplomingenieur in „Landwirtschaft",
„Forstwirtschaft", „Kulturtechnik" en „Gärungstechnik" kan verkrijgen.
De opleiding in de landbouwkundige sector iswat de vakken betreft
enigszins overeenkomstig de onze, met dien verstande dat slechts twee
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uur in het eerste jaar aan wiskunde wordt gewijd en dat veeteelt en
zuivel zonder specialisatie aan akker- en weidebouw zijn toegevoegd.
Een vijfde jaar geeft de student de gelegenheid de tuinbouw te bestuderen.
Beschouwt men echter de richting „Kulturtechnik" dan vindt men
een vrijwel geheel civiel-technisch ingesteld programma. Wel worden
in het eerstejaar een viertal uren gewijd aan Plantkunde en wordt ook
de Bodemkunde in het eerste en tweede jaar voldoende behandeld,
doch voor „Landwirtschaftslehre" en „Forstwirtschaftslehre" zijn
slechts in het 3e semester in totaal drie uur uitgetrokken. Hiervan kan
dusniet meer dan een globaal overzicht worden gegeven. Verder ishet
programma gevuld met civiele vakken en landmeten. In het eerste
semester van het vierdejaar zijn zes, in het tweede semester drie uur
uitgetrokken voor „Kulturtechnischer Wasserbau". Dit isdus met ons
onderwijs in de cultuurtechniek en bevloeiing te vergelijken.
Voor België wil ik alsvoorbeeld kiezen de opleidingen te Leuven en
te Gent; beide zijn vijfjarig. In Leuven worden de eerste tweejaar aan
de basisvakken gewijd; wiskunde neemt daarbij een niet onbelangrijke
plaats in. Gedurende de drie laatste jaren kan men zich specialiseren
o.a. in Génie Rural. In het derdejaar zijn echter nog §van het aantal
vakken (waarvoor ca 20uur college per week zijn uitgetrokken) aan de
landbouw gewijd, doch in het vierde en vijfde jaar beweegt de studie
zich in dat geval meer en meer in technische richting waarbij, behalve
drainage, ook landbouwmachines, motoren en electriciteit worden
behandeld.
In Gent is het studieprogramma meer technisch gericht. Ook hier
duurt de candidaatsstudie, omvattende o.m. Wiskunde, Natuurkunde,
Scheikunde en Plantkunde, tweejaar.
De daarop volgende ingenieursstudie eist drie jaar; één der vijf
mogelijke richtingen is„boerderijbouw", welke aanduiding niet letterlijk genomen moet worden, doch meer als een vervanging van het
franse Génie Rural. Deze richting Boerderijbouw is dan nog onderverdeeld in „landbouw-mechanica" en „cultuurtechniek", doch deze
scheiding voltrekt zich eerst in het laatste jaar.
De colleges zijn grotendeels op de techniek gericht. Aan de vakken
algemene landbouwkunde, landhuishoudkunde en pédologie wordt
slechts één uur gedurende een jaar gewijd, evenals aan economie en
wetgeving. Landmeten krijgt een uur gedurende anderhalfjaar toegemeten evenals Hydraulica. De technische colleges zijn grotendeels
aan dezelfde technische vakken gewijd, die wij voor de cultuurtechnicus nodig oordelen. In verband met de landelijke omstandigheden
wordt echter meer aandacht gewijd aan gebouwen en landbouwmachines en is ook electriciteit in het programma opgenomen.
In Frankrijkis de studie geheel anders ingericht. Het hoger landbouwkundig onderwijs is daar in twee delen gesplitst. Het onderwijs
vindt plaats aan het „Institut National Agronomique" te Parijs. Men
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wordt toegelaten na eenvergelijkend examen,tot het afleggen waarvan
iedereen kan worden toegelaten. De praktijk is echter dat vrijwel alle
candidaten het „Baccalauréat" met de aantekening voor wiskunde
bezitten, sommigen hebben nog belangrijk zwaardere diploma's. De
studie duurt twee jaar en vertoont een algemeen landbouwkundig
karakter: naast scheikunde en geologie worden ook algemeen landbouwkundige vakken en landbouweconomie onderwezen.
Na tweejaar kan men overgaan naar de aan het instituut verbonden
„Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques appliquées".
Men moet dan echter een gemiddelde van minstens 14,5 punt uit 20
hebben gehaald. Ook hier duurt de studie tweejaar met daarna één
jaar praktijk. Onderwezen worden de meer gevorderde landbouwvakken; de abituriënten treden veelalin dienstvan het Gouvernement.
Degenen die tuinbouw studeren, volgen een overeenkomstige studie
aan de „Ecole Nationale d'Horticulture".
Voor de cultuurtechnici wordt de „Ecole Superieure" vervangen
door de „Ecole Nationale du Génie Rural". Ook hier duurt de studie,
die zich vooral op technische vakken richt, tweejaar. De abituriënten
hebben dus wel voorbereidende landbouwkundige vorming gehad,
doch geen gevorderde.Een bijzonderheid is nog,dat J van het aantal
leerlingen van de „Ecole Nationale du Génie Rural" afkomstig moet
zijn van de „Ecole Polytechnique", een op militaire leest geschoeide
onderwijsinrichting, die op wiskundige grondslag gebouwd voorbereidend technisch onderwijs geeft. Men kan dus in Frankrijk ook ingenieurs van de Génie Rural ontmoeten, die absoluut geen landbouwkundige kennis bezitten.
In de Verenigde Staten van Amerika is de „agricultural engineer"
enigermate met onze cultuurtechnicus te vergelijken. Beschikt werd
over het prospectus van het bekende „North Carolina State College"
te Raleigh, dat van de studie daarvoor een beeld geeft. De studie voor
het Bachelor-diploma duurt vierjaar. De eerste tweejaar zijn gevuld
met voorbereidend onderwijs: wiskunde, scheikunde, natuurkunde,
bodemkunde, landbouwwerktuigkunde. De laatste twee jaar zijn gewijd aan onderwerpen als:„Soiland Waterconservation Engineering",
„Farm Power and Machinery", „Farm structures", „Rural Electrification". Eigenlijke landbouwkundigeonderwerpen treft menniet aan,
voor hydraulica istwee uur in één semester uitgetrokken.
Nadat de „Bachelor Degree" gehaald is kan men na een jaar de
„Master Degree" halen. Hiervoor ismeer gespecialiseerde studie nodig
in dezelfde onderwerpen; men moet daarvoor ook, evenals voor ons
ingenieursexamen, min of meer zelfstandig werk verrichten.
De studie voor „agricultural engineer" vertoont dusin verschillende
opzichten overeenkomst met de onze voor cultuurtechnicus. Zij beweegt zich echter ook op het gebied van landbouwwerktuigen en
electriciteit en - en dit is het kenmerkende verschil - de landbouwkundige scholing ontbreekt. De studie der civiel technische vakken
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omvat irrigatie, „Flood protection", watervoorziening e.d. en gaat
vrij ver. Dit blijkt uit een artikel in „Agricultural Engineering" van
September 1954, getiteld „Comparison of Soil and Water Majors in
Civil and Agricultural Engineering Curriculums", byA.J . SCHWANTES,
P. W. MANSON and B. C. COLBY. Hierin wordt een belangwekkende
vergelijking gemaakt tussen de studie voor „Agricultural Engineer" en
die voor „Civil Engineer" aan 15 „Land-grant Colleges" en Universiteiten, dievollediggewaardeerde agricultural-engineering programma's
hebben. Geconcludeerd wordt, dat voor de „Basis-subjects" ongeveer
hetzelfde aantal uren aan wiskunde, natuurkunde en scheikunde wordt
gewijd. Bij de gespecialiseerde vakken is het aantal uren, dat voor de
waterbouwkundige vakken is uitgetrokken, iets hoger bij de „agricultural engineers". Ook „mechanical and electrical engineering" liggen
iets hoger. Landmeten daarentegen wordt in de U.S.A. geheel tot de
taak van de landmeter en de civiel ingenieur gerekend ;de „agricultural
engineer" wijdt hieraan vrijwel geen tijd. Constructie is geheel de taak
van de civiel ingenieur.
Ik gaf U met voordacht dit vrij uitvoerige overzicht omdat in deze
tijd van internationale samenwerking een vergelijking met de nabij
gelegen landen niet achterwege kan blijven, al was het slechts omdat
onze afgestudeerden in het buitenland met de abituriënten van deze
hogescholen zullen moeten concurreren. Vastgesteld moet echter
worden, dat naar Nederlands inzicht geen enkele van deze opleidingen
geheel bevredigend isvoor een cultuurtechnicus. Ongetwijfeld vertonen
zowel de Gentse als de Amerikaanse opleiding het aantrekkelijk beeld
van een all-round ontwikkeling op cultuurtechnisch gebied, doch wij
missen daarin de grondige opleiding in de landbouwwetenschap,
welke wij als onontbeerlijk beschouwen voor degene, die in nauw
contact met de landbouw arbeidt. Verder heeft de Franse opleiding
in ieder geval het aantrekkelijke, dat zij voor dat gedeelte van de
ingenieurs, dat van het „Institut National Agronomique" herkomstig
is, de zekerheid stelt van kennis van de landbouwkundige basis-vakken
als bodemscheikunde, plantkunde en zoölogie. De Zwitserse, Duitse en
Oostenrijkse opleidingen daarentegen liggen vrijwel geheel op het
terrein van de civiel-ingenieur, in Zwitserland dan nog met een sterke
menging met dat van de landmeter.
Ongetwijfeld wordt de gezichtshoek van waaruit de opleiding tot
cultuurtechnicus in deze landen wordt beschouwd, in sterke mate
bepaald door plaatselijke omstandigheden. Ook traditie speelt echter
een rol. I n landen als Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk was de
civiele techniek altijd veel sterker gericht op het transportwezen dan
o p de waterbouwkunde. Toen dit in latere jaren veranderde ging de
belangstelling in de eerste plaats uit naar de opwekking van waterkracht. De zo sterk op de waterbeheersing gerichte studie, waarvoor
de Delftse hogeschool bekend is, kent men in deze landen niet en het
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is dus begrijpelijk, dat men er betrekkelijk gemakkelijk toe besloot om
door toevoeging van enige cultuurtechnische vakken een opleiding
voor „Kulturingenieur" te scheppen. Daarbij komt, dat het driejarig
studieprogramma van het landbouwkundig hoger onderwijs in Duitsland geen tijd laat voor een grondige cultuurtechnische studie.
Overigens bracht het feit, dat de akkersveelalhellend liggen, mede dat
de behoefte aan een nauwkeurige waterbeheersing niet zozeer werd
gevoeld en dat deze trouwens moeilijk teverwezenlijken is.In Zwitserland komt daar nog bij dat, door het zeer beperkte oppervlak beschikbaar akkerland, de ruilverkaveling een veel belangrijker element is
voor de verhoging der productie dan de waterbeheersing.
In de Verenigde Staten zijn mechanisatie en electrificatie op de
boerderij zulke belangrijke elementen voor de vooruitgang in de landbouw, dat zij in het studieprogramma niet kunnen ontbreken. Vanzelfsprekend zijn deze elementen ook hier te lande van belang, doch
door de sterke specialisatie, die in een klein land mogelijk is, laat men
de electrificatie geheel aan terzake gespecialiseerden over. De mechanisatie zien wij meer in het kader van de algemene landbouw liggen,
al kan het alskeuzevak gekozen worden door de cultuurtechnicus.
Hoe dit ook zij, de conclusie moet worden getrokken, dat het voor
Nederland geen zin heeft het oogte richten op het buitenland wanneer
het gaat om een studieprogramma voor de cultuurtechnicus op te
stellen. De voor dit programma noodzakelijke vakken zullen alleen
kunnen worden gevonden door terug te grijpen op de landbouw zelf.
Nagegaan zal moeten worden wat deze behoeft. Daarbij zal dan
automatisch blijken welke plaats de civiel technische vakken, die hier
kortheidshalve als weg- en waterbouwkunde zijn aangeduid, moeten
innemen.
Wanneer men de ontwikkeling hier te lande bestudeert, blijkt echter
dat men dit bij de instelling der richting cultuurtechniek niet heeft
gedaan. Nu waren de omstandigheden daarvoor zeker weinig gunstig.
Gedachtenwisseling over dit onderwerp in tijdschriften of bijeenkomsten werd door de oorlog welhaast onmogelijk gemaakt, terwijl de
noodzaak om na de oorlog over cultuurtechnisch geschoolden te beschikken sterk werd gevoeld. In de over deze aangelegenheid handelende ambtelijke beschouwingen gaat men er dan ook van uit, dat
aan de landbouwhogeschool een richting cultuurtechniek moet worden
opgericht, omdat debehoefte aan cultuurtechnische ingenieurs bestaat.
De omvang van de landmeetkundige studie is het enige onderwerp
waarover vrij uitvoerig van gedachten werd gewisseld; dit vanzelfsprekend omdat de meer en meer in omvang toenemende ruilverkaveling één der voornaamste redenen wasom de richting in te stellen.
Door mij moet er dus mede worden volstaan aan te geven op welke
gronden bijmijdeovertuiging bestaat, dat de plaatsing van de cultuurtechnische studie aan de landbouwhogeschool - en de daarmede
gepaard gaande beperking in de studie der civiel technische vakken -
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dejuiste is.Men dient zichnaar mijn mening dan allereerst rekenschap
te geven van het feit, dat er een fundamenteel verschil bestaat tussen
een landbouwhogeschool en een technische hogeschool, niet alleen in
onderwijs, doch ook in sfeer. Beide zijn inrichtingen waar toegepaste
wetenschappen worden gedoceerd, welke voor een belangrijk deel
gericht zijn opdeuitoefening van enigerleivormvan technische arbeid.
Immers niet alleen de landbouw in zijn meer eenvoudige vorm is een
probleem van technische arbeid doch ook dat deel van de landbouwkundige research, dat zich langs streng rationele lijnen beweegt, kan
als zodanig gezien worden. Doch terwijl door de technische ingenieur
in de eerste plaats de stof wordt gehanteerd, waarvan de eigenschappen onstot grotehoogte bekend zijn, zaldelandbouwkundig ingenieur
bij zijn werkzaamheden staan tegenover uitingen van de natuur, die
niet altijd door rationeel denken te doorgronden zijn. Hoewel dus aan
beide hogescholen oefening in rationeel denken op de voorgrond moet
staan, zal daarin aan een landbouwhogeschool steeds een subjectieve
inslag te onderkennen zijn.
Streeft men dus naar een plaatsing op rationele gronden van de
beidecategorieëningenieursdan zaldetechnische ingenieur zijn plaats
vinden daar waar de eisen van de stof domineren en de landbouwkundig ingenieur daar waar de natuurlijke factoren, temidden van
welke het werk wordt uitgevoerd, prevaleren. Alle technische werkzaamheden dus, die van zodanige omvang zijn, dat een nauwkeurig
naspeuren van de stoffelijke mogelijkheden noodzakelijk is, terwijl de
doelstelling ofreedsbepaald is,ofdoor samenwerking van deskundigen
van allerlei aard bepaald wordt, zullen door de technicus, dat is dus
in onsgeval de civiel ingenieur, moeten worden geleid. Alle technische
werkzaamheden daarentegen, die als het ware in de directe nabijheid
van land- en tuinbouw plaats vinden en waar de technische uitvoering
zoal niet ondergeschikt, dan toch ten nauwste verbonden is aan de
eisen van deze land- en tuinbouw, behoren tot het terrein van de
cultuurtechnicus. Deze toch zal deze eisen sneller aanvoelen en hij zal
gemakkelijker een noodoplossing vinden daar waar voorlopig nog geen
exacte oplossing bestaat, hij zal de onderzoekingen welke nog verricht
moeten worden, beter kunnen richten en hij zal de landbouwers voor
wie dewerkzaamheden tenslotte verricht worden, beter kunnen volgen
in hun ogenschijnlijk niet altijd rationele denkwijze.
Een volgende vraag moet dan zijn:waar ligt de grens? Het behoeft
geen betoog dat het niet in de bedoeling kan liggen te Wageningen een
vereenvoudigde opleiding voor waterbouwkundig ingenieur in te richten. In het kader van ons betoog bestaat daar echter geen gevaar voor.
Te Wageningenzalmenersteedsvan blijven uitgaan,datdelandbouwkundige vorming een belangrijke plaats moet innemen. Welnu deze
neemt zoveeltijd in beslag, dat er geen sprake kan zijn van een min of
meer volledige technische vorming. De vraag is echter wel welke stof
gedoceerd moet worden. Het probleem moet dus, scherper omlijnd,
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als volgt gesteld worden:Welke plaats moet de Weg- en Waterbouwkunde in het studieprogramma voor cultuurtechnisch landbouwkundig ingenieur innemen, opdat voldaan worde aan de voorwaarde,
dat deze in staat wordt gesteld zijn taak in het geschetste randgebied
tussen landbouw en civieletechniek naar behoren te vervullen.
Bepalen wij ons eerst weder tot Nederlandse toestanden dan moeten
wij constateren, dat een samenleving als de onze alshetware gekarakteriseerd enbepaald wordt door devérgaande specialisatie.De cultuurtechnicus zal dus bij zijn werk de hulp kunnen inroepen van velerlei
specialisten, zowel op landbouwkundig gebied als op dat van de techniek. Bij de Cultuurtechnische Dienst b.v. zijn verschillende civiel
ingenieurs werkzaam, bij verschillende Provinciale Waterstaatsdiensten landbouwkundig ingenieurs. Ontginningsmaatschappijen
leiden de uitvoering, welbekende ingenieursbureaux maken de projecten, goed geoutilleerde aannemers staan ten dienste voor de uitvoeringswerkzaamheden.
Wat dus de cultuurtechnicus moet weten is de theoretische grondslagvan deze arbeid; aan debasis-vakken hydraulica, grondmechanica
en statica dient de volle aandacht gewijd te worden. Inzicht in de
vormgeving der noodzakelijke bouwwerken dient slechtsinformatief te
worden gegeven.Destudent moet betekenis en doelder grotere werken
begrijpen en het waarom der vormgeving; bovendien moet hij zich
realiseren, dat dezevormgeving ten delebepaaldwordtdoorlandbouwkundige factoren (b.v.degewenstegrondwaterstand) en hydrologische
gegevens (b.v. de te verwachten afvoer), welke hij zal moeten verstrekken. Met het opmaken van het eigenlijke ontwerp heeft hij echter
slechts zijdelings bemoeienis en bij de uitvoering zal hij gewoonlijk
slechts nagaan of het werk volgens het project uitgevoerd is. Uitvoeringsdetails zijn derhalve bij het onderwijs overbodig,behalve wanneer
deze problemen raken, die het gehele werk beïnvloeden. Gedacht
wordt aan grondwaterproblemen, die bepaalde funderingswijzen eisen
en dus de kosten zeer kunnen verhogen. Verder ishet arbeidersvraagstuk van belang, omdat de uitvoering in tijden van werkloosheid
daarmede kan staan of vallen. In het kort:inzicht, geen feitenkennis,
moet de stelregel zijn die bij dit onderwijs prevaleert.
Het iswellicht goed om voor degenen, die met deze materie minder
vertrouwd zijn, het voorgaande met eenvoorbeeld te verduidelijken.
Een z.g. beekverbetering wordt tegenwoordig gewoonlijk ontworpen
door ingenieurs van de waterschappen of de Provinciale Waterstaatsdiensten, dan wel door de grote ontginningsmaatschappijen of door
ingenieursbureaux onder toezicht van deze diensten. De cultuurtechnicus levert daarbij reeds onmiddellijk het meest belangrijke gegeven,
n.1. de waterstand waarnaar gestreefd moet worden in zomer en in
winter. Hij is verder vrij zeker betrokken bij studies betreffende de
afvoer, waaropdebeekverbetering moet worden berekend; deze hangt
n.1.zeer sterksamen met de aard van de bodem en het karakter van de
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landbouw in het stroomgebied. Hij zal verder een der belangrijkste
figuren zijn voor het contact met de boeren wanneer - zoals vrijwel
altijd het gevalis- met de beekverbetering deoprichting ofomvorming
van een waterschap gepaard gaat. Immers hij zal aan deze boeren het
best de te verwachten voordelen kunnen uiteenzetten en omgekeerd
het best de belangen van de boeren bij het waterschap kunnen bepleiten. Hij moet dus een goed inzicht hebben in het „waarom" van
de verschillende onderdelen van het project en de redenen weten,
waarom de begroting van kosten niet lager kan worden gesteld. Immers de eerste tegenwerping, die deze boeren vermoedelijk zullen maken is, dat het werk te duur en te grootscheeps is opgezet. Bovendien
zal hij moeten adviseren over de toe te kennen subsidie. Tenslotte zal
hij de landbouwvoorlichtingsdienst moeten adviseren welke andere
cultuurwijzen mogelijkzijnmet denieuwe grondwaterpeilen, opdat dezede daarvoor nodige voorlichting kan geven.
Dit vormt dus reeds een betekenend arbeidsveld. Gaat men er echter
van uit - wat tegenwoordig vrijwel algemeen aanvaard wordt - dat
in de toekomst deze beekverbetering tevens dienstbaar zal worden
gemaakt aan de watervoorziening in droge perioden, n.1. door daarin
via scheepvaartkanalen of anderszins aan de grote rivieren, het IJselmeer ofde Deltaboezems onttrokken zoet water toe te voeren, dan zal
de cultuurtechnicus reeds bij het opmaken van het project moeten
aangeven, waarde stuwen geplaatst moeten worden om dit doel in de
toekomst te verwezenlijken. Immers dan zullen bij deze stuwen, die
thans alleen gebouwd worden omdegrondwaterstand zogoed mogelijk
op peil te houden, irrigatiesloten moeten aftappen die het water naar
de boerderijen zullen moeten voeren, waarbij vanzelfsprekend de
meest waterbehoevende gronden voorrang zullen hebben. En als de
cultuurtechnicus zijn taak goed verstaat zal hij reeds onmiddellijk een
studie maken van de mogelijkheden om dit water op de akker te brengen. Het zaldan wellicht blijken, dat dit praktisch alleendoortevoeren
is na de uitvoering van een ruilverkaveling. Bij waarschijnlijk reeds
bestaande redenen daarvoor wordt dan eenzeerurgentegevoegd waarbij met het bepalen van de rangorde rekening kan worden gehouden.
Keren wijthans tot het onderwijs terug,dan kanvastgesteld worden,
dat in het algemeen gesproken het gewenste inzicht in de beschikbare
tijd kan worden bijgebracht. De landbouwkundige vorming met inbegrip van de bodemkunde en de landbouwscheikunde eist een vrij
groot aantal uren. Wanneer men het studieplan van de candidaatsstudie niet wiloverladen zullen dedrietechnische vakken: Landmeten,
Weg- en Waterbouwkunde en de eigenlijke Cultuurtechniek niet over
meer dan 6à 7uur per week kunnen beschikken. Volgens de inzichten
van de betrokken hoogleraren dient deze tijd gelijkelijk over deze drie
vakken te worden verdeeld. Zij vormen toch alshet ware de zuilen, die
de cultuurtechnische opleiding in technische zin dragen. In de twee
jaar candidaatsstudie zullen dus in totaal ca 100 college-uren voor
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ieder van deze technische vakken ter beschikking staan. Vanzelfsprekend dient daarbij deleerstofoppractica teworden toegepast en nader
te worden verwerkt.
In de ingenieursstudie zal men zich in enige vakken kunnen specialiseren;hieronder behoort Weg-enWaterbouwkunde.Juist in verband
met het bijzondere karakter van de cultuurtechnische studie moet
daarbij naar mijn mening als eisgesteld worden, dat dezekeuze slechts
gemaakt kan worden na verkregen instemming van de leidende hoogleraar van de richting. Slechts dan toch bestaat de waarborg dat
harmonisch gevormde ingenieurs worden verkregen, hetzij voor de
meer technische richtingen van de cultuurtechniek, hetzij voor het
onderzoek ofde meer theoretische problemen.
Richten wij thans het oog op de landen waarvan men in het algemeenzegt,dat zij in ontwikkeling zijn achtergebleven, dan zien wij op
ditterreineengroot verschil. Hier te lande gecompliceerde problemen,
samenhangend met de noodzaak om een maximum productie van een
klein stukje land teverkrijgen, daar eenvoudige verbeteringen teneinde
een zij het beperkte oogst te verkrijgen van land dat tot dusver braak
lag;hier voldoende geld om alle verbeteringen naar de nieuwste eisen
der techniek uit te voeren, daar de noodzaak om met weinig geld een
zo groot mogelijk effect te verkrijgen; hier de beschikking over specialisten van allerlei aard, daar de noodzaak om het werk grotendeels, zo
goed en zokwaad alshet gaat, zelftot stand te brengen.
Het behoeft geen betoog, dat deze zo verschillende omstandigheden
zichin hetonderwijs moeten weerspiegelen.Betekent dit dat het onderricht in de Weg- en Waterbouwkunde voor deze categorie van studenten meer gelijk aan dat van de Nederlandse Middelbaar Technische
Scholen moet zijn? Zeer zeker niet. Het op hoog peil staande Nederlandse middelbaar technische onderwijs toch is in het algemeen op
Nederland zelfgericht. Het ismeer op de uitvoeringspraktijk ingesteld
dan het onderwijs aan de Technische Hogeschool en staat daardoor
automatisch verder af van het Wageningse onderwijs aan de cultuurtechnicus. Zo eist b.v. de moderne uitvoeringspraktijk tegenwoordig
een zodanige kennis van technische hulpmiddelen, datde studie daarvan voor de cultuurtechnicus niet mogelijk is; in meer afgelegen
streken zal trouwens voor minder belangrijke werken toch niet over
deze hulpmiddelen beschikt worden.
Ook voor de richting „Tropische Cultuurtechniek", zoals wij deze
nu maar kortheidshalve zullennoemen,geldtdat getracht moet worden
de student de grondbeginselen bij te brengen waarop hij zelf zijn
conclusies kan - en zal moeten - bouwen. Hydraulica- en Staticawetten hebben dezelfde geldigheid over de gehele wereld, de principes
van de grondmechanica eveneens. Doch deze basis-kennis zal moeten
worden uitgebreid. De samenstelling van hier te lande dikwijls minder
gebruikelijke bouwstoffen, het hoe en waarom van hun gebruik, de
mogelijkheden en de begrenzing van verschillende funderingsmetho-
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den, de wijze waarop men een schatting kan maken van catastrophale
afvoeren, het zijn alle grondbeginselen die men moet kennen om b.v.
in een afgelegen streekmet onbekende bouwmaterialen een eenvoudige
brug te bouwen, zo dat deze niet instort onder het verkeer en niet
wegslaat bij de eerste grote bandjir. En niet te vergeten, inzicht in de
psyche van de arbeider die zo verschillend is van de Nederlander.
Immers waar men onder dergelijke omstandigheden slechts op zeer
beperkte machinale hulpmiddelen zal kunnen rekenen, staat en valt
de uitvoering met de goede geest onder het werkvolk.
Het behoeft geen betoog dat voor een dergelijk meer omvangrijk
studieprogramma meer uren beschikbaar zullen moeten zijn dan voor
de Nederlandse Cultuurtechniek. De twee andere „zuilen" zullen
echterindit gevalvermoedelijk ietsslankerkunnen zijn.Het landmeten
kanietseenvoudiger worden opgezet, omdat de cultuurtechnicus in de
tropen wel zeer goed geoefend zal moeten zijn in de meer eenvoudige
veelhoeksmetingen en waterpassingen (zo zelfs dat hij in staat moet
zijn de grondbeginselen ervan aan hulpkrachten uit het land zelf bij
te brengen) doch de meer ingewikkelde problemen niet behoeft te
kennen. Ook de voor Nederland onmisbare uitvoerige behandeling
van de beheersing van de grondwaterstand is voor dergelijke landen
minder nodig, omdat de middelen om deze te effectueren vrijwel altijd
ontbreken.
Doch waar wij naar mijn mening nimmer afstand van mogen doen
isdelandbouwkundige scholing.En hierbij doelikdan inhet bijzonder
ook op de kennis van de bodem, waaraan in dergelijke landen nog
vrijwel allesontbreekt. Immers hetgeen de bevolking ofde emigrant in
dergelijke landen van onze cultuurtechnicus verwacht is niet alleen
een advies over en eventueel een goed geleide uitvoering van cultuurtechnische werken, doch ook een advies over een verantwoorde gewassenkeuze, verantwoord in die zin dat een behoorlijk levenspeil
gewaarborgd is, dat de noodzakelijke werken voor wateraanvoer en/of
-afvoer binnenhetkadervan de beschikbare middelen kunnen worden
tot stand gebracht, dat de producten ter markt kunnen worden gebracht enlast notleastdat hetland behouden blijft voorhet nageslacht.
Vooral het laatste zal onze cultuurtechnicus dikwijls hoofdbreken
kosten, omdat roofbouw in dergelijke landen min ofmeer tot een gewoonte is geworden.
Wanneer zijn opleiding hem in staat stelt aan deze eisen te voldoen
zal hij, voor zover mijn ervaring strekt, een aanmerkelijke voorsprong
hebben op de ingenieurs en landbouwkundigen uit andere cultuurlanden, omdat deze, in het algemeen gesproken, niet aan hun specialistischevorming zijn ontgroeid. Daardoor ishun arbeid in vele landen
min of meer een teleurstelling geweest. Ik ben er van overtuigd dat
dit met de arbeid van onze afgestudeerden niet het geval zal zijn.

10. H E T S T U D I E J A A R 1954-1955
REDE UITGESPROKEN OP 19 SEPTEMBER 1955 BIJ DE OVERDRACHT
VAN HET RECTORAAT DER LANDBOUWHOGESCHOOL DOOR

IR. W. F. E I J S V O O G E L
Mijne Heren Curatoren,
Mevrouw en Mijne Heren Hoogleraren,
Dames en Heren Lectoren, Docenten en
Wetenschappelijke Medewerkers,
Dames en Heren studenten,
en voorts Gij allen, die door Uw tegenwoordigheid blijkt geeft van Uw belangstelling.
Dames en Heren,
Het studiejaar 1954/1955 heeft gestaan in het teken der herdenking. Herdenking in de eerste plaats van het heugelijk feit, dat
Nederland tien jaar geleden bevrijd werd, herdenking ook van degenen, die daarvoor hun leven gaven. Het verleden vervaagt snel, en
het is voor de jongeren onder ons reeds nu vermoedelijk niet gemakkelijk zich in te denken in een wereld gedomineerd door het
Nazidom. De tweede Wereldoorlog was een strijd van degenen, die
vrij wilden leven, tegen degenen, diegebondenheid alsstelsel wilden
opleggen. Het moet een grote troost zijn voor de nabestaanden van
hen, die vielen, dat zij hun leven gaven voor datgene, dat althans wij
als het hoogste goed beschouwen, de vrijheid.
De Landbouwhogeschool heeft aan deze herdenking het hare bijgedragen. Op 4 Mei 1955, in de namiddag, hield collega SMIT een
treffende rede ter herdenking van de leden van onze hogeschoolgemeenschap, die in de oorlog vielen; daarna werd een krans gelegd
bij de gedenkplaat in de Aula.
Op 5 Mei volgde de wapenschouw der geallieerde troepeneenheden, waarbij de Wageningse bevolking het genoegen smaakte het
Koninklijk Gezin in haar midden te hebben. Daarna vermeide men
zich 10dagen lang in gepaste en veelal hoogstaande feestvreugde. De
organisatoren, waaronder in de eerste plaats onze Burgemeester,
kunnen hierop met grote voldoening terugzien. De Landbouwhogeschool stelde de Aula ter beschikking voor een tentoonstelling over
het werk der Verenigde Naties; in de tuin van het arboretum werd
een tentoonstelling van verzets- en bevrijdingsmonumenten georganiseerd. Beide trokken veel belangstelling.
De Landbouwhogeschool heeft echter gemeend niet alleen de be10
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vrijding te moeten herdenken, doch tevens de in vele opzichten fenomenale vooruitgang op het gebied van de landbouw, welke de
sedert 1945 verlopen tien jaar te zien hebben gegeven. In samenwerking met de Instituten werd op 3 en 4 Mei een lezingen-cyclus
gegeven onder de titel „Tien jaren vrij". De Directeur-Generaal
van de Landbouw Ir A. W. VAN DER PLASSCHE sprak over: „De invloed van de wetenschap op de ontwikkeling van het landbouwkundig onderzoek", de hoogleraren EDELMAN en HORRING resp. over
„De bodemkartering tijdens en na de oorlog" en „De ontwikkeling
van het economisch onderzoek in de landbouw", Dr O. BANGA over:
„De plantenveredeling als factor in de strijd om het bestaan", Ir L.
H. HUISMAN tenslotte over: „De ontwikkeling der mechanisatie van
de Nederlandse landbouw sedert 1945".
Het gehoor volgde de lezingen met grote aandacht; de belangstelling was vooral de eerste dag zeer groot.
Ik meen dat thans, aan het eind van het studiejaar waarin deze
herdenking viel, het ogenblik is gekomen om de vooruitgang van
de hogeschool zelve in deze tienjarige periode in beschouwing te
nemen. Ook deze vooruitgang is indrukwekkend geweest.
Ik zal mij daarbij allereerst op het terrein van de materiële voorzieningen begeven. Voor een juist inzicht is het dan wenselijk terug
te grijpen op de toestand, zoals deze zich vóór de oorlog had ontwikkeld en ik kan dan het best aanknopen aan de rede, die collega
MINDERHOUD twee jaar geleden van deze plaats hield. Hij schetste
daarin op de hem eigen originele wijze het ontstaan en de ontwikkeling van de Landbouwhogeschool uit het Middelbaar Onderwijs.
Hij eindigde met te vermelden, dat tijdens de eerste Wereldoorlog
de wet op het Hoger Landbouwonderwijs door de Volksvertegenwoordiging werd aangenomen, waarbij tevens de beslissing viel, dat
de Landbouwhogeschool te Wageningen zou worden opgericht.
Zoals algemeen bekend is, geschiedde dit op 9 Maart 1918, in
tegenwoordigheid van Z.K.H. PRINS HENDRIK. Doch daarmee was
men er niet. De beschikbare ruimte in de gebouwen van de Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool was voor een hogeschool
ten enenmale onvoldoende. Met voortvarendheid werd dus aangevangen met een project voor het bouwen van een nieuwe hogeschool
en het zal niet algemeen bekend zijn, dat niet alleen het plan „De
Dreyen", inclusief een nieuw hoofdgebouw, toen geboren werd,
doch dat men zelfs in 1919 reeds alle daarvoor benodigde gronden
in voorkoop had. Helaas ontstond een plotselinge en vrij onverklaarbare weerstand in de Volksvertegenwoordiging en daarmede was de
kans op een oplossing in grote stijl in eerste instantie verkeken.
Hiermede werd de periode der incidentele oplossingen ingeluid.
Het eerst kwamen tot stand Plantenphysiologie en Microbiologie,
beide gebouwd in de stijl van de tijd, decoratief en duur. Hierna
volgden in belangrijk soberder opzet de gebouwen voor Tuinbouw-
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plantenteelt, Phytopathologie, Veeteelt en Plantenveredeling. Daarna — de crisis van 1928-'29 was toen reeds ingetreden — Erfelijkheidsleer, Landbouwscheikunde en Algemene Plantkunde. Het is
wellicht belangwekkend te vermelden dat het laatste gebouw aanbesteed werd voor f 88.000.
In de laatste jaren vóór de Wereldoorlog volgden dan nog de
Aula (een geschenk),,de Bibliotheek en de gebouwen voor Tropische Landbouwplantenteelt en Zuivelbereiding. ' De middelen
vloeiden toen wat ruimer, hetgeen aan de gebouwen duidelijk te
bespeuren valt.
De oorlogshandelingen, die in Wageningen en omgeving zoveel
schade aanrichtten, lieten de Hogeschoolgebouwen betrekkelijk onberoerd. Betrekkelijk natuurlijk, want niet alleen viel overal schade
te herstellen, doch de inventaris der gebouwen werd grotendeels geroofd of zwaar beschadigd. Doch geheel verloren ging alleen het
nieuwe laboratorium voor Landbouwscheikunde; dat het oude cafeetje „de Valk", waar de afdeling Landmeten en Waterpassen was
ondergebracht, eveneens moest worden afgeschreven, zal wel niemand als een verlies beschouwd hebben.
Het probleem, waarvoor de Hogeschool gesteld werd, was dus
niet zozeer herstel van hetgeen verloren ging, dan wel het opvangen
van een veel groter aantal studenten dan de Landbouwhogeschool
ooit gekend had. Bedroeg het aantal ingeschrevenen in de periode
1918-1940 gewoonlijk tusen 350 en 400, in het cursusjaar 1945/'46
werden 1145studenten ingeschreven en in 1946/'47 1187. Weliswaar
moest een deel van deze grote toevloed op rekening van het ontbreken van studiemogelijkheden gedurende de oorlog worden geschreven en daalde het aantal studenten dus na 1950 weder vrij sterk,
doch het aantal ingeschrevenen bedraagt toch nog steeds meer dan
tweemaal het aantal van vóór de Wereldoorlog. Het zal U thans
duidelijk zijn waarom ik iets meer uitvoerig stilstond bij de bouwgeschiedenis van de periode 1918-1940; het is toch zo, dat door de
beperkte en zuinige opvattingen, welke in die periode, vooral na
1923, de toon aangaven, vrijwel alle gebouwen reeds van de aanvang
aï te klein zijn"opgezet. Door het sterk vergrote aantal studenten
heerst dus thans praktisch overal ruimtegebrek.
Het isverheugend te constateren dat, zo spoedig de algemene toestand in Nederland dit toeliet, met de aanbouw van vervanging en
uitbreiding een aanvang werd gemaakt. Vanzelfsprekend eiste dit
een constante pressie onzerzijds in een land, waar bouwen één der
voornaamste problemen dreigt te worden. Wij mogen ons gelukkig
prijzen, dat zowel Dr HUIZINGA als onze huidige President Curator,
de heer VAN BOMMEL VAN VLOTEN, steeds op de bres hebben gestaan
om de belangen van de Landbouwhogeschool te verdedigen.
Wellicht nog meer verheugend is het te constateren, dat bij deze
nieuwbouw eindelijk gebroken is met het stelsel van de uiterste en
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in feite te grote zuinigheid. Een hogeschool is een organisch geheel,
dat door de jaren heen een regelmatige groei vertoont. Gebouwen
worden voor 50, met de huidige betonbouw wellicht voor 100 jaar
gezet. Indien men in Nederland in de toekomst over een goed geoutilleerde Landbouwhogeschool wil beschikken, dient men alles
•wat nu gebouwd wordt zo ruim op te zetten, dat het ook later voldoende capaciteit zal hebben.
Tot stand kwamen de gebouwen voor Landmeetkunde, Landbouwplantenteelt, Physiologie der Dieren en Landbouwtechnologie*
In aanbouw is het gebouw voor Landbouwscheikunde; dit zal vermoedelijk in het begin van de cursus 1956-1957*ïn gebruik kunnen
worden genomen. De gebouwen maken op ieder, die ze in ogenschouw neemt, een goede indruk. Zakelijkheid is gepaard aan eenvoudige en rustige aesthetische vormen. Ook vreemde bezoekers
uiten zich dikwijls zeer waarderend. De Rijksgebouwendienst heeft
met deze bouw een uitstekende prestatie geleverd.
Het is wellicht goed hier iets te vermelden over de bouwkosten;
deze toch zijn zeer aanzienlijk. Het in 1952 gereed gekomen gebouw
voor Landmeetkunde b.v. heeft gekost f 586.000, het in 1954 in gebruik genomen gebouw voor Technologie f 1.090.000. De kosten
van het gebouw voor Landbouwscheikunde zijn geraamd op 1,8 millioen gulden. Wanneer dit laatste gereed is, zal na de Wereldoorlog
in totaal ca 6 millioen gulden besteed zijn aan gebouwen voor de
Landbouwhogeschool.
Wat de projecten betreft, het is altijd moeilijk hier iets over te
zeggen, omdat verschillende instanties daar nog haar goedkeuring
aan moeten hechten.
Algemene overeenstemming bestaat echter over het feit, dat na
Landbouwscheikunde, twee nieuwe gebouwen resp. voor Organische- en voor Physische en colloïdchemie op De Dreyen moeten
worden gebouwd. Met een gemeenschappelijke collegezaal zullen
zij met de bestaande twee gebouwen één complex vormen.
. Verder is een ontwerp voor een gebouw voor Entomologie nagenoeg gereed.
Inmiddels zijn ook vele kleinere voorzieningen getroffen. Het
van 1882 stammende, doch nog redelijk bruikbare gebouw voor
Physiologie der Dieren, Duivendaal 1, wordt verbouwd en zal eind
1955 in gebruik worden genomen door de afdelingen Cultuurtechniek en Weg- en Waterbouwkunde. De oude werkplaats van de
afdeling Landbouwwerktuigen en de collegezaal van Cultuurtechniek zijn na verbouwing ten dele in gebruik genomen door de afdeling Wiskunde, terwijl de grote werkplaatsruimte verbouwd_wxxd(
tot sporthal. De resten van het gebouw voor Landbouwscheikunde
aan de Diedenweg werden op praktische wijze bruikbaar gemaakt
voor verschillende hoogleraren, die geen laboratoriumruimte behoeven. De afdeling Sociologie en Sociografie tenslotte betrok het
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vroeger door het I.V.T. gebruikte gebouw in de Herenstraat, dat
door een doeltreffende verbouwing een ware metamorfose ondergingVerschillende urgente uitbreidingen zijn echter nog niet verwezenlijkt kunnen worden. Zowel de gebouwen voor Tuinbouwplantenteelt als die voor Plantenphysiologie en Bosbouw vertonen
een ernstig gebrek aan ruimte. Ook Natuurkunde, Bodemkunde en
Delfstof-en Aardkunde zijn in het reeds vrij oude gebouw, Duivendaal 2, zeer benauwd gehuisvest. Wellicht dat hier een oplossing gevonden kan worden door over enkele jaren een vrijkomend gebouw
van één der instituten in gebruik te nemen.
Ook voor de ie Wageningen gevestigde autonome instituten heeft
nl. een omvangrijke nieuwbouw plaats gevonden. Het is hier niet
de plaats daarop in te gaan, echter met één uitzondering. Bij het tot
stand komen van het fraaie gebouw aan de Mansholtlaan, waarin
de Instituten voor Tuinbouwtechniek en voor Landbouwmechanisatie gevestigd zijn, is reeds onmiddellijk bij de bouw een combinatie gevormd met de Landbouwhogeschool, in die zin dat in dit
gebouw tevens plaats heeft gevonden de afdeling Landbouwwerktuigen. De colleges van collega RIEMER kunnen daardoor gegeven
worden in een sfeer, waar men geheel op mechanisatie is ingesteld
en waar over een uitgebreid materiaal kan worden beschikt voor
voorlichting. Verder is in dit gebouw ook de Centrale Werkplaats
gevestigd en geeft de lector QUAST er zijn voorbereidend onderwijs
in de werktuigkunde. Al met al één der gelukkigste voorbeelden
van samenwerking tussen Instituten en Hogeschool.
Voor de afdeling Landbouwhuishoudkunde, welke thans nog zeer
provisorisch gehuisvest is in het Hoofdgebouw, hoopt men een
overeenkomstige oplossing te treffen.
De technische outillage moest in verschillende laboratoria geheel
vernieuwd worden, in de overige in vele opzichten aangevuld en
gemoderniseerd. Dit heeft grotendeels zijn beslag gekregen; een
bedrag van f900.000 werd in de afgelopen tien jaar ten laste van het
toegestane herstelcrediet verwerkt.
Thans iets over de personeelsbezetting. Het corps hoogleraren en
lectoren vertoonde na de oorlog verschillende hiaten. Bovendien
wilde het toeval, dat meerdere hoogleraren kort nadien de 70-jarige
leeftijd bereikten. Een snelle vernieuwing vond daardoor plaats. In
ons midden zijn nog slechts zes collega's, die aan de vooroorlogse
Landbouwhogeschool hebben gedoceerd, en van deze gaat collega
REINDERS ons nog binnenkort verlaten.
Aan de Landbouwhogeschool bestonden in 1940 27 gewone en 4
buitengewone leerstoelen. Van de laatste werden physische scheikunde en bijzondere delen der plantenziektenkunde omgezet in gewone leerstoelen, terwijl de bijzondere leerstoel voor Koloniale
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landhuishoudkunde en Agrarisch recht werd omgezet in een gewone leerstoel voor tropische landhuishoudkunde.
Ook verschillende lectoraten werden in leerstoelen omgezet; ik
noem de landmeetkunde, de landbouwtechnologie, de graslandexploitatie en de delfstof- en aardkunde.
Het onderwijs werd verder uitgebreid met zes nieuwe gewone
leerstoelen. Het zijn: de empirische sociologie en sociographie, de
rechts- en staatswetenschap, de cultuurtechniek, de zuiveltechnologie, de landbouwhuishoudkunde en de sociologie der niet-westerse
gebieden.
Bovendien werden zes nieuwe buitengewone leerstoelen gevestigd, nl. bouwkunde en stedebouwkunde, de staat- en landhuishoudkunde, de agrarisch-economische en -sociale geschiedenis, de
virologie, de leer van het in cultuur brengen van drooggevallen,
gronden en voeding en voedselbereiding.
Tenslotte werd aan de stichting „Bijzondere leerstoelen voor
Christelijke maatschappijleer te Wageningen" toegestaan een bijzondere leerstoel te vestigen voor: De Christelijke economische en
sociale politiek in de landbouw.
De hogeschool telt dus thans 40 hoogleraren, 7 buitengewone
hoogleraren, 1bijzonder hoogleraar en 10 lectoren.
Voor een belangrijk deel betekenen deze uitbreidingen een verder gaande specialisatie; de stof werd dan tevoren in meer eenvoudige vorm op andere colleges gedoceerd. Er zijn echter twee belangrijke elementen in te herkennen, die in een nieuwe richting wijzen,
nl. het invoeren van het onderwijs in de landbouwhuishoudkunde
(in de-Ver. Staten van Amerika, waar de bakermat gestaan heeft,
bekend als„Rural home economics") en hetscheppen van meerdere
gelegenheid voor de studie vansociaal-economische en sociologische
vraagstukken uit de landbouw. Beide zijn het gevolg van een stroming, die na de Wereldoorlog ook elders te onderkennen valt, nl.
een hogere waardering van de menselijke factor in het productieproces tegenover de technische.
Ook het overige personeel van de Landbouwhogeschool onderging een belangrijke uitbreiding. Alsvoorbeeld moge gewezen worden op de wetenschappelijke staf. Geeft het programma voor het
studiejaar 1946/'47 alsaantal plaatsen voor volwaardige wetenschapwelijke medewerkers 46, thans isdit aantal gestegen tot 112.
Zowel het belangrijk groter aantal studenten als de drang naar
wetenschappelijk onderzoek hebben hiertoe geleid en het is ook
hier verheugend te constateren, dat een zuinigheid, die veelal in
schrielheid ontaardde, eindelijk heeft plaats gemaakt voor het juiste
gebaar, dat indien een personeelsuitbreiding nodig is,de benodigde
gelden beschikbaar moeten worden gesteld. Dat de Landbouwhogeschool in de laatste jaren moeilijkheden ondervindt bij de vervul-
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ling van vacatures, is een kwaal, die wij met vele andere wetenschappelijke instellingen gemeen hebben.
Een verdere verruiming van de fondsen voor wetenschappelijk
onderzoek werd verkregen doordat uit de z.g. tegenwaarde-rekening
van de Amerikaanse Marshall-hulp een bedrag van ca 2 millioen
gulden werd beschikbaar gesteld voor verschillende onderzoekingen. Ten laste hiervan worden nog 35 jonge wetenschappelijke
krachten bezoldigd.
Thans iets over het element, dat velen wellicht als het belangrijkste van de Hogeschool zullen beschouwen: de studenten.
Het aantal ingeschrevenen vertoonde, zoals reeds werd vermeld,
nadat het in de jaren 1945-'47 door de invloed van de wereldoorlog
was opgelopen tot ca 1150, al spoedig een vrij scherpe daling. Reeds
in de jaren 1948 en1949 werden niet meer dan ca 1000 studenten
ingeschreven voor volledig onderwijs en deze daling zette zich daarna regelmatig voort. Het studiejaar 1952/'53 toont 860 ingeschrevenen voor alle lessen, 1953/'54 815 en 1954/'55 790. Dit is vooral
merkwaardig omdat niet alleen op dit ogenblik, nu overal een sterke vraag naar arbeidskrachten bestaat, doch in feite gedurende de
gehele laatste tienjaarlijkse periode ieder afgestudeerd landbouwkundig ingenieur vrij gemakkelijk een betrekking heeft kunnen
vinden. De vraag rijst dus: waaraan is deze daling toe te schrijven?
Dat niet een algemeen gebrek aan intellectuele belangstelling deze daling veroorzaakt, bewijst het feit, dat in sommige universitaire
richtingen een overcompleet bestaat. Ik kan dus slechts één verklaring vinden, nl. dat in Nederland een grote onbekendheid bestaat
met de Landbouwhogeschool en met de mogelijkheden, die de studie aan deze instelling biedt. De dikwijls zeer zonderlinge verzoeken om inlichtingen, die de Rector bereiken, wijzen in deze richting.
Wij zullen ons dus, naar mijn mening, moeten beraden over de
wijze waarop het Nederlandse volk beter kan worden voorgelicht
omtrent onze hogeschool. Want het moge ogenschijnlijk een aantrekkelijke situatie zijn, dat ieder afgestudeerde gemakkelijk een
plaats vindt en nog een ruime vraag overblijft, bezien van groter afstand is dit niet bevredigend. Niet alleen moeten aan de Nederlandse jeugd als geheel zo goed mogelijke kansen worden geboden,
ook de Nederlandse landbouw isallerminst gediend met wat in feite
als een tekort aan landbouwkundig ingenieurs valt te beschouwen.
Tenslotte iets over de studie zelf. Wanneer men constateert, dat
na de oorlog vrijwel overal stemmen opgingen voor een hervorming
van het Hoger Onderwijs, dan dient men daarbij twee zaken zeer
wel te onderscheiden. Ten eerste de noodzaak voor praktische aanvullingen en hervormingen van het studieprogramma, ten tweede
een drang naar meer fundamentele wijziging van de academische
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studie. Beide zal ik.achtereenvolgens bespreken in de vorm zoals zij
zich in de landbouwwereld manifesteerden.
De noodzaak van het aanbrengen van een aantal praktische wijzigingen na vijf jaar stilstand ligt voor de hand. De zich na de oorlog
snel wijzigende economische verhoudingen en in het bijzonder ook
het feit, dat Indonesië zelfstandig werd, vormden een extra stimulans. De wenselijkheid van het instellen van richtingen als Bodemkunde, Sociologie, Landbouwtechnologie en Landbouwwerktuigen
behoeft in dit licht geen betoog; over het feit, dat de sterk de aandacht trekkende richting Cultuurtechniek meer duidelijk onderscheiden moest worden van de algemene landbouwopleiding, dan
men in 1941 nodig had geoordeeld, bestaat geen verschil van mening. Omtrent de wenselijkheid van het handhaven van de tropische
opleiding bestond in de aanvang wel verschil van inzicht. In de
laatste vijf jaar is echter bewezen, dat de afgestudeerden van deze
richtingen zich een plaats in de wereld kunnen veroveren. Aan een
wijziging viel echter niet te ontkomen. De tropische opleiding toch,
vroeger geheel gericht op Indonesië, levert thans landbouwingenieurs af, die hun arbeidsveld in de gehele tropische wereld vinden.
Een onderscheid in plantenteeltkundig, landhuishoudkundig en
technisch georiënteerden ligt daarbij wel zeer voor de hand.
Het is naar mijn mening te betreuren, dat het realiseren van deze
praktische hervormingen zeer lang op zich heeft doen wachten doordat men ze meende te moeten koppelen aan de hervormingen van
de tweede categorie, de meer fundamentele. Over deze bestaat nl.
niet een zelfde eensgezindheid en het heeft dus tot Juli van dit jaar
geduurd voor de Senaat haar goedkeuring aan het plan tot hervorming hechtte.
Het enige wat in de tussengelegen periode bereikt werd, is een
hervorming in technische zin van het Kon. Besluit, waarbij de promotiën en de examens aan de Landbouwhogeschool geregeld worden, waaraan werd gekoppeld het instellen van twee richtingen
Landbouwhuishoudkunde.
De gewenste fundamentele hervormingen van het studieprogramma laten zich het best concretiseren in de volgende drie vragen:
Ie. Moet de voorkeur worden gegeven aan een korte, voor alle richtingen gelijke Propaedeuse of moet overgegaan worden tot een
splitsing?
2é. Moet in de Candidaatsstudie meer gelegenheid worden gegeven voor eigen studie en zo ja wanneer en voor welke richtingen?
3e. Moet de studie in afwijking van de huidige inrichting wellicht
in twee gedeelten worden verdeeld op zodanige wijze, dat het
eerste gedeelte een afgerond geheel vormt en de student dus
desgewenst daarmede kan volstaan?
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Reeds onmiddellijk moet worden opgemerkt, dat het derde punt
zo weinig bijval vond in de kring van de Senaat, dat het niet in behandeling is genomen. Men was vrijwel unaniem van mening, dat
tussen de landbouwkundig ingenieur en de abituriënt van onze zeer
goede Middelbare Landbouwscholen, althans voorlopig, geen plaats
is voor een derde figuur. De aantrekkelijke gedachte, dat aan een
beperkt aantal studenten dan gelegenheid kan worden geboden tot
dieper gaande specialisatie, kon hierin geen wijziging brengen; men
meende dat dit ook te bereiken valt, indien betrokkenen nog enige
jaren aan de hogeschool werken aan onderzoekingen voor een
proefschrift.
Het vraagstuk der propaedeutische studie is door de Commissie
REINDERS, die door de Senaat met de voorbereiding van de studiehervorming was belast, aan een uitvoerige studie onderworpen. Het
resultaat is geweest, dat een ongesplitste propaedeutische studie van
de duur van één jaar is voorgesteld. Deze studie zal alleen de fundamentele vakken omvatten, terwijl door een college Algemene Landbouwkunde voor de nieuw aangekomenen gelegenheid zal bestaan
om kennis te nemen van de algemene problemen in de landbouw.
De Senaat heeft zich in zijn vergadering van 30 Maart 1953 hiermede verenigd. De praktische overweging, die tot dit besluit geleid
heeft, is dat zolang de studie aan de Landbouwhogeschool bij brede
lagen van de Nederlandse bevolking vrijwel onbekend is, van een
richtingskeuze, voordat men minstens een jaar te Wageningen gestudeerd heeft, niets te verwachten valt. Vele leden van de Senaat
zijn er bovendien van overtuigd, dat een natuurwetenschappelijke
grondslag voor ieder landbouwkundig ingenieur, welke ook zijn
specialisatie moge zijn, noodzakelijk is te achten.
Het vraagstuk der Candidaatsstudie isdaarna aan de orde gesteld.
Hierover bestond meer meningsverschil. Het is toch zo, dat aan alle
buitenlandse inrichtingen van hoger landbouwonderwijs een nog
veel meer schoolse opvatting van de studie bestaat, dan in het huidige studieprogramma tot uiting komt. Aan de andere kant is onze
kennis, in het bijzonder voor de Nederlandse richtingen, thans zo
vergevorderd, dat eigen onderzoek en eigen studie zeer wel mogelijk
zijn. Daar in ons universitair onderwijs altijd sterk de nadruk is gelegd op de opvoedende kracht van zelfwerkzaamheid, is het begrijpelijk, dat velen daarvoor, in het bijzonder in het tweede gedeelte van
de candidaatsstudie, meer gelegenheid willen geven.
De noodzaak van hervorming blijkt echter eerst goed wanneer
men het huidige studieprogramma eens wat nauwkeuriger onder de
loupe neemt. Vermoedelijk door opeenvolgende wijzigingen blijkt
thans zowel voor het eerste als voor het tweede gedeelte van de candidaatsstudie weinig regelmaat te bestaan. Voor het eerste gedeelte
wordt b.v. voor Akker- en Weidebouw 16 uur college per week gegeven, voor Veeteelt zelfs 17, voor Tuinbouw echter 14 en voor de
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tropische richtingen, waar veel minder gelegenheid voor zelfstudie
bestaat, slechts 13. Voor het tweede gedeelte vindt men dezelfde
weinig rationele opzet. Hier bevat het programma voor Akker- en
Weidebouw en Tuinbouw 10 uur college per week, voor Veeteelt
12, doch voor Nederlandse landhuishoudkunde 14.
Het uitgangspunt van de Commissie is nu geweest — en de Senaat
heeft zich daarmede met algemene stemmen in zijn vergadering
van 12 Juli 1955 verenigd —dat voor de Nederlandse richtingen
gestreefd moet worden naar 10 uur college per week. Daar in verband met de éénjarige propaedeuse het tweede gedeelte van de
candidaatsstudie thans anderhalf jaar zal omvatten, bestaat daarin
voor een niet te groot aantal vakken voldoende gelegenheid om de
candidaatsstof te behandelen, terwijl de alsdan reeds wat oudere
studenten tevens gelegenheid kunnen vinden voor eigen studie.
Voor de éénjarige studie voor het eerste gedeelte van het candidaatsexamen geldt dit niet. Nog meer dan thans zal daar stof van
fundamenteel karakter moeten worden behandeld en enige meerdere gebondenheid kan daarbij geen bezwaar zijn. Het aantal college-uren bedraagt daar gemiddeld 14.
Bij de besprekingen, die de Commissie REINDERS met de verschillende hoogleraren voerde, is echter wel gebleken, dat het voorgaande niet voor alle richtingen opgaat. De landbouwkundig ingenieurs,
die in het buitenland, in het bijzonder in het minder ontwikkelde
buitenland, een werkkring vinden, worden daar gewoonlijk juist
zeer op prijs gesteld om hun allround opleiding. Het zou dus onverstandig zijn daaraan een eind te maken. Voor verschillende tropische richtingen en voor de bosbouw zijn dus ook in het tweede
gedeelte van de candidaatsstudie meer college-uren uitgetrokken.
Zoals gezegd isdit ontwerp eerst kort geleden in de Senaat behandeld en behoeft het dus nog de goedkeuring van de beslissende instanties. Ik meen echter goed te doen de overwegingen, welke de
Senaat tot zijn besluit hebben geleid, hier in het kort uiteen te
zetten.
Blijft thans nog iets te vermelden over de eveneens door velen
gewenste wijziging in organisatie en bestuur van de hogeschool.
In 1952 werd door de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening een Commissie ingesteld onder voorzitterschap van
onze oud-collega Prof. Mr C. H. F. POLAK, met het verzoek een advies te willen uitbrengen over de vraag in hoeverre de organisatie
der Landbouwhogeschool, zoals deze in de wet van 15 December
1917 (Stb. nr 700) is geregeld, wijziging behoeft. Deze Commissie
bracht in het begin van dit jaar rapport uit, en splitste daarbij haar
aanbevelingen in twee gedeelten. In de eerste plaats stelde zij een
ontwerp voor een wet op het hoger landbouwonderwijs samen,
waarbij als uitgangspunt is aangenomen het bij de Staten Generaal
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aanhangige ontwerp voor een nieuwe wet op het hoger onderwijs.
Daarnaast heeft de Commissie een ontwerp tot wijziging van debestaande wet op het hoger landbouwonderwijs samengesteld waarin
alleen die hervormingen van de bestuursvorm der landbouwhogeschool zijn vervat, welke naar haar mening geen uitstel gedogen. Ik
acht het niet op mijn wegte liggen van deze plaats beschouwingen
te geven over een ontwerp van wet, dat nog niet bij de Volksvertegenwoordiging is ingediend. Volstaan moge worden metde mededeling, dat de Senaat, op verzoek van de Minister van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening, advies uitbracht over het voorstel
tot wijziging van de bestuursvorm. Dit advies luidde instemmend.
Thans overgaande tot een iets meer gedetailleerde bespreking van
de lotgevallen van onze hogeschool in het afgelopen jaar, moge allereerst worden vermeld, dat Prof. REINDERS, na ruim 32 jaren het
onderwijs in deplantkunde aan de Landbouwhogeschool te hebben
verzorgd, op het punt staat onste verlaten. Met ingang van morgen
werd hem op zijn verzoek, wegens het bereiken van de in de wet
gestelde leeftijd, eervol ontslag verleend. Methemvertrekt eenman,
die niet alleen alsdocent, doch ookals mens bij velen van zijn leerlingen eenonvergetelijke herinnering achterlaat. Binnenkort zullen
wij gelegenheid krijgen afscheid van Prof. REINDERS te nemen, vermoedelijk zalde Aula dan voor de eerste maal te klein zijn.
Onder de wetenschappelijke staf hadden wijgelukkig geen doden
te betreuren; helaas ontviel door een ongeval aan de studentengemeenschap de jonge student L. J. THUS. Dat de zeer bekwame directeur vanhet met deafdeling Tuinbouw in nauw contact staande
Instituut tot Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten
kort geleden door een noodlottig ongeval het leven verloor, heeft
ons allen diep getroffen.
De lector Dr D.J. DOEGLASwerd benoemd tot gewoon hoogleraar
in deaardkunde, delfstofkunde en gesteentenleer. Hij wasreeds eerder in dit jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar in de sedimentologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
In mijn verslag werd reeds mededeling gedaan van de instelling
van de twee studierichtingen landbouwhuishoudkunde. De verwezenlijking vandeplannen te dien aanzien heeft in het afgelopen studiejaar de daarbij betrokken instanties vele malen beziggehouden.
Maar geleidelijk valt teconstateren, datdeopbouw vandeze nieuwe
richtingen vorderingen maakt. Een eerste stap was de benoeming
van Prof. Dr C. DENHARTOG tot buitengewoon hoogleraar in de leer
van devoeding endevoedselbereiding, terwijl binnenkort debenoeming van een lector in de leer van de woning en haar bewoning en
een voorziening inhetonderwijs inde textiel en haar gebruik te verwachten zijn. Prof. DEN HARTOG hield op 22 Maart 1955zijn inaugurele rede over „Voedselconsumptie en enige van haar invloeden".
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De lector Ir M.L. 'T HART, die belast wasmethet onderwijs in de
graslandexploitatie, werd benoemd tot hoogleraar in de cultuur van
het grasland.
Reeds sedert enige jaren waren debevoegde instanties tot de overtuiging gekomen, dat bijde tropische richtingen ook.aandacht moet
worden geschonken aan de sociologische vraagstukken in de nietwesterse gebieden. Het verheugt mij te kunnen mededelen, dat een
alleszins bevoegd docent hiervoor is gevonden. Met ingang van
20 September a.s. werd Prof. Dr R. A. J. VAN LIER, buitengewoon
hoogleraar in de sociologie en cultuurkunde van Suriname en de
Nederlandse Antillen aan de Rijksuniversiteit te Leiden, benoemd
tot hoogleraar aan de Landbouwhogeschool om onderwijs te geven
in deempirische sociologie en sociografie derniet-westerse gebieden.
De Wet op het Hoger Landbouwonderwijs schrijft voor, dat aan
de Landbouwhogeschool onderwijs zal worden gegeven in de dierkunde. Hieraan is tot dusverre geen uitvoering gegeven kunnen
worden. Ik heb thans goede hoop, dat binnen afzienbare tijd de
benoeming van een lector in de algemene dierkunde verwacht mag
worden.
In verband met zijn benoeming tot lector aan de Rijksuniversiteit
te Leiden zag Dr H. L. A. VAN WIJK zich genoodzaakt zijn leeropdracht voor Portugees aan onze Hogeschool te beëindigen. De benoeming van een nieuwe docent mag binnenkort worden verwacht.
Wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd zal de docent voor
handtekenen, de heer J. J. HAAK zijn taak met het einde van hetlopende studiejaar moeten beëindigen. Een voorstel tot voorziening
in dit^onderwijs isvandeSenaat uitgegaan.
Het doet mij genoegen te kunnen vermelden, dat Prof. W O L F F ,
naast zijn functie aan onze hogeschool, benoemd werd tot bijzonder
hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
Prof. DEWEZ werd benoemd tot Ridder in de Oide van het Heilig Graf van Jeruzalem, Prof. EIJSVOOGEL tot Ridder in de Orde van
de Nederlandse Leeuw.
Aan de tuinbaas J. W. MEULENKAMP en de amanuensis A>J. W.
GREVERS werd de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau in zilver, aan de bouwknecht G. J. VAN DER SCHEUR die in
brons verleend.
De Nederlandse landbouw heeft in het najaar van 1954enige zorgelijke weken gekend door deongunstige weersomstandigheden. Een
mobilisatie van werkkrachten vond plaats om te trachten de aardappeloogst nog tijdig binnen te halen. Ookop de Nederlandse studenten werd eenberoep gedaan voor het verlenen van hulp. Natuurlijk
zijn ookonze studenten niet achtergebleven en konden enkele groepen, voorzien van trekkers en aardappelrooimachines in de Noordelijke provinciën worden ingeschakeld. In verband hiermede werden
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de collegesen practica voor de eerste en derdejaars studenten van 18
tot en met 30 October gesloten. Vooral het eerste jaar heeft van deze
hulp naar bet voorkomt ook zelf veel voordeel getrokken; men kwam
op onconventionele wijze in contact met moeilijkheden in de landbouw, die men tot dusverre nauwelijks vermoed had. De Rector, die
een oogje in het zeil hield, trof het gezelschap vermoeid, doch in de
beste stemming aan.
Het probleem der studentenvoeding vond een snelle oplossing.
In overleg met het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening werd de aan de Rijksuniversiteit te Utrecht gevolgde
wijze van subsidiëring ook voor de Landbouwhogeschool ingevoerd.
Zij werkt bevredigend. Als tegemoetkoming in de kosten van verbetering der keukeninstallaties enz. werd aan ieder der verenigingen'
een éénmalige subsidie van ten hoogste f 1000 toegekend, op voorwaarde dat zij uit eigen middelen daar een bedrag van minstens
20 % van deze subsidie aan toevoegden. De meeste verenigingen
hebben niet onbelangrijk meer uit eigen middelen besteed, waardoor thans de uitrusting voor bereiding en nuttiging der spijzen
overal aan redelijke eisen voldoet.
Unitas Studiosorum Vadae vierde haar vierde lustrum. Hierbij
trok het podium-gesprek over „het Mandement der Bisschoppen",
waarbij vooraanstaande sprekers van uiteenlopende levensbeschouwingen waren uitgenodigd, een grote belangstelling.
De Katholieke Studentenvereniging „Sint Franciscus Xaverius"
vierde haar 9e lustrum, bij welke gelegenheid een lezingencyclus
werd georganiseerd over „Ideologie en werkelijkheid van het rassenprobleem".
N
De Wageningse Studenten Koor- en Orkestvereniging gaf onder
leiding van Prof. VAN UVEN een tweetal welgeslaagde concertuitvoeringen. De Wageningse Studenten Toneel Vereniging had voor haar
jaarlijkse uitvoering weder een zeer modern stuk gekozen ni. „La
Soirée des Proverbes" van George Schehade. De uitvoering stelde
hoge eisen aan de medespelers; over de vraag of ditmaal niet te hoog
gegrepen was bestond verschil van inzicht.
Het aantal ingeschreven studenten bedroeg 826, waaronder 36
voor enkele lessen. Voor de eerste maal werden 155 studenten voor
het volgen van volledig onderwijs ingeschreven. Aan 119 studenten werd het ingenieursdiploma uitgereikt. Het aantal promoties
bedroeg 9.
•-»

Het internationaal landbouwstudiecentrum blijft buitenlandse
landbouwkundigen naar Wageningen trekken. De zomercursus
boekte het record aantal van 88 deelnemers. Er werden dit jaar twee
onderwerpen behandeld, nl. als algemeen onderwerp „Methods of
Agricultural Extension" en voor meer gevorderden „Organization
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of agricultural extension and extension program planning". De
waardering voor het gebodene was groot.
De meerdere bekendheid van de Landbouwhogeschool in het buitenland brengt echter tevens mede, dat hier buitenlanders komen
met de gedachte, dat zij aan de Landbouwhogeschool de doctorale
graad kunnen behalen. Mijn ambtsvoorganger wees er een jaar geleden op, dat dit aanleiding tot moeilijkheden en teleurstellingen
kan opleveren en dat met voorzichtigheid de juiste weggezocht moet
worden om deze te voorkomen. Dit heeft ook het landbouwstudiecentrum ingezien en het wacht daarom voor buitenlanders, die een
bepaalde landbouwkundige opleiding hebben genoten, een studieprogramma te ontwikkelen, dat voor hen de overgang naar de Landbouwhogeschool en de toelating tot het ingenieursexamen zal kunnen openen.
Zoals reeds vermeld werd, is met de bouw van het laboratorium
voor landbouwscheikunde begonnen. Het valt te waarderen, dat
hierbij grote voortvarendheid isbetracht. Op 14 October 1954 vond
de aanbesteding plaats, binnen een week kwam de gunning af en op
28 October 1954 werd met de grondwerkzaamheden een aanvang
gemaakt. Thans tekenen zich de uiterlijke vormen reeds duidelijk
af, men hoopt dit laboratorium voor het eind van het jaar glasdicht te hebben.
Op 6 December kon de afdeling Sociologie en sociografie de verbouwde woningen in de Herenstraat, welke voorheen aan het I.V.T.
ten gebruike waren afgestaan, betrekken.
Op 3 Maart vond in een te Lisse belegde bijeenkomst de overdracht aan de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening plaats van de door het Centraal Bloembollencomité ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek gebouwde laboratoria.
Op 29 October vond, in tegenwoordigheid van de Minister van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, de opening plaats door
Z.K.H. PRINS BERNHARD van een aantal nieuwe gebouwen van enige
buiten de Hogeschool staande instituten en van onze afdeling Landbouwwerktuigkunde, welke afdeling, zoals reeds vermeld werd, tezamen met het Instituut voor Landbouwtechniek en rationalisatie
en het Instituut voor Tuinbouwtechniek een nieuw gebouw aan de
S. L. Mansholtlaan heeft betrokken. In dit gebouw is mede ondergebracht de op 14 October 1954 opgerichte stichting „centrale werkplaats". De centrale werkplaats, waarvan de dagelijkse leiding is
opgedragen aan de Lector Ir G. J. QUAST, heeft tot taak het ontwerpen, construeren en repareren van landbouwmachines, werktuigen,
apparaten en technische hulpmiddelen voor de Landbouwhogeschool en de landbouwkundige instituten in Wageningen.
De afdeling Bewerking van waarnemingsuitkomsten van de Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onder-
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zoek te 's-Gravenhage heeft een onder-afdeling gevestigd in de nieuwe lokaliteiten voor wiskunde.
Wanneer wij zien hoevelen onzer afgestudeerden in het buitenland hun toekomst zoeken, dan is het begrijpelijk, dat wij ons verheugen in toenemende contacten, welke onze Hogeschool met vertegenwoordigers van wetenschap en praktijk in het buitenland onderhoudt. Dit leidt tot een stroom van buitenlandse bezoekers, die
persoonlijk zich een denkbeeld van het onderwijs en onderzoek aan
onze Hogeschool willen vormen. Ookdevanofficiële zijde betoonde
belangstelling stellen wij op hoge prijs, waarbij ik denk aan hetbezoek vande heer THAKIN KYAW TUN, Minister van land- en bosbouw
in Birma, van Mr P. N. THAPAR I.C.S., Secretary of Agriculture te
New Delhi, van Sir MASON, de Engelse Ambassadeur in ons land
en van Dr CARDON, de Directeur Generaal van de Food and Agricultural Organization der United Nations.
Ook uitzending van onze hoogleraren naar den vreemde bevordert dezecontacten zeer. In dit verband kan ik mededelen, dat Prof.
VAN BEUKERING ongeveer drie maanden in Ceylon vertoefde als lid
van een missie, welke door de F.A.O., de U.N.T.A.A. en de I.L.O.
werd samengesteld om een onderzoek in te stellen en rapport uit te
brengen omtrent het gebruik van landbouwproducten voor landelijke industrieën.
Prof. COOLHAASbracht opuitnodiging vande Internationale Bank
voor Reconstruction and Development te Washington, een bezoek
aan Egypte om mede van advies te dienen over een ontwerp tot het
in cultuur brengen van een streek door irrigatie. Door ziekte moest
hij deze studiereis helaas te vroeg afbreken. Op uitnodiging vandezelfde Internationale Bank maakte Prof. HELLINGA deel uit vaneen
missie, welke ongeveer drie maanden in Columbia verbleef ter bestudering van een ontwikkelingsproject, waarbij waterbeheersing
een belangrijke rol speelt.
Een aantrekkelijk buitenlands contact vormt deditjaar herhaalde
uitwisseling met Yougoslavische studenten. Onder leiding van de
ons allen thans goed bekende Prof. PANCER brachten wederom 20
studenten een bezoek aan onsland, waarna een twintigtal van onze
studenten — ditmaal onder leidingvancollega DEWEZ — Yougoslavie
bezochten. Prof. PANCER, die over een opvallende talenkennis beschikt, is een man die geknipt is om dergelijke excursies te leiden;
wij hopen hem hier het volgend jaar weer te zien.
Dit jaar zijn in Wageningen meerdere Internationale bijeenkomsten en congressen georganiseerd, ten dele door buiten de Hogeschool staande landbouwkundige instituten. Hiervoor werd zonodig
een beroep gedaan op onze Hogeschool voor het beschikbaar stellen
van lokalen. Zo werd de Aula beschikbaar gesteld voor de Eighth
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Hybrid Maize Meeting, welke onder auspiciën van de F.A.O. in
Wageningen werd gehouden. .
In hetkader derculturele accoorden hielden Prof. Dr G. PEETERS,
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Gent en Prof. P. H. GREGORY
D.Sc., D.I.C., hoogleraar aan het Imperial College of Science and
Technology te Londen, enige voordrachten aan onze Hogeschool.
Ook mochten wijeen lezing beluisteren vanProf. DrH.L. DE WAAL,
hoogleraar aan de Universiteit van Pretoria, die onder auspiciën
van de commissie van advies en coördinatie ten dienste van de culturele betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika een bezoek
bracht aan Nederland. Het Landbouwhogeschoolfonds stelde ons in
staat Prof. DrS.E. FLANDERS, hoogleraar aande Universiteit vanCalifornie uit te nodigen tot het houden van een voordracht.
De lange en droge opsomming van de vele gebeurtenissen, waarbij de Rector Magnificus de Landbouwhogeschool vertegenwoordigde, zalik U besparen en volstaan met de vermelding, dat ik aanwezig was bij het bezoek van Z.M.de Keizer van Ethiopië aan het
Koninklijk Instituut voor deTropen en bijdeavondreceptie, welke
door de Nederlandse Regering te 's-Gravenhage gehouden werd ter
gelegenheid van 's Keizers staatsiebezoek.
Alvorens thans mijn ambt over te dragen aan mijn opvolger, wil
ik mijn beide assessoren en de secretaris van de Senaat gaarne dank
zeggen voor de mij gegeven steun. Wij hebben tezamen in het afgelopen jaar heel wat werk verzet en dit is steeds in de grootste eensgezindheid geschied.
De President Curator moge dank gebracht worden voor de zakelijke en welwillende wijze waarop hij ons maandelijks heeft willen
ontvangen om de lopende problemen te bespreken. Voor de afdoening der zaken isdit een groot voordeel gebleken.
Ook aan de heren BOSMAN en WIERINGA, beiden de steun en toeverlaat vande Rector, mijn welgemeende dank.
Waarde Collega BECKING. Als Secretaris van de Senaat hebt gij
grondig kennis kunnen maken met de bestuursvoering van onze
Hogeschool. Tevens hebt gijkunnen constateren, dat de functie van
Rector Magnificus geen sinecure is. Een groot voordeel voor U is,
dat gij in Uw vroegere werkkring gewend zijt geweest aan het besturen vaneenbelangrijkeorganisatie; ookmij isditeengrote steun
geweest.
Uw ernstige levensopvatting en Uw grote werkkracht staan er
borg voor, dat gij U geheel aan dit bestuur zult wijden. De belangen
van de Landbouwhogeschool zijn bij U in goede handen en ik draag
dan ookdeambtsketen vol vertrouwen aan U over.
Leve de nieuwe Rector!

11. A S P E C T E N V A N D E B O S B O U W
EN DE B O S B O U W S T U D I E
REDE UITGESPROKEN OP 9 MAART 1956 TER GELEGENHEID
VAN DE ACHTENDERTIGSTE VERJAARDAG VAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL DOOR DE RECTOR MAGNIFICUS

D R . J . H. B E C K I N G
Mijne Heren Curatoren,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren,
Docenten en Wetenschappelijke Medewerkers,
Dames en Heren Studenten en verder Gij
allen, die bij de herdenking van de 38ste
dies natalis van de Landbouwhogeschool
blijk van Uwe belangstelling geeft,
Zeer gewaardeerde toehoorderessen en toehoorders,
Het isbij de instellingen van hoger onderwijs hier te lande traditie
geworden, dat de Rector Magnificus op dejaardag van zijn instelling
een voordracht houdt, waarin hij een onderwerp uit zijn eigen vakgebied behandelt. Ik zal mij daaraan houden en zo wil ik hedenmiddag Uw aandacht vragen voor enkele economische aspecten van de
bosbouw in Nederland en de taak, die de Landbouwhogeschool in
dat verband heeft te vervullen.
De bosbouw neemt in de agrarische bodembenutting van Nederland een zeer bescheiden plaats in. Volgens de publicatie van het
Landbouw Economisch Instituut „Landbouwcijfers 1955"omvat de
uitgestrektheid aan cultuurgrond voor akker-, weide-en tuinbouw in
Nederland op ultimo 1954: 2.532.600 ha of 72,1 % van de totale
landsoppervlakte, terwijl de overeenkomstige cijfers voor het bos
slechts 245.400 ha of 7,0 % bedragen.
Bij de vergelijking van deze cijfers rijst vanzelf de vraag: Waaraan
is deze voor de bosbouw zo ongunstige verhouding te wijten? Is de
bosbouw in Nederland zoveel minder rendabel dan de landbouw,of
zijn de producten, die de bosbouw voortbrengt van zoveel geringere
betekenis voor onze volkshuishouding? Ik geloof niet, dat aan deze
omstandigheden de zo geringe oppervlakte bos in Nederland mag
worden toegeschreven. De oorzaak moet voornamelijk gezocht worden in de geringe arbeidsintensiteit van de bosbouw.
Om U hiervan een beeld te geven kunnen de volgende cijfers dien

162
nen. Volgens de beroepstelling van 31 mei 1947 was het aantal vaste
beroepsarbeiders in de bosbouw ongeveer 2,6 personen per 100 ha,
terwijl dit aantal voor de akker- en weidebouw 26,8 en voor de tuinbouw zelfs 82,9 bedroeg. In deze cijfers komt het enorme verschil in
arbeidsintensiteit wel zeer sprekend tot uitdrukking. Het wordt dan
ook begrijpelijk, dat in een overbevolkt land een zekere drang bestaat om steeds meer bos tot cultuurgrond te ontginnen.
Een belangrijke vraag is nu, of men met de vermindering van de
bosoppervlakte van het land maar zonder bezwaar kan voortgaan, of
hieraan niet een bepaalde grens dient te worden gesteld? De beantwoording van deze vraag is, gezien het feit, dat voor Nederland momenteel een nieuwe boswet op stapel staat, ook van bijzonder actueel belang.
De handhaving van het huidige bebossingspercentage zou in de
nieuwe boswet verankerd kunnen worden door het opnemen van
een herplantplicht voor het aanwezige bos. Een dergelijke herplantplicht betekent ongetwijfeld een belangrijke beperking van het beschikkingsrecht van de boseigenaar over zijn grond. Anderzijds mag
niet uit het oog worden verloren dat soortgelijke beperkingen in de
agrarische wetgeving van Nederland wel meer zijn gesteld, men denke b.v.aan de pachtwet.
De Nederlandse Bosbouwvereniging heeft in deze strijdvraag aanleiding gevonden op haar laatste algemene vergadering in October
1955een openbare discussie te organiseren tussen voor- en tegenstanders van de herplantplicht. Op deze openbare discussie zijn de te
verwachten gevolgen van het geheel vrijlaten van de boseigenaar in
de te geven bestemming aan zijn grond zeer verschillend beoordeeld.
Hierbij isechter het eigenlijke kernpunt van het vraagstuk nl. welke
bosoppervlakte voor een land minimaal noodzakelijk is, geheel buiten discussie gebleven.
Voor de bepaling van dezegrootte dient men zich eerst rekenschap
te geven van het nut, dat het bos voor de volkshuishouding oplevert;
Dit nut is van velerlei aard en het kan gevoegelijk in twee groepen
worden verdeeld. De eerste groep omvat dan het directe nut nl. de
voortbrenging van de voor de volkshuishouding onmisbare grondstof hout, terwijl onder de tweede groep is te rangschikken het indirecte nut als de bescherming tegen ongunstige klimaatsinvloeden als.
b.v. winderosie, de verhoging van het landschapsschoon en de gelegenheid tot recreatie voor de mens.
In Nederland vereist de dekking van de houtbehoefte ongetwijfeld
de grootste oppervlakte bos. Men mag zelfs wel aannemen, dat met
die oppervlakte ook het indirecte nut wel voldoende gewaarborgd
zal zijn.
Het minimale bebossingspercentage kan derhalve gevoegelijk berekend worden naar het deel van het totale houtverbruik, dat door
binnenlandse productie verzekerd moet blijven.
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Alvorens tot de bepaling van dat deel over te gaan, is het gewenst
zich eerst een beeld tevormen van de grootte der bosoppervlakte, die
voor de totale dekking der houtbehoefte nodig is. Het huidige houtverbruik in Nederland bedraagt{ na omrekening tot ruw rondhout,
5,3 miljoen m 3 per jaar. Daartegenover staat een binnenlandse productie van 750.000 m 3 per jaar, waarvan 650.000 m3 uit het bosareaal
en 100.000 m 3 van weg- en grensbeplantingen. Naar deze gegevens
zou voor de volledige dekking van het houtverbruik een bebossingspercentage van 52 % nodig zijn.
Dit absurd hoge cijfer is geheel een gevolg van de uiterst geringe
productiviteit van het huidige Nederlandse bos. Deze bedraagt nl.
slechts 2,6 m 3 per jaar/ha. In de ons omringende landen is deze productiviteit overal belangrijk hoger. Zo bedraagt volgens de publicatie van de F.A.O. „World Forest Resources" van maart 1955 de productiviteit vandebossen inGr.-Brittanniëen Frankrijk 3,0m3,in W.Duitsland 3,8 m 3en in België4,0m3. Deze hogere cijfers zijn behaald,
ondanks de omstandigheid, dat in deze min of meer bergachtige landen niet alle bossen aan de productie kunnen deelnemen. In het
beter met Nederland vergelijkbare Denemarken stijgt de productiviteit zelfs tot 6,7 m 3 per jaar/ha. Uit deze cijfers blijkt wel overtuigend, dat de productiviteit van het Nederlandse bos zeer belangrijk
op tevoeren moet zijn, waarbij uiteindelijk het peil van Denemarken
zeker bereikbaar mag worden geacht.
Bij de berekening van het bebossingspercentage, dat voor volledige dekking van het houtverbruik nodig zou zijn, zal men uiteraard
van dit verbeterde peil moeten uitgaan. In dat geval zou Nederland
voor volledige dekking van zijn houtverbruik een bebossingspercentage van 20,4 % moeten hebben.
Zoals te voren reeds is opgemerkt, moet het voor een zo dicht bevolkt land als Nederland weinig doelmatig geacht worden naar een
volledige dekking van het houtverbruik te streven. Een deel daarvan
zal zonder bezwaar door import kunnen worden gedekt. Wel is het
gewenst een zekere binnenlandse houtproductie te handhaven om in
tijden van gestoord handelsverkeer, zoalswij dat gedurende de beide
wereldoorlogen hebben gekend, niet direct in nood te komen.
Voor het aangeven van deze minimale binnenlandse houtproductie zal ik onvermijdelijk van min of meer subjectieve veronderstellingen moeten uitgaan. Mij lijkt echter de volgende schatting wel te
verdedigen.
In tijden van nood zalde houtconsumptie zonder al te grote bezwaren tot 75 % van de normale terug te brengen zijn. Daarnaast kan
onder dergelijke omstandigheden gedurende een beperkt aantal jaren, b.v. 5, de jaarlijkse kap worden verdubbeld. De staande houtvoorraad zal dan weliswaar met ca 20 % verminderen, maar daarmede loopt de duurzaamheid van de houtproductie nog geen ernstig
gevaar. Uitgaande van deze veronderstellingen zou het bebossings-
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percentage van Nederland teruggebracht kunnen worden tot 37,5 %
van dat, hetwelk, voor een volledige dekking van de houtbehoefte
nodig zou zijn. Dit wordt dan 7,6 %.
Dat dezeschattingniet tehoog en alsminimum zeker aanvaardbaar
is, vindt enige steun in de ontwikkeling van de bospolitiek in de ons
omringende landen. In Gr.-Brittannië was het bebossingspercentage
na de oorlog tot 6,7 % gedaald. Men is daar echter direct energiek
begonnen aan een uitbreiding van de bebossing, waardoor het bebossingspercentage reeds binnen afzienbare tijd tot 8,4 % zal zijn gestegen. In Denemarken, waar de herplantplicht voor bosgronden reeds
in 1805 is ingesteld, bedraagt het bebossingspercentage thans 9,0 %,
doch ook daar streeft men naar een vergroting der bosoppervlakte.
De bebossingspercentages van België, Frankrijk en W.-Duitsland zijn
door de bergachtige gesteldheid dezer landen veel hoger en variëren
tussen de 20en 28 %. Neemt men aan, dat een derde deel dezer bossen onproductief is,hetgeen zeker een ruime taxatie is,dan blijft het
percentage aan productieve bossen nog ver boven het voor Nederland gestelde minimum.
Op grond van deze vergelijkingen meen ik dan ook te mogen concluderen, dat het opnemen van een herplantplicht voor het bestaande bosin denieuwe boswet beslist noodzakelijk is,om de handhaving
van het reeds te lage bebossingspercentage van Nederland zeker te
stellen. Bovendien is het gewenst naar een uitbreiding van de huidige bosoppervlakte met ca 10 % te streven.
Na deze beschouwingen over grond en arbeid in de bosbouw wil
ik nu overgaan tot de derde productiefactor nl. het kapitaal.
Het voor de bosbouw benodigde kapitaal bestaat uit grondstoffen,
de technische bedrijfsuitrusting en een zekere staande houtvoorraad
om een continue productie te kunnen waarborgen.
De behoefte aan grondstoffen in de vorm van meststoffen en zaad
of plantmateriaal is in de bosbouw, als typische oerproductie, van
geheel ondergeschikte betekenis. Ook de technische uitrusting in de
vorm van ontwatering, gebouwen, wegen, transportmiddelen, machines, werktuigen en bedrijfsregeling is van bescheiden omvang. De
totale waarde van deze gaat meestal niet boven 30 % van de grondwaarde uit. Verreweg het belangrijkste kapitaalsbestanddeel is de
staande houtvoorraad. De grootte van dit staand houtvoorraadkapitaal isafhankelijk van de duur van de omloopstijd en varieert tussen
3 à 5maal de grondwaarde.
Bovendien is dit houtvoorraadkapitaal van zeer bijzondere structuur. De jaarlijkse bijgroei, die in de vorm van een jaarring om de
bomen wordt afgezet, is niet afzonderlijk te oogsten. Dientengevolge
kan in het continue bosbedrijf slechts een met de aanwas overeenkomende hoeveelheid hout uit de voorraad worden gekapt. In het
normale bosbedrijf blijft daardoor de grootte van de staande houtvoorraad aan het begin van elk groeiseizoen gelijk, terwijl deze hout-
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voorraad zich toch gestadig vernieuwt. Dit kapitaal is dus, in tegenstelling met andere kapitaalsgoederen, niet aan slijtage of veroudering onderhevig. Daarop behoeft dus evenmin als op de grond afgeschreven te worden.
Ook in ander opzicht bestaat er overeenkomst tussen het staand
houtvoorraadkapitaal en degrond, beide vertonen nl. seculaire duurte-aanwas. Van het verloop der houtprijzen over lange perioden zijn
weinig vergelijkbare gegevens beschikbaar. De meest bruikbare zijn
nog deprijzen van geïmporteerd zaaghout in Engeland, diede „Board
of Trade Returns" sinds 1855 heeft verzameld. De indexcijfers van
deze houtprijzen, met 1871 als basisjaar, vertonen na de noodzakelijke correctie voor de waardeveranderingen van het geld volgens
SAUERBECK, gedurende de periode 1855-1895 slechts een geringe stijging nl. van 110tot 118.Daarna lopen de indexcijfers echter gestadig
op, weliswaar met toppen gedurende de beide wereldoorlogen en een
zak gedurende de crisis van 1925-1929, om ten slotte in de periode
1950-1954 het niveau van 247 te bereiken.
De min of meer constante houtprijs gedurende de periode 18551895 is te danken aan de opvoering van de houtproductie in de
Noord-Europese landen en aan de grote hoeveelheden hout, die bij
de ontginning van Noord-Amerika op de markt zijn gebracht. Eerst
toen deze uitbreiding van de houtproductie haar grens had bereikt,
stegen de houtprijzen gestadig en wel met 2,2 % per jaar. Tot nu toe
zijn er geen tekenen te bespeuren, dat in deze stijgende prijsontwikkeling een omslag iste verwachten.
Aan de teelt van hout is dus geen economisch risico verbonden.
Integendeel, men kan, dank zij de seculaire prijsstijging, voor geldbeleggingen in debosbouw met een lagere rentevoet genoegen nemen
dan bij andere investaties. In dit verband isvoor bedrijfseconomische
berekeningen een bosrentevoet van 2à 2,5 % zeker aanvaardbaar.
Deze lage rentevoet isvoor de beoordeling van de rentabiliteit van
de bosbouw van groot belang, omdat zelfs bij een betrekkelijk korte
omloop van 50 jaar en een rentevoet van 2,5 % de geaccumuleerde
renten reeds40 % van de kostprijs van het hout uitmaken.
Hiertegenover zou men kunnen aanvoeren, dat de arbeidslonen in
dezelfde periode in nog sterkere mate zijn gestegen dan de houtprijzen. De ervaring heeft echter geleerd, dat de hogere arbeidslonen geheel door rationalisatie kunnen worden opgevangen. Het is toch een
opmerkelijk feit, dat in landen met de hoogste arbeidslonen de kostprijzen van het hout vaak toch nog het laagste zijn.
Een andere eigenaardigheid van de bosbouw isde bijzonder lange
productieduur, die meestal vele tientallen jaren omvat en zelfs bij
sommige houtsoorten, als b.v. de eik, ver boven de honderd jaar uitgaat. Deze omstandigheid vereist een ver vooruitziende blik bij de
keuze van houtsoorten en maakt overigens het productieproces in de
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bosbouw buitengewoon star. Het opstellen van een plan op lange
termijn is noodzakelijk om de productie in de verre toekomst voldoende zeker te stellen. Daardoor isde interne bedrijfsregeling in de
bosbouw reeds vroeg tot ontwikkeling gekomen. De eerste bedrijfsplannen dateren reeds uit de 14de eeuw, toen bij de andere agrarische bedrijven daaraan nog in het geheel geen behoefte bestond.
Ondanks haar zo belangrijke functie heeft de bosbedrijfsregeling
zich in de verschillende Europese landen niet gelijkelijk ontwikkeld.
Nederland neemt in dit opzicht een achterlijke positie in. Zo zijn,
volgens de hiervoren reeds genoemde F.A.O.-publicatie „World
Forest Resources", in Nederland slechts voor 22 % van het productieve areaal bedrijfsplannen opgesteld, terwijl dit percentage voor
Gr.-Britannië 30,voor Frankrijk 39,voor W.-Duitsland 67,voor Denemarken 76 en voor België 79 bedraagt. Opmerkelijk is voorts de
vrij nauwe correlatie, die tussen de doorvoering van de bosbedrijfsregeling en de productiviteit van het bos blijkt te bestaan. De bosbedrijfsregeling mag dan ook als een der middelen worden beschouwd om tot een hogere productiviteit te geraken.
Een volgende eigenaardigheid van de bosbouw is de niet scherp
begrensde oogstrijpheid van het product. Zonder noemenswaardig
verlies is het mogelijk de oogst enige jaren te vervroegen of uit te
stellen. Dit maakt het mogelijk de kap geheel aan de marktconjunctuur aan te passen. Een eventuele gewenste egalisering van de jaarlijkse inkomsten en uitgaven kan daarbij door middel van een reservefonds worden verkregen, terwijl het verschil in jaarlijks arbeidsvolume voor een belangrijk deel kan worden opgevangen door de
uitvoering van uitbreidings- en verbeteringswerken zoveel mogelijk
naar de jaren met geringe kap te verschuiven. Een dergelijke bedrijfspolitiek zal de stabilisatie van de houtprijzen en daarmede ook
die van de economie van het land bevorderen.
Rationeel bosbeheer vereist vanwege de lange productieduur en
de geringe arbeidsintensiteit betrekkelijk grote eenheden. Bedraagt
voor intensieve akker- en weidebouwbedrijven de rationele grootte
12à 15ha, voor intensieve busbedrijven isdeze op 2000 à 2500 ha te
stellen. Bezien wij naar deze norm het bosbezit in Nederland, dan is
een grote mate van versplintering te constateren. Hoe sterk deze is,
kan blijken uit de recente bosstatistiek van de Utrechtse heuvelrug
en 't Gooi. Volgens deze zijn 89,2 % der bosbezittingen kleiner dan
50 ha, 7,4 % van 50-200 ha, 2,9 % van 200-1000 ha en slechts 0,5 %
groter dan 1000 ha. Onder deze omstandigheden zal alleen coöperatief beheer tot verbetering van de productiviteit kunnen leiden. Anderzijds treft men bij het Staatsbosbeheer nog enkele veel te grote
beheerseenheden aan. Beide omstandigheden zijn weinig gunstig
voor een ruimere tewerkstelling van academisch gevormde bosbouw-
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kundigen, hetgeen toch beslist noodzakelijk zal zijn om de bosbouw
in Nederland op hoger peil te brengen.
Toch isna de laatste wereldoorlog veel voor de verbetering van de
Nederlandse bosbouw gedaan. Met grote voldoening kan hier melding gemaakt worden van de belangrijke uitbreiding die aan het bosbouwkundig onderzoek isgegeven. Naast de oprichting van het Bosbouwproefstation T.N.O. in 1947 heeft ook het onderzoek aan de
drie bosbouwafdelingen van de Landbouwhogeschool zich sterk ontplooid, hetgeen de ontwikkeling van de bosbouw in Nederland zeer
ten goede is gekomen.
Van de middelen, die de Nederlandse bosbouw ten dienste staan
voor de zo nodige opvoering van de productiviteit, kunnen nog de
volgende worden genoemd.
In de eerste plaats isdit te bereiken door de teelt van meer productieve houtsoorten. De massaproductie van de voorheen meest geteelde grove den met gemiddeld 7m s per jaar/ha staat ver ten achter bij
die van deJapanse lariks met 13m 3en die van de douglas met 17m*.
Dit heeft er toe geleid, dat de aanplant van beide laatstgenoemde
houtsoorten in de laatste jaren sterk is uitgebreid. Hoe zeer de samenstelling van het Nederlandse bos zich hierdoor wijzigt, tonen wederom de cijfers van de nieuwe bosstatistiek van de Utrechtse heuvelrug en 't Gooi.Zobedraagt 't aandeel van deJapanse lariksen de douglas in de naaldhoutbossen ouder dan 20jaar slechts 3,3 % tegenover
50,9 % in de bossen jonger dan 20 jaar. Daarnaast is ook veel grove
den in productievere Corsicaanse den geconverteerd.
Maar ook isbij elke houtsoort de productiviteit op te voeren door
het gebruik van geselecteerde rassen. Bij deze selectie streeft men behalve naar verhoging van de massaproductie ook naar verbetering
van de kwaliteit door een fraaiere stamvorm en bovendien naar een
grotere resistentie tegen ziekten en plagen. Voor dit doel is enige jaren geleden door HOUTZAGERS de stichting „Verbetering van Houtopstanden" in het leven geroepen. Hoewel het langs deze weg verkregen elite-plantmateriaal belangrijk duurder wordt dan het vroegere, zullen deze hogere kosten grotendeels door een rationelere
planttechniek kunnen worden gecompenseerd.
Voorts is de productiviteit te bevorderen door een intensievere
verzorging van dejonge houtopstanden. Zo isdoor het tijdig opsnoeien van de stammen in de jeugdperiode meer knoestvrij hout te verkrijgen. Tevens wordt door een sterkere dunning de nagenoeg gelijkblijvende aanwas over een kleiner aantal uitgezochte stammen
verdeeld, waardoor dezeveel zwaardere en waardevollere afmetingen
verkrijgen. Dank zij het onderzoek, is in de verzorging van de jonge
opstanden in Nederland een verheugende vooruitgang te constateren.
Een verdere mogelijkheid biedt de verlaging der productiekosten
door rationalisatie van de arbeidstechniek. Deze besparing is deels
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te bereiken door het gebruiken van betere werktuigen en het vakkundig onderhoud van deze,deels door het invoeren van efficiëntere
werkmethoden. Op dit gebied bestond in Nederland tegenover het
buitenland een zekere achterstand. Op initiatief van KOOLSishieraan
de laatste tijd meer aandacht geschonken. Dit heeft geleid tot de oprichting van een cursus voor de opleiding van bosvakarbeiders bij de
Nederlandse Heide Maatschappij in Arnhem en de aanstelling van
een houtvester voor de rationalisatie bij het Staatsbosbeheer. Hoe
groot het succes van een dergelijke rationalisatie in bepaalde gevallen kan zijn, moge het volgende voorbeeld illustreren. Bij de kap van
populieren papierhout in de N.O.-Polder werd een besparing van
40 % op de kapkosten per m s verkregen, ondanks het in de kaptarieven verwerkte 30 % hogere uurloon. Deze rationalisatie komt dus
zowel de werkgever als de werknemer ten goede.
Bij het streven naar de opvoering van de productiviteit ontstaat
tevens behoefte aan een doelmatige bedrijfsboekhouding om heel
het bedrijfsgebeuren in al zijn geledingen op doelmatigheid te kunnen beoordelen. De tot nu toe toegepaste comptabele boekhouding is
daarvoor minder geëigend. Om in deze leemte te voorzien is door de
afdeling bosbedrijfsregeling van de Landbouwhogeschool een bedrijfsboekhouding voor de bosbouw ontworpen, die thans zowel bij
het Staatsbosbeheer als bij de Nederlandse Heide Maatschappij voor
de particuliere bosbouw wordt beproefd. Langs deze weg zal het eerlang mogelijk zijn tot behoorlijk gefundeerde en vergelijkbare gegevensvoor de kosten en baten in de bosbouw te komen.
Voorzover de zaak thans te overzien is, zal in Nederland de bosbouw in rentabiliteit niet ongunstig tegenover de landbouw behoeven af te steken. Zokan bij de huidige normen voor de kosten en baten,zelfs bij de teelt van de weinig productieve grove den in 50-jarige
omloop en een rentevoet van 2,5 %, op zeer middelmatige zandgronden nog een jaarlijkse netto-opbrengst van f 50.—per ha worden verkregen. Deze opbrengst zal de netto-pachtwaarde van dergelijke
slechte gronden in de landbouw weinigontlopen. Desondanks zal het
aandeel van de bosbouw in de bodembenutting van Nederland door
zijn geringe arbeidsintensiteit altijd zeer bescheiden blijven.
Ik heb mij in dit korte overzicht van de middelen tot opvoering
van de productiviteit uiteraard beperkt tot die, waarbij enige activiteit van de Landbouwhogeschool is uitgegaan.
Na de beschouwing van het onderzoek kom ik nu tot de andere
taak van de Landbouwhogeschool ni. de behartiging van het onderwijs. Ook in dit opzicht heeft zich veel gewijzigd. Voor een goed inzicht in de ontwikkeling kan men beter de oorlogsjaren buiten beschouwing laten en de laatste 10jaren vóór de wereldoorlog nl. 19301939 vergelijken met de eerste 10jaren nâ de wereldoorlog nl. 19461955.
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Vóór de oorlog washet hoger bosbouwonderwijs voornamelijk gericht op de opleiding van houtvesters voor de Dienst van het Boswezen in Nederlands-Oost-Indië. Dit blijkt duidelijk uit het aantal afgestudeerden in de tweestudierichtingen: Nederlandse en Tropische
Bosbouw van resp. 14en 95,een verhouding dus van 1:7. De opleiding kenmerkte zich door een brede algemene basis met een groot
aantal zeer uiteenlopende studievakken. De werkelijke studieduur
bedroeg gemiddeld 6 jaar en het aandeel van de bosbouw in het totaal aantal afgestudeerden was23 %.
Na de oorlog is dit beeld belangrijk veranderd. De totale studentenbevolking van Wageningen steeg plotseling van gemiddeld 442
vóór, tot gemiddeld 1023 nà de oorlog. Het aantal afgestudeerden
nam in ongeveer gelijke verhouding toe van gemiddeld 50 tot 110.
De bosbouw-studierichtingen hebben hiermede echter geen gelijke
tred gehouden. Haar aantal afgestudeerden steeg slechts van 11 tot
14, waardoor haar aandeel in het totaal van 23 tot 13 % terugliep^
De oorzaak hiervan isgeheel te zoeken in de ontwikkeling van de politieke situatie in Nederlands-Oost-Indië, die ten slotte tot de soevereiniteitsoverdracht van het grootste deel van dit gebied aan de Republiek Indonesia leidde. Dit kwam ook duidelijk tot uitdrukking
in de verhouding van het aantal afgestudeerden in de richting Nederlandse en Tropische Bosbouw, die zich van 1:7 vóór tot 1:2 nâ
de oorlog wijzigde.
Toch is dit beeld nog te gunstig, zoals blijken kan uit de tewerkstelling der afgestudeerden. Van de 142 na de oorlog in bosbouw afgestudeerden vonden 71een werkkring in Nederland, 14in de Overzeese Rijksdelen, 48 in het buitenland, terwijl van een 9-tal de plaatsing niet bekend is.Deverhouding van de tewerkstelling isdus hoogstens 1 : 1 .
Van belang is het voorts te weten, waar de 71 bosbouwers in Nederland een betrekking hebben gevonden. De verdeling is als volgt:
24 bij het onderzoekwezen, 21 bij het bosbeheer, 16 bij andere agrarische diensten, 7bij de industrie en 3bij het middelbaar onderwijs.
Dit overzicht toont duidelijk aan, welke grote vlucht het onderzoek
in Nederland na de oorlog heeft genomen. De plaatsing bij het bosbeheer bleef beperkt, doordat een groot aantal houtvesters uit de
Indische dienst beschikbaar kwam. Thans is aan deze toevallige omstandigheid nagenoeg een einde gekomen, zodat voor de toekomst
op een ruimere plaatsingsmogelijkheid bij het bosbeheer kan worden gerekend. Deze toename zal een eventuele vermindering bij andere agrarische diensten en middelbaar onderwijs kunnen nivelleren. Deopname door de industrie isbevredigend te noemen.
Wat de Overzeese Rijksdelen betreft, vonden in de 10jaren na de
oorlog 9 bosbouwers in Suriname en 5 in Nieuw-Guinea een werkkring. Bij de verdere ontwikkeling van deze gebieden zal dit aantal
zeker toenemen.
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Van de opname in het buitenland isde verdeling als volgt: 16 Canada, 8Afrika, 13 Indonesië, 6 Australië en Nieuw-Zeeland en 3 bij
de F.A.O. Naar het thans laat aanzien zullen de plaatsingskansen in
Indonesië verminderen, doch deze afname zal zeker gecompenseerd
kunnen worden door een toename in andere tropische gebieden.
Resumerend zal de plaatsingsmogelijkheid van 14 bosbouw-afgestudeerden in de toekomst wel verzekerd blijven nl. 7in Nederland,
2 in de Overzeese Rijksdelen en 5in het buitenland.
Aan dit zosterk gewijzigde aspect zal het studieprogramma van de
Landbouwhogeschool zich uiteraard moeten aanpassen. Aan de oorspronkelijk geheel op Nederlands-Oost-Indië gerichte tropische bosbouwstudie is een bredere basis gegeven door alle tropische en subtropische gebieden daarin te betrekken. Daar in het buitenland vooral vraag naar specialisten bestaat, is het voor een verruiming van de
plaatsingskansen wenselijk bij de herziening van het studieprogramma van de Landbouwhogeschool aan de opleiding van dergelijke
krachten meer aandacht te schenken. Doch ook voor Nederland is
door de sterke uitbreiding van het onderzoek de behoefte aan specialisatie groter geworden, zodat de wensen van beide studierichtingen
in dit opzicht geheel parallel gaan.
Voorts is rekening te houden met het feit, dat de wetenschap zich
in de laatste jaren zeer snel heeft ontwikkeld, waardoor de omvang
der studievakken groter en de exameneisen zwaarder zijn geworden.
Deze omstandigheid heeft zich in het bijzonder voelbaar gemaakt
bij de zovele vakken omvattende bosbouwstudie. Bedroeg de werkelijke studieduur vóór de oorlog gemiddeld 6jaar, thans is deze tot 8
jaar gestegen. Het euvel van overlading van het studieprogramma
bestaat echter ook bij andere studierichtingen van de Landbouwhogeschool. Verbetering hierin zal slechts door een radicale verandering van de koers te bereiken zijn.
Na jarenlange moeizame voorbereiding van deze ingrijpende reorganisatie is de Senaat kort geleden gereed gekomen met een ontwerp voor een nieuw studieprogramma, waarmede ook het College
van Curatoren zich heeft kunnen verenigen. Het stelt een uitbreiding van het aantal studierichtingen voor van 14 tot 22 om een veelzijdige specialisatie mogelijk te maken. De voor alle studierichtingen
gelijk gehouden propaedeuse blijft tot de algemene basisvakken beperkt en kan daardoor tot één jaar worden verkort. In de tot twee
en een kwart jaar verlengde candidaatsstudie wordt reeds met de
specialisatie begonnen, waardoor voor alle richtingen de studievakken meer gericht en geringer in aantal kunnen zijn. De ingenieursstudie is weinig gewijzigd, alleen is de student wat grotere vrijheid
gelaten in de keuze der vakken. Op deze wijze is een verlichting van
de studie bereikt, die aan de kwaliteit geen afbreuk doet en een werkelijke studieduur van 5à 6jaar eerder bereikbaar maakt.
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De bosbouwstudie isin het ontwerp, overeenkomstig de hiervoren
omschreven richtlijnen, gesplitst in een houtteeltkundige en een
technisch-economische richting, waarbij voor elk dezer richtingen de
mogelijkheid tot specialisatie naar de gematigde zone en de tropen
blijft bestaan.
Zo het mij veroorloofd is op de jaardag van de Landbouwhogeschool een wens te doen, dan zou ik willen besluiten met het uitspreken van de hoop, dat het nieuw ontworpen studieprogramma, dat
zowel voor de ontplooiing van het onderwijs aan de Landbouwhogeschool als voor de aan deze inrichting studerenden van zo groot belang is,spoedig de Koninklijke goedkeuring moge erlangen.
Ik dank U voor Uw aandacht

12. H E T S T U D I E J A A R 1955-1956
REDE UITGESPROKEN OP 17 SEPTEMBER 1956 BIJ DE OVERDRACHT
VAN HET RECTORAAT DER LANDBOUWHOGESCHOOL DOOR

DR.J . H . BECKING
Mijne Heren Curatoren,
Dames en Heren Hoogleraren,
Dames en Heren Lectoren, Docenten en
Wetenschappelijke Medewerkers,
Dames en Heren Studenten,
en voorts Gij allen, die door Uwe tegenwoordigheid blijk geeft van Uwe belangstelling,
Dames en Heren,
Het zich thans ten einde spoedende studiejaar 1955/1956 is voor
de Landbouwhogeschool rijk aan belangrijke gebeurtenissen geweest.
Helaas waren het deels droeve gebeurtenissen. Zo moet ik beginnen met een enkel woord te herdenken degenen, die ons door de
dood ontvielen. Het zijn:
onze Oud-President-Curator en Eredoctor Ir. D. S. Huizinga,
aan wie de Landbouwhogeschool in velerlei functies zoveel te danken heeft;
onze Eredoctor E. H. Krelage, een der meest vooraanstaande figuren uit de Nederlandse bloembollencultuur;
onze*oud-Lector en oud-Rijkslandbouwarchitect H. J. van Houten;
de amanuensis A bij het laboratorium voor veeteelt S. Douma;
de schrijver bij het laboratorium voor tuinbouwplantenteelt L. P.
Cruyff en
de student I. van der Veen, die bij een noodlottig autobusongeval
om het leven kwam. Wij zullen hun aller nagedachtenis in ere houden.
Naast deze droeve verliezen vervult het ons toch ook. steeds met
een zekere weemoed, wanneer wij personen uit onze hogeschoolgemeenschap zien heengaan, die daarin jarenlang een actieve rol
hebben gespeeld.
Zo hebben wij kort na de aanvang van dit studiejaar afscheid genomen van Prof. Dr. E. Reinders, hoogleraar in de plantkunde.
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Bij dit afscheid is hem door zijn talrijke vrienden en oud-Jeerlingen een geschilderd portret aangeboden benevens een exemplaar
van het „Reinders-nummer" van de Acta Botanica, dat de Koninklijke Nederlandsche Botanische Vereniging te zijner ere heeft uitgegeven. Het is echter geen werkelijk afscheid geworden. Doordat
in zijn opvolging niet tijdig kon worden voorzien, moest op hem
een beroep worden gedaan het onderwijs in de plantkunde nog één
jaar voort tezetten teneinde een ongewenste stagnatie te voorkomen.
De Senaat heeft het hogelijk gewaardeerd, dat collega Reinders aan
dit verzoek, hoewel zijn gezondheidstoestand tot rust maande, gevolg heeft willen geven.
Op 1augustus j.1. heeft de Directeur van het Landbouwonderwijs
Ir. N. van Vliet zijn ambt neergelegd. Bij het afscheid, dat hem binnenkort te Wageningen zal worden bereid, zullen wij nog gelegenheid krijgen hem onze erkentelijkheid te betuigen voor het vele,
dat hij voor de ontwikkeling van de Landbouwhogeschool heeft verricht. Wij hopen, dat de samenwerking met zijn opvolger, de heer
Ir. N. J. A. van Keulen een even aangename als vruchtbare zal mogen zijn.
Ten slotte moet ik in dit verband nog noemen Prof. Dr. J. Smit,
aan wie, na ruim 20 jaren het ambt van hoogleraar in de microbiologie te hebben vervuld, met ingang van morgen wegens het bereiken van de zeventigjarige leeftijd eervol ontslag is verleend. Bij
zijn afscheid zal zeker tot uiting komen, hoe zeer wij allen zijn veelzijdige capaciteiten hebben gewaardeerd.
Van de onderwijsstaf van de Landbouwhogeschool zijn naast enige
wijzigingen ook uitbreidingen te vermelden, die verband houden
met de gestadige'groei van deze inrichting van hoger onderwijs.
In de vacature van hoogleraar voor de plantkunde is Mevrouw
Dr. C. A. Reinders-Gouwentak benoemd. Hiermede zijn echter de
moeilijkheden voor deze afdeling nog geenszins opgelost, daar thans
het vacant gekomen lectoraat een spoedige voorziening eist.
De te bezetten leerstoel voor microbiologie is voor één persoon
te veel omvattend geworden. Daarom is besloten deze leerstoel te
splitsen in een hoogleraarschap voor de algemene microbiologie en
de microbiologie van bodem en water enerzijds en een lectoraat
voor de voedingsmiddelen- en technische microbiologie anderzijds.
Voor de eerste functie is Dr. Ir. E. G. Mulder benoemd, terwijl voor
de tweede functie nog een voorziening is te treffen.
De buitengewone hoogleraar voor de agrarische geschiedenis Dr.
B. H. Slicher van Bath is benoemd tot gewoon hoogleraar. Hierdoor
zal een reeds te lang verwaarloosde tak van landbouwwetenschap
beter tot ontplooiing kunnen komen.
De grote betekenis van de virusziekten voor de land- en tuinbouwgewassen maakte het wenselijk meer aandacht te besteden aan
het fundamentele onderzoek van en het onderwijs in deze ziekten.
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Met hetoogdaarop isdebuitengewone hoogleraar voor de virologie
Dr. Ir.T . II. Thung benoemd tot gewoon hoogleraar.
Hoewel volgens de wet op het hoger landbouwonderwijs aan de
Landbouwhogeschool onderwijs moet worden gegeven in de dierkunde, isde uitvoering daarvan wel zeer lang opgeschort gebleven.
Bij de ontworpen verdere specialisatie van het hoger landbouwonderwijs wordt debehoefte aandit studievak steeds sterker gevoeld en
daarom is in deze leemte thans voorzien door de benoeming van
Dr. H. Klomp tot gewoon hoogleraar voor de algemene dierkunde.
De lector Dr. D. M. de Vries, die belast is met het onderwijs in
de kennis van de botanische samenstelling van het grasland, is benoemd tot buitengewoon hoogleraar.
—De eerste fase in de ontwikkeling van de studierichtingen voor
landbouwhuishoudkunde nadert haar voltooiing, nu de heer H.van
Leeuwen is benoemd tot lector in de leer van de woning en haar
bewoning en Mej. H. W. van Buuren is belast met het; geven van
lessen in de leer van de textiel en haar gebruik.
De zich steeds verder uitbreidende leerstof der landbouwwetenschappen maakte het noodzakelijk een aantal nieuwe lectoraten
in te stellen. Naast het reeds genoemde nieuwe lectoraat voor
de voedingsmiddelen- en technische microbiologie zijn voorts ingesteld een lectoraat voor de tuinbouwplantenteelt, een lectoraat voor
de nematologie bij de afdeling fytopathologie, waartoe Dr. Ir. M.
Oostenbrink is benoemd en een lectoraat voor de algemene landbouwkunde. Dit laatste studievak is sinds 1949 bij wijze van proef,
facultatief, in de propaedeutische studie opgenomen om de jonge
studenten reeds bij de aanvang van hun studie in aanraking te
brengen met algemene landbouwkundige problemen. Gedurende
deze proef, die langer heeft geduurd dan aanvankelijk de bedoeling
was, is dit onderwijs eerst gegeven door Prof. Dr. E. de Vries en na
diens vertrek door Prof. Ir. W. J. Dewez. In het ontworpen nieuwe
studieprogramma zal echter de algemene landbouwkunde voor enkele studierichtingen eenbelangrijker plaats gaan innemen, waarom
besloten is hiervoor een afzonderlijk lectoraat in te stellen.
Wij hopen voorts, dat het reeds lang vacante lectoraat voor de
landbouwscheikunde thans spoedig vervuld zal kunnen worden.
Wat devacante docentenplaatsen betreft kanworden medegedeeld,
dat de heer F. Aldenberg is belast met het geven van lessen in het
handtekenen. Ik heb goede hoop, dat het sinds enige tijd onderbroken onderwijs in de Russische en Portugese taal in het komende
studiejaar wederom zal kunnen worden hervat en daarnaast tevens
gelegenheid geboden zal kunnen worden tot het volgen van lessen
in het Italiaans. Voor de voorziening in het onderwijs in de Nederlandse volkskunde —een,vacature, die door het zich terugtrekken
van Dr. W. Roukens is ontstaan —wordt nog naar een oplossing
gezocht.
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Dr. J. M. G. van der Poel zal in het komende studiejaar een cursus geven in de geschiedenis van de landbouwtechniek en in de
agrarische geschiedenis van de nieuwste tijd.
In dit studiejaar hebben de hoogleraren Ir. M. L. 't Hart, Dr.
D. J. Doeglas en Dr. R. A. J. van Lier, zomede de buitengewone
hoogleraar Dr. D. M. de Vries door het uitspreken van een inaugurele rede en de lector II. van Leeuwen door een openbare les hun
ambt openlijk aanvaard.
Uit het voorgaande blijkt, dat de onderwijsstaf van de landbouwhogeschool dit studiejaar niet onbelangrijk is uitgebreid; zij telt
thans 43 gewone en 6 buitengewone hoogleraren, 15 lectoren en 25
docenten, in totaal 89 personen, tegenover 80 in het vorige studiejaar.
' Naast de staf van het docerend personeel is ook die van het wetenschappelijk, het laboratorium- en administratief personeel belangrijk uitgebreid, waardoor de totale personeelsbezetting van de
Landbouwhogeschool, ongeacht de vacatures, van 577 tot 636 is
gestegen. Daarnaast zijn nog een 48-tal personen werkzaam bij de
jMarshall-projecten.
Dit allengs groter wordende personeelscorps, dat zich overigens
kenmerkt door een groot aantal mutaties, maakte de aanstelling van
een personeelschef bij de Landbouwhogeschool noodzakelijk om een
vlotte en evenwichtige afwikkeling der personeelszaken te waarborgen. Voor deze functie is met ingang van 1 november j.1. in de
rang van administrateur de heer L. van Drunen benoemd.
Bij enkele groepen van personeel is enig onbehagen gerezen wegens achterstelling tegenover gelijkwaardig personeel bij andere
takken van dienst. Bij nader onderzoek zijn deze klachten niet geheel ongegrond gebleken en daarom de nodige voorstellen gedaan
om deze ongelijkheid zo spoedig mogelijk weg te nemen.
In samenwerking met de hier gevestigde autonome instituten voor
landbouwonderzoek is een uniforme overwerk-regeling voor het lager personeel ontworpen.
Op 30 april zijn de wetenschappelijke hoofdambtenaren Dr. J. J.
Beijer en Dr. H. J. Toxopeus benoemd tot officier in de orde van
Oranje Nassau. Dezelfde onderscheiding viel ten deel aan de buitengewone hoogleraren Dr. J. Horring, Directeur van het Landbouw
Economisch Instituut, Dr. C. den Hartog, Directeur van het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad en Wieger Bruin, Architect,
zomede aan de docent Dr. Ir. A. Minderhoud, Rijksbijenteeltconsulent.
Voorts isaan Prof. Dr. E.van Slogteren door de „American Horticultural Council" een „Citation" uitgereikt voor zijn schitterende
bijdragen aan de bloembollencultuur.
De ontwikkelings- en ontspanningsvereniging van het personeel
der Landbouwhogeschool vierde in november 1955 haar tienjarig
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bestaan. Zij mag met voldoening terugzien op de gevarieerde feestavonden, welke zij bij deze gelegenheid voor hare leden organiseerde.
Dit jaar is het voetbaltoernooi om de door de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ter beschikking gestelde wisselbeker door de Landbouwhogeschool onder leiding van Prof. Dr.
H. J. den Hertog georganiseerd. Aan dit toernooi namen personeelselftallen van 8 universiteiten en hogescholen en één van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen deel. Het Gronings elftal won na een spannende strijd met Wageningen, die
slechts door strafschoppen kon worden beslist, dit jaar de beker.
Heb ik in het voorgaande kunnen getuigen van een over het algemeen bevredigende ontwikkeling van de personeelsformatie der
Landbouwhogeschool, in veel mindere mate is dit het geval met de
uitbreiding van gebouwen en werkruimten, die daarmede uiteraard
gelijke tred moet houden.
Weliswaar zijn voor nieuwbouw voldoende fondsen ter beschikking gesteld, maar het tempo van uitvoering is door allerlei andere
factoren zosterk vertraagd, dat de achterstand op het oorspronkelijke
bouwschema steeds groter is geworden. Het gevolg hiervan is, dat
gebouwen en werkruimten, waarop wij meenden te kunnen rekenen, eerst veel later beschikbaar komen, waardoor de huisvesting
van de zich sneller uitbreidende staf steeds groter moeilijkheden
baart.
De hoogleraren voor de cultuurtechniek en de weg- en waterbouwkunde hebben in,april j.1. hun intrek kunnen nemen in het
grondig verbouwde voormalige laboratorium voor de fysiologie der
dieren.
^
Een deel van de vroegere ruimten van de afdeling cultuurtechnici«
is aan de afdeling wiskunde toegewezen, hetgeen de huisvesting van
het bureau voor de verwerking van proefveldgegevens voor de tuinbouw, dat van Den Haag naar Wageningen zal worden overgebracht
en het in samenwerking met de landbouworganisatie T.N.O. op te
richten centrum voor landbouwwiskunde mogelijk maakt.
In de voormalige lokaliteiten van de afdeling weg- en waterbouwkunde op de derde verdieping van het hoofdgebouw zal, na verbouwing, de afdeling landbouwhuishoudkunde, in afwachting van
het door de betreffende stichting op te richten instituut, een bescheiden tijdelijk onderdak kunnen vinden.
Het nieuwe laboratorium voor landbouwscheikunde zal eerst
eind 1956 —meer dan een jaar later dan in het bouwschema was
voorzien — kunnen worden opgeleverd.
De door deze afdeling bezette ruimten in het voormalige laboratorium voor technologie aan de Herenstraat zullen na de nodige
verbouwing bestemd worden voor de afdelingen agrarische sociologie en sociografie der niet-westerse gebieden en agrarische geschie-
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dénis. Tot zolang zullen de voor deze vakken reeds benoemde hoogleraren zich moeten behelpen.
^••oTCTîgè'Tûîrnlën"van''iaênardelihg~landbouwscheikunde op de
eerste en tweede verdieping van het hoofdgebouw dienen met die
van de afdeling landbouwhuishoudkunde gereserveerd te blijven
voor de huisvesting van het nieuwe hogeschoolbestuur en zijn verschillende bureaus daar de bouw van het nieuwe hoofdgebouw nog
zeer ver in het verschiet ligt.
De bestekken voor de nieuwe laboratoria voor organische chemie,
voor fysische en colloïdchemie en voor de gezamenlijke collegezaal,
die deze twee laboratoria met die voor landbouwscheikunde en technologie tot één complex zal verenigen, zijn gereed. Hetzelfde geldt
voor het nieuwe laboratorium voor entomologie en dierkunde. Met
spanning zien wij het ogenblik tegemoet, dat tot aanbesteding van
deze nieuwe laboratoria zal worden overgegaan.
Voor de nieuwe hoogleraar voor dierkunde kon op het laatste
ogenblik nog een tijdelijk onderdak worden gevonden in een vrij
gekomen woning aan de Mennonietenweg, waarin ook de lector
voor de veevoeding gehuisvest zal worden. Voor de nieuwe hoogleraar voor de virologie en zijn medewerkers zal het voormalige I.P.O.gebouw beschikbaar komen.
Daarmede zijn echter alle huisvestingsproblemen der Landbouwhogeschool voorlopig nog geenszins opgelost. Een groot aantal andere laboratoria o.a. die voor de tuinbouwplantenteelt, de graslandcultuur, de veeteelt, de natuurkunde, de geologie, de bodemkunde,
de plantenfysiologie en de bosbouwafdelingen lijden aan nijpend
ruimtegebrek, hetgeen verdere voorzieningen dringend noodzakelijk maakt. Hieruit moge blijken, dat het ruimteprobleem in steeds
sterkere mate het knelpunt in de ontwikkeling van de Landbouwhogeschool gaat vormen. De nood is thans zelfs reeds zo hoog gestegen, dat men tot tijdelijke barakkenbouw denkt over te gaan. Een
kostbare en weinig bevredigende oplossing, die door een wat snellere nieuwbouw grotendeels vermeden had kunnen worden.
Daarnaast is door de snelle ontwikkeling van Wageningen tot een
internationaal centrum voor landbouwwetenschap dringend behoefte ontstaan aan meer congresruimten en een landbouwhotel voor het
onderbrengen van het steeds groter wordende aantal buitenlandse
bezoekers.
Ook de huisvesting van het steeds uitbreidende personeel van de
Landbouwhogeschool en de vele autonome instituten voor landbouwkundig onderzoek, zomede die van de studenten stelt het Gemeentebestuur van Wageningen, ondanks alle reeds getroffen voorzieningen, vóór steeds groter wordende problemen inzake de stadsuitbreiding. Deze problemen waren dan ook aanleiding tot een
werkbezoek van de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening met zijn ambtgenoten of diens vertegenwoordigers van
12
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Binnenlandse Zaken, Financiën en Verkeer en Waterstaat aan de
Gemeente Wageningen, waartoe ook de President-Curator en de
Rector Magnificus waren uitgenodigd. Hierbij zijn alle betrokken
autoriteiten volledig van onze noden op de hoogte gekomen en ik
heb de indruk gekregen, dat van hun zijde alles zal worden gedaan
om onszogoed mogelijk door deze moeilijke ontwikkelingsfase heen
te helpen.
De wet tot regeling van het hoger landbouwonderwijs is dit studiejaar bij de wetten van 7 juni 1956, Stb. No. 346 en van 1augustus 1956, Stb. No. 459 gewijzigd.
De eerste wetswijziging behelst de verlaging van het collegegeld
van f 325.— tot f 200.— per jaar met terugwerkende kracht tot het
studiejaar 1954/1955. Het verheugt ons, dat de Regering blijk
heeft gegeven ook langs deze weg te willen bijdragen tot een verlaging van de studiekosten.
De tweede wijziging is van meer ingrijpende aard. In afwachting
van een nieuwe wet op het hoger landbouwonderwijs is alvast een
dooi "de Commissie Polak aanbevolen partiële wijziging van de bestaande wet tot stand gebracht, die de invoering van een nieuwe
bestuursvorm voor de Landbouwhogeschool op een nader bij Koninklijk besluit vast te stellen tijdstip mogelijk maakt. De bedoeling
hiervan is tot een efficiënte bestuursvorm te geraken door de
bestaande Colleges van Curatoren en Rector Magnificus en Assessoren op te heffen en daarvoor in de plaats te stellen één College
van Bestuur. In dit College zullen zitting hebben vijf personen, die
vergelijkbaar zijn met de huidige Curatoren, de Rector Magnificus,
die voortaan voor 3 jaren zal worden benoemd, naast een tweetal
vertegenwoordigers van de Senaat, die 5 jaren zitting in het bestuur
zullen hebben. Voorts zal de Minister een ambtenaar aanwijzen,
'diealszijn vaste vertegenwoordiger regelmatig de vergaderingen van
het Bestuur bijwoont. Ongetwijfeld zal de hierdoor geschapen nauwere en meer bestendige samenwerking de bestuurskracht van dit
nieuwe orgaan versterken, waardoor ook de verlening van ruimere
bevoegdheden wellicht mogelijk zal worden. Deze reorganisatie zal
een vlotte afdoening van zaken zeer kunnen bevorderen. De Voorzitter van het Bestuur en de Rector Magnificus zullen samen het
Dagelijks Bestuur vormen.
Het zal duidelijk zijn, dat deze nieuwe bestuursvorm niet onmiddellijk ingevoerd kan worden. De vervanging van de bestaande
colleges door één College van Bestuur zal nog veel organisatorische
arbeid vergen. Ik hoop echter dat deze bestuurshervorming — gezien
de grote voordelen, die daaraan verbonden zijn — binnen één jaar
geheel haar beslag zal kunnen krijgen.
Ook tussen de besturende colleges van de verschillende instellingen van hoger onderwijs is de behoefte aan meer contact en
overleg levendig geworden. Een dergelijk contactorgaan bestaat

179
reeds enige jaren voor de Senaten van deze onderwijsinstellingen
in de vorm van het Rectorencollege. In navolging hiervan zijn de
Curatoria dit jaar overgegaan tot het stichten van een dergelijk
contactorgaan in de vorm van een College van de Presidenten van
Curatoren. Beide contactorganen streven voorts naar verdere samenwerking door minstens tweemaal per jaar algemene hogeronderwijsproblemen gezamenlijk te bespreken. Ik hoop, dat deze verbreding
van het interuniversitair contact zich verder zal weten te ontwikkelen, daar het naar mijn overtuiging veel zal kunnen bijdragen tot
'de bevordering van het hoger onderwijs hier te lande.
Naast de hierboven genoemde wijzigingen in de wet op het hoger
landbouwonderwijs moet ik nog een ander besluit noemen, dat
voor de Landbouwhogeschool eveneens van grote betekenis is, ni. de
afkondiging van het nieuwe Landbouwhogeschoolstatuut bij het
Koninklijk besluit van 19 juli 1956. Hierbij is na een jarenlange,
nauwgezette voorbereiding een herziening van het studieprogramma
van de Landbouwhogeschool tot stand gekomen. Na de beschouwingen, die mijn ambtsvoorganger daaraan het vorig jaar in zijn
overdrachtsrede heeft gewijd, kan ik daarover betrekkelijk kort zijn.
Deze studiehervorming is voortgesproten uit de behoefte aan een
verdere specialisatie, zonder dat hierdoor de studieduur zou worden
verlengd. Dit is bereikt door de voor alle studierichtingen gelijke
propaedeuse tot één jaar te verkorten. Het aantal studierichtingen
isvan 14 tot 22 uitgebreid. In de tot 2jaar en 4 maanden verlengde
kandidaatsstudie zal reeds met de specialisatie worden begonnen,
waardoor zowel het aantal college-uren als het aantal examenvakken
tot een redelijk peil kan worden beperkt. De student krijgt daardoor meer tijd voor verdieping door zelfstudie. In de ingenieursstudie is weinig wijziging gekomen, alleen de keuzemogelijkheid
van vakken is wat ruimer geworden. Voor de regeling van de promoties aan de Landbouwhogeschool is van belang, dat thans ook
een hoogleraar van een andere Nederlandse universiteit of hogeschool als promotor kan worden aangewezen.
Met de invoering van deze studiehervorming zal het komende
studiejaar een begin worden gemaakt. Daarnaast zal uiteraard de
voltooiing van een reeds aangevangen studie volgens het oude plan
mogelijk moeten blijven. Deze omstandigheid heeft ons voor ingewikkelde roosterproblemen gesteld, waarbij voor enkele vakken
dubbele colleges niet te vermijden zijn. De overbrugging van deze
overgangsperiode zal hierdoor veel van het docerend personeel vergen, doch ik hoop in deze op zijn volle medewerking te mogen
rekenen.
Ik kom thans tot de beschouwing van de andere helft van onze
hogeschoolgemeenschap ni. de studenten.
De sinds de laatste jaren optredende daling van de studentenbevolking schijnt haar dieptepunt te hebben bereikt. Het totaal
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aantal ingeschrevenen bedraagt althans dit studiejaar 834, waaronder 34 voor enkele lessen, tegenover 82üJn het vorige studiejaar,
terwijl het aantal voor de eerste maal ingeschrevenen van 155 tot
163 isopgelopen. Dedaling van het aantal afgestudeerde ingenieurs
zette zich echter dit jaar nog voort nl. van 119 in het vorig tot 103
in dit jaar. De verdeling over de verschillende groepen van studierichtingen is: 50 in de Nederlandse landbouw, 26 in de tropische
landbouw, 13in de tuinbouw en 14in de bosbouw. Aan 4 van hen
is het praedicaat „met lof" toegekend.
Sinds januari 1956 worden de ingenieursdiploma's in een gezamenlijke zitting vande verschillende examencommissies onder voorzitterschap van de Rector Magnificus op plechtige wijze in de aula
uitgereikt, waardoor deze heugelijke afsluiting van de studietijd
beter tot haar recht komt.
Bijzorider groot was het aantal promoties. Het bedroeg dit jaar
15, waaronder één „met lof", tegenover 9 in het vorig studiejaar.
Hieronder waren een zestal Egyptische promovendi. Dit is een verheugend verschijnsel, daar hieruit duidelijk blijkt, hoezeer de Nederlandse doctorsgraad in de landbouwkunde in het buitenland
wordt gewaardeerd.
Op 25juni j.1. heeft de Senaat van de Landbouwhogeschool het
Ere-doctoraat in de landbouwkunde verleend aan de demissionaire
Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening S.L. Mansholt wegens zijn grote verdienste voor de ontwikkeling van de Nederlandse en internationale landbouw. De plechtige uitreiking van
de bul zal na het uitspreken van het judicium door de promotor
Prof. Dr. Ir. C.H. Edelman op 9 oktober plaats hebben.
Het nogsteeds teruglopende aantal nieuwe landbouwkundige ingenieurs isniet toereikend om alle beschikbare plaatsen in het binnen- en buitenland te bezetten. Hoe verheugend dit feit op zichzelf
voor onze afgestudeerden ook moge zijn, hebben wij toch gemeend
middelen te moeten beramen om de toevloeiing van studenten naar
onze hogeschool te bevorderen. Evenals aan andere universiteiten
en hogescholen reeds langere tijd geschiedt, zijn wij dit jaar er toe
overgegaan in samenwerking met de studentenverenigingen op
ruime schaal voorlichtingsboekjes over de daarvoor in aanmerking
komende middelbare scholen te verspreiden en een voorlichtingsdag te organiseren om meer bekendheid te geven aan de eisen en
goede vooruitzichten van een landbouwkundige studie. Deze voorlichtingsdag is op 14 april j.1. onder leiding van de waarnemende
Rector Prof. Dr. Ir. S.J. Wellensiek in de aula te Wageningen gehouden. Hij werd door omstreeks 115 ouders en aankomende studenten bezocht en is door de zeer gewaardeerde medewerking van
vele hoogleraren en studenten een succes geworden. Het is danook
de bedoeling hiermede voort te gaan en wij wachten met spanning
het effect van deze actie voor het komende studiejaar af.
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Daarnaast baart de uit de cijfers blijkende verlenging van de
studieduur ons zorgen. Behalve door de hiervoren geschetste wijziging van het studieprogramma hopen wij hierin verbetering te kunnen brengen door de aanstelling van een studentendekaan, die de
studenten bij hun velerlei studiemoeilijkheden als een vertrouwd
raadsman terzijde zal kunnen staan. Zijn benoeming kan een dezer
dagen worden verwacht.
Doch ook op ander gebied strekt de sociale zorg voor onze studenten zich uit. Van de sinds november 1954 ingestelde subsidie
voor een volwaardige warme maaltijd is door de studenten ook dit
jaar een dankbaar gebruik gemaakt. Doordat in Wageningen nagenoeg alle studenten bij één der vijf gezelligheidsverenigingen zijn
aangesloten, kon deze subsidieregeling geheel door tussenkomst van
de verschillende societeitsbesturen worden afgewikkeld. In het afge-fópen studiejaar zijn op deze basis ruim 84.400 volwaardige warme
maaltijden aan studenten verstrekt.
Een veel moeilijker probleem vormt de studentenhuisvesting.
Voor het naar verwachting thans weer toenemende aantal studenten
zijn onvoldoende kamers beschikbaar. Om hierin te kunnen voorzien is evenals in 1945 door de Burgemeester van Wageningen een
speciaal beroep gedaan op de burgerij. Wij hopen, dat dit beroep
een even groot succes zal hebben als in 1945, toen de omstandigheden toch zoveel moeilijker waren. Om tot een meer blijvende oplossing te komen is door het College van Curatoren een plan uitgewerkt voor de oprichting van een stichting „Studentenhuisvesting", die naar ik verwacht binnenkort haar beslag zal kunnen
krijgen. Deze stichting zal, dank zij de door de Gemeente Wageningen toegezegde hulp in de financiering binnen niet al te lange tijd
kunnen overgaan tot de bouw van enige eenvoudige studentenflats.
Van de belangrijkste culturele prestaties van de studentengemeenschap kunnen dit jaar worden genoemd:
de opvoering van het toneelstuk „Le livre de Christophe Colomb"
van Paul Claudel ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Wageningse Studententoneelvereniging;
de opvoering van het toneelstuk „Santa Cruz" van Max Frisch
door de Studenten Toneelvereniging „Abigoné" en ten slotte
de traditionele concerten van de Wageningse Studenten Kooren Orkestvereniging onder de inspirerende leiding van onze oudhoogleraar Dr. M. J. van Uven.
De Rector Magnificus vertegenwoordigde de Landbouwhogeschool bij vele plechtigheden, waarvan ik in het bijzonder wil noemen de 75-jarige jubilea van de Vrije Universiteit te Amsterdam
en van de Landbouwfaculteit van de Universiteit van Berlijn en
de 50-jarige jubilea van de Technische Hogeschool te Delft en van
de St. Radboud Stichting van de Universiteit van Nijmegen.
Van de vele bezoeken, waarover de Landbouwhogeschool zich
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ook dit jaar heeft mogen verheugen, wil ik in de eerste plaats noemen het bezoek, dat de Voorzitter vande Eerste Kamer en vele Leden van de Eerste en Tweede Kamer van de Staten Generaal op
uitnodiging van de President-Curator aan de Landbouwhogeschool
en deWageningse landbouwkundige instituten hebben gebracht,zomede dat van de Voorzitter en de Leden van de Provinciale Staten
van Gelderland. Tijdens beide bezoeken hadden wij de gelegenheid
de leden dezer colleges een beeld te geven van de snelle ontwikkeling van Wageningen tot een centrum van landbouwwetenschap
van internationale betekenis. Ik heb de indruk verkregen, dat deze
contacten, waarbij over verschillende problemen van gedachten kon
worden gewisseld, voor de verdere ontwikkeling van de Landbouwhogeschool zeer nuttig zijn geweest.
Andere belangrijke bezoeken waren die van de ambassadeurs van
Australië en India, van de Director General van de F.A.O., van de
Minister van Landbouw van Brazilië, van de Directeur van Landbouw van de Soedan en van de Consul Generaal van Engeland.
De Amerikaanse hoogleraren R. B. Deering van de University
of California en G.W.Salisbury vande University of Illinois traden
dit jaar alsgasthoogleraren op resp. bij de afdelingen tuin- en landschapsarchitectuur en veeteelt.
Prof. Dr. J. Lebrun, hoogleraar aan de universiteit van Leuven
hield in het kader van het Nederlands-Belgisch Cultureel Accoord
een drietal voordrachten in Wageningen, terwijl in het kader van
het Zuidafrikaans-Nederlands Cultureel Accoord wij bezoek mochten ontvangen van de Zuidafrikaanse hoogleraar F. R. Tomlinson.
Verder zijn noglezingen gehouden door Prof. Dr. C. M. Williams
van de Harvard University, Prof. Dr.J. G. Horsfall, Director of the
Connecticut Agricultural Experimental Station in New Haven en
Dr. O. Mackensen vanhet BeeResearch Laboratory te Baton-Rouge
in Louisiana.
Niet minder talrijk zijn de bezoeken, die anderzijds onze hoogleraren en wetenschappelijke medewerkers in verschillende hoedanigheid aan het buitenland hebben gebracht.
Zo vervulde Prof. Dr. Ir. T. H. Thung gedurende één jaar een
gasthoogleraarschap aan de universiteit van Indonesië te Bogor;
Prof. Dr. E. C. Wassink woonde op uitnodiging van Amerikaanse zijde de Photosynthese Conferentie te Gatlinburg en het World
Energy Symposium te Phoenix bij,waaraan hij nogeen bezoek aan
enkele wetenschappelijke instellingen verbond;
Prof. Ir. W. F. Eijsvoogel ondernam alslid van een U.N. mission
for the economie survey of Vietnam een driemaandse reis naar dat
gebied;
Prof. Dr. Ir. C. Coolhaas nam op uitnodiging deel aan de Olie-,
palmconferentie te Phobé in Afrika, waaraan hij een bezoek aan de
Belgische Congo koppelde;
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Prof. Ir. G. Riemer maakt op het ogenblik een studiereis door
Amerika, waarna hij ook een bezoek aan Suriname zal brengen;
Prof. Dr. E.van Slogteren vertoefde op uitnodiging van de American Horticultural Council zes weken in Amerika;
Prof. Dr. Ir. A.J. Zuur maakte gedurende een maand een studiereis naar de Saurashtra-ontginning in India;
Prof. Dr. J. W. Wolff bracht als Adviser van de World Health
Organization een bezoek van enkele weken aan Egypte;
de lector Ir. S. H. Justesen ging op uitnodiging van de F.A.O.
voor 4 maanden naar Mexico om met enige andere deskundigen
een Training Centre for Experimental Design te verzorgen;
de lector Dr. H. C. D. de Wit vertoefde enkele maanden in W.Afrika voor de bestudering van de flora en vegetatie van tropisch
Afrika in verband methetontworpen Afrika-project;
de docent F. J. Appelman bezocht het congres van de National
Parcs of the United States of America en dat van de Union of
Directors of Cultural Zoological Gardens te Chicago.
In verband met het opstellen van een plan voor streekontwikkeling in Nieuw-Guinea, welke studie uit de Marshall-fondsen wordt
gefinancierd, maakten dewetenschappelijke ambtenaren Ir.J. H.de
Haan en Ir. L. H. Huizenga gedurende enkele maanden een studiereis door tropisch Afrika.
Behalve door deze wederzijdse bezoeken van hoogleraren en
wetenschappelijke medewerkers kunnen de internationale contacten
ook worden bevorderd door onze studenten bij het volbrengen van
een praktijktijd in het buitenland. Wij stellen het daarom bijzonder
op prijs, dat de Kellogg-Foundation dit studiejaar één en het komend studiejaar drie studenten en toekomstige medewerkers financieel in staat heeft gesteld eenjaar in Amerika te werken. Voorts
ontving de bosbouwstudent J. Smit een studiebeurs voor de Z.Afrikaanse Universiteit te Stellenbosch.
In Wageningen zijn ook dit jaar vele internationale bijeenkomsten gehouden, waarbij in vele gevallen gebruik werd gemaakt van
de lokaliteiten van de Landbouwhogeschool. In de door Dr. H. de
Haan zo uitstekend verzorgde en schier onmisbaar geworden gids
„Wageningen, Centre of Agricultural Science" vindt U daarvan
een overzicht. Van deze congressen kan ik hier er slechts enkele
noemen.
Van 16-19april is met steun van het Landbouwhogeschoolfonds
een internationale „Chromosomen-conferentie" georganiseerd, die
door de deelname van vele vooraanstaande deskundigen een groot
succes is geworden. Het ligt in het voornemen over enkele jaren
wederom een dergelijke conferentie te houden over een ander actueel onderwerp.
Tijdens een driedaagse bijeenkomst van deskundigen van vrijwel geheel Europa te Wageningen is besloten tot de oprichting van
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een „European association for research oEPlant Breeding", waarvan
Prof. Dr. Ir. J. C. Dorst tot president werd gekozen.
In déze zomer organiseerde het „Internationaal Landbouwstudiecentrum" met medewerking van het Ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening en de Landbouwhogeschool zijn
vierde „International development centre on Methods and Program
Planning in Rural Extension" te Wageningen, dat zich wederom
in een grote belangstelling mocht verheugen. Ongeveer 120 personen uit 35 verschillende landen namen er aan deel.
Het Internationaal Landbouwstudiecentrum werkt thans plannen uit om zijn activiteiten uit te breiden. Vele buitenlanders met
een B. Sc.-graad hebben de wens te kennen gegeven hun studie aan
de Landbouwhogeschool voort te zetten om een ingenieurs- of doctorsgraad te behalen. Hun opleidingen zijn echter veelal niet geheel gelijkwaardig aan onze kandidaatsstudie, terwijl ook onvoldoende kennis van de Nederlandse taal een struikelblok vormt. Het
Internationaal Landbouwstudiecentrum hoopt, met medewerking
van de Landbouwhogeschool, deze moeilijkheden te kunnen overwinnen door het instellen van een applicatiecursus van 2à 18 maanden, waarop deze buitenlanders hun ontbrekende kennis kunnen
aanvullen. Na het afleggen van een voor ieder individueel vast te
stellen examen zouden zij dan tot de normale ingenieursstudie kunnen worden toegelaten. Wij hopen, dat dit ongetwijfeld veel omvattende plan aan de verwachtingen zal voldoen.
Ten slotte wil ik nog vermelden een zestal internationale cursussen, die de „Campagne européenne de la Jeunesse" dit voorjaar
met steun van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, voor de agrarische jeugd heeft georganiseerd, waarvan
vijf in het Hotel Nol in 't Bos te Wageningen. Deze cursussen, waaraan de Landbouwhogeschool waar mogelijk ook haar medewerking
heeft verleend, zijn goed geslaagd en hebben aan het gestelde doel
beantwoord. De hoop is gewettigd, dat Wageningen zich tot een
permanent centrum voor de Europese agrarische jeugd zal weten
te ontwikkelen.
Hiermede ben ik dan aan het einde gekomen van mijn verslag
over de belangrijkste gebeurtenissen van dit studiejaar.
Alvorens mijn ambt over te dragen aan mijn opvolger wil ik mijn
beide assessoren, in het bijzonder collega Wellensiek, die mij gedurende mijn ziekte op zo'n lofwaardige wijze heeft vervangen en
de Secretaris van de Senaat van harte dank zeggen voor hun zeer
gewaardeerde steun en medewerking. Ik heb vaak veel van Uw tijd
moeten vergen, doch ik hoop, dat onze samenwerking bij U een
even aangename herinnering zal achterlaten, als dit bij mij het geval
is. Ook aan de heren Bosman, Van Drunen en Wieringa, die door
hun grote toewijding en kennis mijn taak zo zeer hebben vergemakkelijkt, wil ik hier gaarne mijn erkentelijkheid betuigen.
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Waarde collega De Jong, U bent in velerlei functies reeds nauw
in aanraking gekomen met de bestuursvoering van onze hogeschool.
U kunt in dit opzicht zelfs op een veel ruimere ervaring bogen
dan mijn persoon. Het heeft ons dan ook bijzonder verheugd, dat U
zich voor dit ambt beschikbaar heeft willen stellen. U wacht het
komend jaar met de doorvoering van de reorganisatie, op velerlei
gebied een bijzonder zware taak, maar wij zijn er allen van overtuigd, dat de belangen van de Landbouwhogeschool bij U wel in
zeer goede handen zijn.
Mag ik U dan in dit volle vertrouwen deze symbolische ambtsketen, die onze hogeschoolgemeenschap tezamen bindt om Uw
sterke schouders hangen.
Leve de nieuwe Rector.

13.GELUK,ERVARING,WETENSCHAP
REDE UITGESPROKEN OP 9 MAART 1957 TER GELEGENHEID
VAN DE NEGENENDERTIGSTE VERJAARDAG VAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL DOOR DE RECTOR MAGNIFICUS
IR.VV.DE

JONG

Mijne Heren Curatoren,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren,
Docenten, Wetenschappelijke Medewerkers
en Gij allen, die mede aan onze Hogeschool
Uw krachten wijdt,
Dames en Heren Studenten en Gij, die door
Uw tegenwoordigheid hier van Uw belangstelling blijk geeft,
Dames en Heren,
De Senaat stelt het op hoge prijs, dat Gij allen met ons de 39ste
Dies van onze Landbouwhogeschool wilt vieren en deze door Uw
aanwezigheid luister wilt bijzetten. Aan mij is de plicht en het voorrecht te trachten aan deze viering door het houden van een toespraak
meerdere inhoud te geven. Aan de traditie getrouw zal ik dit doen
door een onderwerp te bespreken, dat op het gebied van het door
mij gedoceerde vak, de veeteelt, ligt. Het is mijn bedoeling U daarbij aan de hand van een drietal begrippen: Geluk, ervaring en wetenschap, enkele vraagstukken, die thans op dit gebied speciaal de
aandacht vragen, voor ogen te stellen.
Ik sprak zoeven over de drie begrippen geluk, ervaring en wetenschap. Wanneer ik nu het eerstgenoemde begrip, geluk, nader met
U ga bekijken, dan valt het daarbij direct op, dat hieraan in ieder
geval twee betekenissen kunnen worden toegekend. Men kan van
„geluk" spreken en daarmee op het oog hebben een gunstige speling
van het toeval, maar men kan onder „geluk" ook een zedelijke
waarde verstaan, die men misschien het best weer kan geven met levensvreugde.
Wij zullen ons nu om te beginnen bepalen tot „geluk" in de eerstgenoemde betekenis. In de veefokkerij werd en wordt ook thans
nog wel met instemming aangehaald het spreekwoord: „Beter een
ons geluk dan een pond kennis." Een onzer jongere doctoren in de
Landbouwkunde poneerde daarentegen bijna twee jaar geleden de
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stelling: Bij de huidige plantenveredeling speelt de factor „geluk"
een onbelangrijke rol.*) Wanneer wij aannemen, dat in beide gevallen het woord „geluk" in de betekenis van gunstige speling van
het toeval is gebruikt, dan zouden deze twee uitlatingen toch wel
op een scherpe tegenstelling tussen de veefokkerij en de plantenveredeling wijzen. Zonder nu tewillen ontkennen, dat de bij de plantenveredeling gebruikelijke methoden in sterkere mate de factor „geluk" trachten uit tesluiten dan dit bij de in de veefokkerij toegepaste
maatregelen veelal het geval is, meen ik toch juist te doen met Uw
aandacht erop te vestigen, dat ook in de veefokkerij, meer speciaal
in de rundveefokkerij, verbeteringsmaatregelen die mede tot doel
hebben de invloed van de factor „geluk" steeds geringer te maken,
grote uitbreiding ondervinden. Ik heb hierbij vooral op het oog de
sterke toeneming van de toepassing van de melkcontrole en de grote
vlucht die de kunstmatige inseminatie in ons land heeft genomen.
Allereerst enkele cijfers ter illustratie. Terwijl in de eerste jaren
van de tweede wereldoorlog nog slechts ± 20 % van onze melkkoeien regelmatig op melkopbrengst en vetgehalte werden gecontroleerd, steeg dit cijfer in 1956 tot 64.4, een percentage, waarmee
Nederland, op de voet gevolgd door Denemarken, aan het hoofd van
alle landen ter wereld staat. Wat de kunstmatige inseminatie betreft,
vermeld ik hier het feit, dat men op het ogenblik ± 50 % van de
daarvoor in aanmerking komende dieren door middel van deze methode, die pas na de wereldoorlog in ons land praktische toepassing
van betekenis heeft gekregen, tracht te bevruchten.
Wij zien uit deze cijfers, dat zowel de toepassing van de melkcontrole als die van de kunstmatige inseminatie na de oorlog zeer
sterk is toegenomen, en de vraag doet zich nu voor in hoeverre deze
toename kan bijdragen tot het streven om de invloed van het toeval in de fokkerij te verminderen. Het antwoord hierop is, dat het
enerzijds door de in fokkerijdistricten vrijwel algemene toepassing
van de melkcontrole mogelijk is systematisch gegevens te verzamelen omtrent de produktievererving van de gebruikte stieren, en dat
anderzijds door toepassing van de kunstmatige inseminatie de mogelijkheid is geschapen om van die stieren welke bewezen hebben een
goede produktie tevererven, een zoruim mogelijk gebruik te maken.
Deze mogelijkheden zijn in de laatste jaren door gebruikmaking van
de diepvriestechniek bij de bewaring van sperma nog aanzienlijk
toegenomen.
Het zij mij vergund U de gang van zaken bij deze groep van maatregelen, die meer en meer de spil gaan vormen, waar om onze veefokkerij draait, iets nader in detail te schetsen. Zoals ik reeds gezegd
heb, zijn in ons land praktisch alle veehouders, die aan de veefokkerij doen, bij de melkcontrole aangesloten. Doordat nu de melkstaten
aan hun hoofd o.m.de naam en het nummer van de vader en moeder
•) Dissertatie Dr. Ir.T. Visser, „Germination and storage of pollen". 20 mei1955.
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van het gecontroleerde dier, wanneer deze althans bekend zijn, vermelden, is het mogelijk van iedere stier van al zijn geregistreerde
dochters de produktiegegevens te verzamelen. Dit geschiedt systematisch,doordat de administratie van de Provinciale Melkcontrolediensten zodanig isingericht, dat van de einduitkomsten van iedere melklijst (volledig of onvolledig) een vijftal doorslagen wordt gemaakt,
waarvan er één in een apart kaartsysteem op naam van devader wordt
opgeborgen. Op gezette tijden wordt nagegaan van welke stieren de
gegevensvan een voldoende aantal melklijsten (minimaal 15) bekend
zijn, waarna deze worden bewerkt en gepubliceerd. Dit stelsel kan
echter alleen dan werken, wanneer de afstamming van de dieren op
tijd, d.w.z. bij de geboorte, is vastgelegd. Geschiedde dit vroeger
slechts zeer ten dele door de stamboeken en de fokverenigingen,
thans vindt dit over een veel uitgestrekter terrein plaats, doordat de
verenigingen voor kunstmatige inseminatie verplicht zijn van alle
bij hun leden geboren kalveren bij de geboorte zodanige aantekeningen te maken, dat daaruit hun afstamming blijkt. Het is nu juist
de combinatie van deze maatregelen, die het mogelijk maakt van
vrijwel alle stieren van 6jaar en ouder in ons land, speciaal van diegenen, die voor de kunstmatige inseminatie worden gebruikt, vast
te stellen hoe het met de produkties van hun nakomelingen staat.
Door deze produkties zo mogelijk met die van de moeders te vergelijken, kan, wanneer men daarbij nog zo veel mogelijk rekening
houdt met de omstandigheden, waaronder deze produktie verkregen
wordt, een vrij goed inzicht verkregen worden in de wijze waarop de
betreffende stier deze produktie overerft. Dit geldt met name voor
die eigenschappen, zoals b.v. het vetgehalte, waarbij de invloed van
de erfelijke aanleg op de vastgestelde produktie groot is. Een minder goed inzicht verkrijgt men echter bij die eigenschappen, zoals
de melkhoeveelheid, waarbij de uitwendige omstandigheden het
eindresultaat sterk beïnvloeden. Men kan nu langs twee wegen trachten deze leemte op te heffen en wel of door te trachten de invloed
van de uitwendige omstandigheden te elimineren (het aanbrengen
van correcties, het rekening houden met de erfelijkheidsgraad (h2)
e.d.) of door te proberen de omstandigheden zo gelijk mogelijk te
houden. Geen van beide methoden heeft tot dusverre in de praktijk
van de Nederlandse veefokkerij algemene ingang gevonden. De eerste niet, doordat het op onze veelal kleine bedrijven niet mogelijk
is de belangrijkste uitwendige invloed, de voeding, b.v. door vergelijking met het stalgemiddelde uit te schakelen; de tweede niet, omdat het in ons land praktisch niet mogelijk is groepen afstammelingen van meerdere stieren onder vrijwel gelijke omstandigheden te
brengen en omdat men dan de vergelijking van de dochters met de
moeders, die anders heel vaak op hetzelfde bedrijf gehouden worden, mist. In Denemarken heeft dit laatste stelsel echter veel ingang
gevonden en het kan niet worden ontkend, dat hieraan ook voor-
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delen verbonden zijn, o.a. doordat men hierdoor in de gelegenheid
komt de op één bedrijf bijeengebrachte dochters van een bepaalde
stier gedurende een jaar nauwkeurig te observeren, waardoor dus
ook andere voor de gebruikswaarde van deze dieren belangrijke
eigenschappen, b.v. of ze zich gemakkelijk laten melken, vastgesteld
kunnen worden. Wij trachten in ons land door middel van de zogenaamde 100-kalverenproef, waarbij de tot dit aantal eerst geboren
kalveren aan een jarenlange nauwkeurige controle op de bedrijven
onderworpen worden, aan dit bezwaar tegemoet te komen. Hoewel
de eerste resultaten van deze bij wijze van proef genomen maatregelen bevredigend zijn, kan men nog niet van toepassing van dit stelsel
in de praktijk spreken.
Wij zien dus, dat de ontwikkeling gaat in deze richting, dat enerzijds het aantal stieren, dat systematisch op produktievererving wordt
onderzocht door de Provinciale Melkcontrolediensten, die hun registratie hierop geheel hebben ingericht, steeds groter wordt, terwijl
anderzijds uit de jaarverslagen van de Centrale Commissie van Toezicht op de Uitvoering van de Kunstmatige Inseminatie in Nederland blijkt, dat het aantal stieren met bekende produktievererving,
dat door de verenigingen voor kunstmatige inseminatie wordt benut, steeds toeneemt, terwijl ook het gebruik, dat van deze stieren
wordt gemaakt, groter wordt. Toch moet men zich niet voorstellen,
dat in Nederland thans bij de kunstmatige inseminatie de koeien
voor het grootste gedeelte bevrucht worden met zaad van stieren,
waarvan de produktievererving bekend is. Dit is nog slechts met
± 1/i gedeelte het geval. Voor 4 /s deel vindt dus de bevruchting
plaats door middel van zaad van stieren, waarvan nog geen produktievererving bekend is,en hierbij speelt, hoeveel moeite de aankoopcommissies zich ook geven om de beste stieren in handen te krijgen
en hoezeer ook onze kennis omtrent de wijze waarop wij de afstammingsgegevens moeten beoordelen, mede dank zij de toepassing van
de grondslagen van de populatie-genetica, is toegenomen, het geluk
toch altijd nog een rol. Zo vinden wij in het jaarverslag 1955 van
de Centrale Commissie van Toezicht op de Uitvoering van de Kunstmatige Inseminatie in Nederland vermeld, dat volgens Ir. Geessink
ongeveer 70 % van 120 stieren, die in Overijssel en Friesland voor
de kunstmatige inseminatie werden gebruikt, voldoende tot goed
hadden vererfd. Hier blijft dus altijd nog een zeker niet te verwaarlozen aantal over, waarbij de resultaten onvoldoende zijn. Dat deze
teleurstellingen voor een groot gedeelte lagen bij de vererving van
de hoeveelheid melk, behoeft, gezien de reeds eerder genoemde
grote invloed die de uitwendige omstandigheden op de melkopbrengst hebben, niet te verwonderen. Op grond van deze feiten moeten wij dus concluderen, dat bij de rundveefokkerij in Nederland
de factor „geluk" nog lang niet uitgeschakeld is. De vraag doet zich
daarbij zelfs voor of vele fokkers er niet een zekere voorkeur voor
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hebben juist aan deze factor „geluk" een kans te geven. Het betrekkelijk geringe verschil, dat er bestaat tussen het gebruik dat men
van jongere — waarbij ik dan de eenjarige stieren uitschakel —en
van oudere stieren maakt, wijst wel in die richting, en het zou mij
niet verwonderen, wanneer in de paardenfokkerij deze neiging om
zijn geluk bij jongere hengsten te beproeven niet nog groter was.
Blijkbaar verkeren vele fokkers in de mening, dat zij, door hun bijzondere gaven of door intuïtie geleid, het geluk wel aan hun zijde
zullen vinden. Zij dienen dan echter te bedenken, dat ook hier geldt:
Velen achten zich geroepen, doch weinigen zijn uitverkoren.
Het isechter duidelijk, dat hier in ieder geval voor de wetenschap
een belangrijk werkgebied ligt, o.a. door systematisch de wisselwerking tussen milieu en erfelijkheid verder op te helderen. Mogelijk
is het ook, dat het haar daarnaast gelukt, b.v. door het praktisch
mogelijk maken van de ei-transplantatie bij onze grote huisdieren,
opnieuw tot een opvallend belangrijk resultaat te komen, zoals voordien reeds bij de kunstmatige inseminatie. Dan zou het immers ook
voor onze vrouwelijke fokdieren mogelijk worden hun fokwaarde
sneller met meerdere zekerheid vast te stellen en deze veel intensiever uit te buiten.
Wanneer men ziet, hoe bij de Wisselmeren in Nederlands NieuwGuinea de primitieve Papoea's een systeem van ladangbouw toepassen, waarbij elk stukje organische stof op zorgvuldige wijze wordt
verzameld en geconserveerd, en wanneer men dan bedenkt, dat de
wetenschap heeft vastgesteld dat een van de grootste moeilijkheden
bij de landbouw in de tropen is het voorkomen van verlies van organische stof, dan komt men toch wel onder de indruk van de grote
betekenis, die de ervaring soms kan hebben. Vanuit dit standpunt
bezien zal het dan ook geen verwondering baren, wanneer onze praktische fokkers niet altijd direct geneigd zijn hun ervaring opzij te
zetten voor datgene wat hun als resultaat van de wetenschap wordt
voorgehouden. Het is lang niet gemakkelijk in dit vraagstuk een
goed inzicht te krijgen. Enerzijds omdat men in de praktijk dikwijls
geneigd is een ondervinding, die men zelf in een beperkt gebied
heeft opgedaan, als een algemene ervaring te bestempelen en ook
wel eens ervaring noemt meningen die ten slotte niets anders dan
van elkaar overgeschreven beweringen uit leerboeken blijken te zijn.
Anderzijds omdat men van wetenschappelijke zijde nog wel eens in
de fout vervalt uit de uitkomsten van op detailonderzoekingen berustende berekeningen te algemeen geldende conclusies te trekken,
waarvan het echter twijfelachtig is of zij ook in andere omstandigheden van toepassing zijn.
In de veeteelt speelt deze tegenstelling hoofdzakelijk op het gebied van de exterieurbeoordeling. Terwijl de praktische fokkers in
Nederland en in vele andere landen van West-Europa nog steeds
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vasthouden aan de betekenis van de exterieurbeoordeling, zoals die
door hun belangrijkste organisaties, de stamboeken, wordt uitgeoefend, wordt elders van wetenschappelijke zijde, vooral in de Angelsaksische landen, sterk aan de waarde van deze keuring getwijfeld.
De vraag waarom het hier gaat, kan men naar mijn mening het best
als volgt formuleren: Heeft het zin om naast de beoordeling van die
eigenschappen van het exterieur, die meer direct verband houden
met de beoogde produktie (bijvoorbeeld bij de melkproduktie de
uier en de andere melktekens, bij de vleesproduktie de bespiering,
bij de levensduur de soliditeit van het beenwerk), ook nog andere
punten, speciaal het algemeen voorkomen van het dier bij de keuring, te betrekken? Wanneer men deze vraag zuiver aan de hand van
cijfers beantwoordt, zijn er geen of zeer weinig gegevens bekend, die
tot een bevestigend antwoord kunnen leiden. Legt men deze vraag
echter voor aan de praktische fokker in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, om maar enkele bekende vee- of paardenfokkende landen inWest-Europa tenoemen.danzalzijn antwoord
ongetwijfeld bevestigend luiden en hij beroept zichdaarbijop wat hij,
terecht of ten onrechte, zijn ervaring noemt. Een poging, van de zijde van het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O. gedaan,
om hierop door middel van een ruim opgezette en systematisch bewerkte enquête een antwoord te vinden, is tot dusverre nog niet tot
een resultaat gekomen. Toch zijn er wel enkele aanwijzingen, die
het standpunt van de praktische fokkers versterken. Als zodanig
noem ik U ten eerste het feit, dat in de Verenigde Staten van NpordAmerika gebleken is, dat de opfok van kalveren van de op het exterieur afgaande meer robuuste (sterkere) rassen als het Zwitserse
bruinvee en de Fries-Hollandse zwartbonten (in de Verenigde Staten
Holstein-Friesians genoemd) veel gemakkelijker is dan die van de
meer verfijnde (zwakkere) rassen als Jersey en Guernsey.
Ten tweede, dat Italië, waar men na de oorlog van Amerikaanse
zijde zeer veel moeite heeft gedaan om het vrijwel uitsluitend op
melkproduktie gefokte Amerikaanse zwartbonte vee te importeren,
in tegendeel een zeer belangrijk afzetgebied van zwartbont Nederlands vee, bij de fokkerij waarvan tevens op het exterieur wordt gelet, is geworden.
Ten derde, dat men in Denemarken bij de fokkerij van het zwartbonte vee de stamboeken van het Jutlandse en het zogenaamde Hollandse zwartbonte vee heeft samengevoegd, vooral met het doel enkele bij het Jutlandse vee ingeslopen exterieurfouten weg te werken.
Ter bereiking van dit doel heeft men meerdere stieren uit Nederland, speciaal uit Friesland, ingevoerd.
Ten vierde, dat men kort geleden bij het stamboek van het zwartbonte vee in Engeland, aldaar genoemd British-Friesians, een selectieregister heeft ingevoerd, waarbij men niet alleen eisen aan de
produktie heeft gesteld, doch ook aan het exterieur, iets wat bij
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de stamboekfokkerij in Engeland tot dusverre ongebruikelijk was.
Wanneer men al deze feiten ziet, dan is het toch wel begrijpelijk
dat de Nederlandse rundveefokker een grote neiging heeft vast te
houden aan het volgens hem op grond van zijn ervaring gewenst gebleken type. Toch kan hierin een gevaar schuilen. Men kan namelijk de vraag stellen of een op een bepaald moment naar voren komend type niet meer een kwestie is van mode dan wel van gedegen
ervaring. Nationaal bekeken, is dit gevaar er zeker, maar of dit ook
internationaal over een zo uitgebreid gebied als dat waarop mijn
voorbeelden betrekking hebben, mogelijk is, lijkt mij wel twijfelachtig.
Overigens zou men ook de vraag kunnen stellen of het verschijnsel „mode" zich soms niet tevens op het terrein van de wetenschap
voordoet. Geheel uitgesloten lijkt mij dit, mede gezien het feit, dat
soms de punten van de spiraal, waarlangs zich de wetenschap naar
boven wentelt, weer zeer dicht bij elkaar komen, niet. Ik zou in dit
verband de woorden „heterosis-effect" en „antibiotica" kunnen
noemen.
Mijn conclusie is dan ook, dat de wetenschap en de ervaring hand
in hand samen moeten gaan, of, wil men het anders uitdrukken,
dat de wetenschap in de praktijk door de fokkers met gezond verstand moet worden toegepast. Dit geldt bijvoorbeeld ook in hoge
mate bij de beantwoording van de vraag of een fokdier, speciaal een
mannelijk fokdier, dat naast de erfelijke aanleg voor verschillende
gewenste eigenschappen ook die voor één opvallende, minder gunstige, zogenaamde semilethale, eigenschap heeft, nog verder voor de
fokkerij kan worden aanbevolen.
Het zal U opgevallen zijn, dat ik het woord „heterosis-effect" tot
dusverre slechts zijdelings heb genoemd en dat ik de uitbuiting
daarvan, die bij de pluimveeteelt zo'n grote rol speelt, niet heb aangehaald alseen van de middelen om meer zekerheid bij de resultaten
van de veefokkerij te verkrijgen. Eensdeels berust dit op de overweging, dat de toepassing van de hiervoor noodzakelijke kruising bij
onze grotere huisdieren met hun grotere individuele waarde en
veel langzamere vermenigvuldiging praktische moeilijkheden met
zich meebrengt. Anderzijds ligt hieraan ook het feit ten grondslag,
dat wij met de toepassing van deze kruising een fokmethode invoeren, welke in wezen zo zeer verschilt van de thans bij onze grotere
huisdieren gebruikelijke, dat wij ons alvorens hiertoe over te gaan,
op dit punt nog wel eens nader mogen beraden. Ik doel hiermee
op het feit, dat invoering van deze fokmethode ons steeds verder zou
brengen in een richting, waarbij ons niet meer de eigenschappen van
de individuele dieren interesseren, doch slechts die van groepen van
dieren. Dit iseen richting, waartoe trouwens ook de kunstmatige inseminatie reeds enigermate leidt en die, zoals ik reeds zeide, voor
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verschillende fokkers nu al aanleiding is de daarbij op grond van
wetenschappelijke overwegingen meest gewenst geachte richtlijnen
niet volledig te volgen. Invoering van de kruising als algemene fokmethode, waarbij het heterosis-effect voor een groot gedeelte bepalend is voor het resultaat, verlaagt echter een groot aantal van
onze veefokkers tot veegebruikers. Het is voor mij een grote vraag,
of de eventuele voordelen van het heterosis-effect, die, voor zover
thans bekend, bij onze grote huisdieren niet zo bijzonder groot zijn,
wel opwegen tegen de nadelen die het gevolg zullen zijn van de omschakeling in mentaliteit, die wij dan bij onze veehouders zullen
krijgen. Ik ben mij ervan bewust, dat ik mij hier op een moeilijk
terrein begeef, omdat ik tegenover de nuchtere cijfers van het experiment met argumenten ga werken, die min of meer op gevoelsoverwegingen berusten. Toch moeten wij naar mijn mening deze
zaak niet al te licht achten en ons wel degelijk de vraag stellen of
het juist is onze landbouw steeds meer zo in te richten, dat onze bedrijven voor de boer niets anders meer gaan betekenen dan een zaak
zonder meer. Hier komt de factor „geluk" in zijn tweede betekenis
een woord meespreken. Het zij mij vergund te trachten U de tegenstelling tussen deze twee wijzen van boeren nader voor ogen te stellen door gebruik te maken van een tweetal aanhalingen. De eerste
iste vinden in „Oud-Achterhoeks Boerenleven" door H. W. Heuvel,
en bevat een enigermate geïdealiseerde beschrijving van het bijenhouden, zoals dat in de omgeving van Laren (Gelderland) in het
eind van de vorige en het begin van deze eeuw bedreven werd:
„Al 't volk van 't huis is naar 't land, behalve Hendrik-oom,
een bejaarde ongetrouwde broer, die er als „stalströoier" bij in
woont, 't Is een gebocheld aamborstig manneke, die weinig
meer kan uitrichten als kinderwiegen, aardappels schillen, bonendoppen en hoesten, altijd maar hoesten. En dan nog iets:
de bijen „verhanteeren". Dat heeft hij van zijn grootvader geleerd, lang geleden, 't Is zijn lust en zijn leven. Nergens praat
hij liever over. Hij houdt veel van lezen. In de Bijbel ishij thuis
als weinigen. De Negerhut is zijn lievelingsboek. Maar 't mooiste boek is daar achter in de kruudhof tegen.dat scherm van
wakels, zijn bijenstal of „iemenschoer". Daar zit hij op een houten bank in 't zonnetje en ziet vergenoegd naar de strokorven
en luistert naar de muziek der in- en uitvliegende bijen. „Kom
maor, mien jöngsken", zegt hij, „gaot hier bi'j mi'j zitten. Ze
doot oeniks,a'j maor stil en rustig bunt."
Als ik naast hem zit, vertelt hij: „Vandage verwacht ik een
zwarm. Gisternaovend inden tweedonker höoren ik de moor
(koningin) al roopen in eur huusken: hu-hu-hoe-hoe, net of i'j
uut de vaerte een trompetjen hoort, 't Was der zo stille, alleene
de nachtegaal zong. En van margen is der zo'n geroezemoes in
den korf, net of der binnenlandsen oorlog is." Nu zwijgt hij en
13
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luistert naar het dof gezoem der honigdragers, die naar huis komen. „Nou hebt zeschik, 't Is een good honniggewin. 't Waer is
zomild en zacht en zuid-westenwind, dan zit er den meesten nakter (nectar) in de bloomen. 'sMargens met licht worden vleegt ze
al uut en den helen dag zo deur, even naerig as de mensen in 't
höoiland. Vöormiddags gaart ze op de bokweite; die hef 's naomiddags, asde andere bloomen het meeste hebt, haoste gin honnig meer. Van den welligen grond haalt ze 't meeste. Op 't
schraole zand hebt de bloomen den minsten nakter. Völle
schoers deugt neet voor 't honniggewin; as dat waerluchten
aover de bloomen flikkert verdroogt den honnig." (Nu zegt men,
dat de schrale kou na menig onweer de oorzaak is.)
De andere isontleend aan „De toekomst is reeds begonnen" door
Robert Jungk en geeft in schrille bewoordingen weer de wijze waarop men volgens hem thans in de Verenigde Staten van Noord-Amerika bijen houdt:
„Ik heb het farmen namelijk opgegeven," zei hij, toen we
achter een glaswijn zaten. „Natuurlijk vindt iedereen dat ik gek
ben, want de prijzen voor farmprodukten zijn nog nooit zo hoog
geweest aisop het ogenblik. Maar ik kon gewoon niet meer met
de moderne methodes meekomen. Of liever gezegd: ik wilde
het niet. Ik was landbouwer geworden omdat ik van de natuur
houd. Niet om God onder zijn duiven te schieten en zijn schepselen erger dan de ergste slavenhouder uit te buiten."
Zijn opstandigheid was begonnen, toen de farmers van zijn
streek de bijen gingen uithongeren. Professoren van de landbouw-afdeling van de University of California waren er namelijk achter gekomen, dat men bijen ertoe kon aanzetten „meer
arbeid te leveren voor minder honing". Hun methode was
„doodeenvoudig", zoals de landbouwvakbladen waarin er propaganda voor werd gemaakt, zich uitdrukten. Men liet zes- tot
zevenmaal zoveel bijen over een klaverveld uitzwermen als vroeger. „De vraag naar nectar was plotseling groter dan het aanbod," verklaarden de specialisten triomfantelijk. Het resultaat
bleek afdoende te zijn. Bij hun wanhopig zoeken naar nectar lieten de bijen geen bloem ongeopend, zodoende werden er meer
planten bevrucht en de produktie van groenvoer steeg per acre
met het vijfvoudige. Natuurlijk leverden die uitgehongerde bijen minder honing, en heel wat diertjes, die tegen de nieuwe
„strijd om het bestaan" niet waren opgewassen, vielen eenvoudig verhongerd neer, maar de bijenhouders rekenden uit, dat
zij, door hun korven aan de voederproducenten te „verhuren",
meer verdienden dan met de verkoop van honing. Daarmee was
voor hen de kous af."
Deze twee citaten vormen twee uitersten en staan daardoor wel
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zeer scherp tegenover elkaar. Maar dat er een dergelijke tegenstelling tussen de mentaliteit van bijvoorbeeld de veehouder (fokker)
in de Verenigde Staten van Noord-Amerika en die in ons land bestaat, is mijns inziens aan geen twijfel onderhevig. Ieder die zelf de
Verenigde Staten bezocht heeft en de mentaliteit van de goede Nederlandse boer kent, zal dit zijn opgevallen. Zelf werd ik hierop nog
eens sterk attent gemaakt, toen ik in het rapport van een jonge Amerikaan i)overeenjaar praktijktijd aan onze Landbouwhogeschool, tijdens welke hij o.a. verschillende fokkers in Nederland, België, Duitsland, Denemarken en Frankrijk bezocht, de volgende woorden aantrof: „Another factor which wasvery revealing to me was the general
attitude of the farmer toward his farm. His farm was his life, and
not just a business as farming is for many in this country."
Of om in ons eigen land te blijven moge ik wijzen op het verschil
in mentaliteit tussen b.v. een Achterhoekse boer, die zijn bezoekers
met trots laat zien, hoe hij een groot gedeelte van zijn melkveestapel opbouwde met behulp van de „bruidskoe", die zijn vrouw bij
haar huwelijk mee kreeg, en de producent van consumptiemelk voor
wie een koe niets anders is dan een melkfabriek, welke zo gauw de
produktie in betekenis afneemt, door een andere op de markt aangekochte „verse" koe wordt vervangen. Het is m.i. dan ook zeer de
vraag, of wij, door onze veehouders fokmethoden aan te bevelen
waarbij zij hun belangstelling in de individuele eigenschappen van
hun dieren grotelijks zouden verliezen, uiteindelijk wel betere resultaten zouden krijgen.
In deze richting wijst ook het feit, dat het zowel de Denen als de
Nederlanders gelukt met behulp van hun zuivere teelt in de varkensfokkerij dusdanige resultaten te behalen, dat zij de Amerikanen op
hun eigen markt, niettegenstaande dat dezen door middel van diverse kruisingsmethoden het heterosis-effect zo goed mogelijk trachten
uit te buiten, mede dank zij vooral de betere kwaliteit van hun produkten met succes kunnen beconcurreren. Daarbij moet men dan
nog niet vergeten, dat deze varkens voor een gedeelte gemest zijn
met behulp van Amerikaanse voedermiddelen.
Ter voorkoming van alle misverstand wil ik er nog op wijzen,
dat er ook wegen zijn om een heterosis-effect te verkrijgen zonder
in een systeem van massa-kruisingen te vervallen. Ik doel hier op
het kruisen van verschillende stammen of lijnen binnen een bepaald
ras. Hoewel in het algemeen het effect van deze stamkruisingen bij
niet sterk ingeteelde lijnen niet zo groot is, is de mogelijkheid toch
niet uitgesloten, dat men in bepaalde gevallen bij grotere combinatiegeschiktheid toch vrij aanzienlijke resultaten zal behalen. Voorlopig is onze kennis omtrent deze combinatiegeschiktheid bij onze
grotere huisdieren echter nog van dien aard, dat wij hier weer meer
>)Th. B. Covert, „Cattle Breeding in Europe", 1953 (niet gepubliceerd.)
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op het terrein van het geluk als toevallig gunstige factor terechtkomen.
Zo zien wij, dat wij voor een goede beoefening van de veeteelt
niet alleen wetenschap en gezond verstand, maar ook wijsheid nodig
hebben. Slechts door deze drie samen te voegen, en ik zou niet graag
een uitspraak willen doen aan welke van dedrie wij demeeste behoefte hebben, kunnen wij bereiken dat ook de veefokkerij bij blijft dragen tot het levensgeluk van een groot deel van onze Nederlandse boerenstandendat bewaarheid blijft, wat mijn jongeAmerikaanse vriend
elders in zijn rapport schreef: „They aregood farmers and enjoy their
work. They look on farming as a way of life and not just an occupation."

14. H E T S T U D I E J A A R 1956-1957
REDE UITGESPROKEN OP 16 SEPTEMBER 1957 BIJ HET EINDE VAN HET
STUDIEJAAR DOOR DE RECTOR MAGNIFICUS

IR. W. DE J O N G
Mijne Heren leden van het Bestuur;
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren,
Docenten, Wetenschappelijke Medewerkers
en Gij, die in een andere functie aan onze
Hogeschool Uw krachten wijdt;
Dames en Heren Studenten en Gij allen,
die door Uw tegenwoordigheid hier van
Uw belangstelling blijk geeft.
Dames en Heren,
Wanneer Gij goed naar het begin van de aanhef van mijn toespraak hebt geluisterd, zult Gij hebben opgemerkt, dat deze anders
luidt dan voorheen. Dit is geen toeval, doch een gevolg van een van
de belangrijkste gebeurtenissen, die er dit jaar in het leven van
onze Hogeschool hebben plaats gevonden. Ik heb hierbij op het
oog de invoering van de nieuwe bestuursvorm, die volgens Koninklijk besluit van 8 mei 1957 op de 15e van die maand in werking
trad. Afgaande op de~*wijze, waarop ik de leden van het hoogste
college van onze Hogeschool aansprak, zult Gij tot de gedachte
komen, dat het hier een zakelijke vereenvoudiging betreft. Deze
indruk is juist, zoals U straks, wanneer ik nader op het wezen van
deze bestuurshervorming inga, zal blijken.
Laten wij echter eerst onze aandacht schenken aan hen, die door
hun werk onze Hogeschool inhoud geven of gaven.
Gelijk in ons dagelijks leven worden in onze Hogeschoolgemeenschap de perioden van blijdschap en vreugde onverwacht verstoord
en roepen dagen van leed en verdriet ons tot bezinning. Wij verheugen ons, wanneer in de ontwikkeling van onze Hogeschool
voortgang valt te bespeuren, wij kunnen ons gevoel van blijdschap
de vrije teugel laten op hoogtijdagen, maar ook de dagen van rouw
blijven ons niet bespaard.
Na een ziekte van enkele maanden, waarin goede en sombere
verwachtingen afwisselden, overleed onze collega Dr. Ir. G. Houtzagers, waardoor een sterk stuwende kracht aan de Nederlandse
bosbouw ontviel.
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Bij de aanvang van het studiejaar hebben wij in deze toen overvolle Aula afscheid genomen van de scheidende hoogleraar Dr. J.
Smit en niemand zal hebben verwacht, dat wij enkele maanden
later geroepen zouden worden, om aan zijn groeve voorgoed van
deze nogzo vitale oud-collega afscheid te nemen.
Door een ongeluk overleed in het pas geopende zwembad de
hoofdtechnicus van het laboratorium voor technologie J. A. F.
Zanders.
De dood spaarde ook de studentenmaatschappij niet. Wij hebben
helaas het verlies te betreuren van de studenten L. H. J. Sieperda,
H. Wiebing, die terugkerend van zijn praktijktijd in Suriname
overleed en van Laszló Horvâth-Sarrodi, die gevlucht uit Hongarije
in de eerste warme dagen van deze zomer in de Rijn verdronk.
Gelukkig biedt het leven, zoals ik zei,een afwisseling van dagen
van leed en van vreugde en met veel genoegen kan ik vermelden,
dat de collega's Coolhaas en Kruidhof na langdurige ziekten hun
taak aan onze Hogeschool konden hervatten.
Met grote belangstelling heeft het Nederlandse volk in het najaar
van 1956de pogingen tot oplossing van de Kabinetscrisis gevolgd.
Als Nederlanders hebben wij er ons over verheugd, dat de langdurige en moeizame onderhandelingen van de door Hare Majesteit
daartoe geroepen personen ten slotte tot een resultaat hebben geleid. Dit stelde echter onze Hogeschool voor het feit, dat zij Prof.
Dr. I. Samkalden, die tot Minister van Justitie werd benoemd,
moest afstaan. Daar het nu eenmaal zoisgelegen, dat bij een Ministersbenoeming geen opzeggingstermijn in acht wordt genomen,
dreigde stagnatie in het onderwijs in het agrarisch recht en het
agrarisch recht van de niet-Westerse gebieden te ontstaan, maar gelukkig bleef het bij een dreiging. Met bijzondere waardering wil ik
vermelden, dat de Leidse hoogleraren Mr. C. H. F. Polak en Mr.
J. E. Jonkers, beiden in Wageningse kringen geen vreemden, zich
spontaan bereid verklaarden tijdelijk het bedoelde onderwijs te
verzorgen.
Met bijzonder genoegen kan ik vermelden, dat collega Den Hertog, die ernstig een benoeming aan de Gemeentelijke Universiteit
van Amsterdam overwoog, voor onze Hogeschool behouden bleef.
Mijn ambtsvoorganger deelde het vorig jaar de instelling vaneen
lectoraat voor de tuinbouwplantenteelt mede. Hierin is thans voorzien door de benoeming tot lector vande wetenschappelijke ambtenaar Ie klasse Dr. Ir. J. Doorenbos.
In het reeds lang vacante lectoraat voor de landbouwscheikunde
werd voorzien door de benoeming van Dr. Ir. G. H. Bolt te Delaware (U.S.A.).
Voor de afdeling plantkunde, welke door de daar plaatsgevonden
mutaties een moeilijke periode doormaakte, vooral in verband met
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het zware studieprogramma, dat zij heeft te verzorgen, zijn aan de
moeilijkheden een einde gekomen door de benoeming van Dr. R.
Brouwer te Groningen tot lector in de plantkunde.
In het onderwijs in de algemene landbouwkunde, welk vak in
het nieuwe studieprogramma een belangrijke plaats inneemt, is
voorzien door de benoeming van Ir. J. G. Veldink, directeur van
de Christelijke Landbouwwinterschool te Putten, tot lector in dit
vak.
De docent voor boomteelt, de heer S. G. A. Doorenbos, moest
zijn taak wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd neerleggen
en werd vervangen door Ir. C. Dorsman te Boskoop.
Het onderwijs in de Portugese taal is hervat en wordt gegeven
door Prof. Dr. Mr. H. Houwens Post te Utrecht,
Aan de lector in de-veeteeltwetenschap Dr. Th. de Groot, die
een werkkring bij het landbouwkundig bureau der Nederlandse
stikstoffenindustrie aanvaardde en aan de lector in de empirische
sociologie en sociografie en de Indonesische talen Dr. F. H. van
Naerssen, die als Reader in Indonesian and Malayan Studies naar
de Universiteit van Sydney overging, werd op hun verzoek eervol
ontslag verleend uit h u n betrekkingen aan onze Hogeschool..
Het docentencorps vertoont door de verliezen, welke onze Hogeschool van welke aard ook leed, vele leemten. Ik heb echter goede
hoop, dat in het onderwijs in de bosbouw, in het agrarisch recht en
in de veeteeltwetenschappen binnenkort zal kunnen worden voorzien.
Besloten is aan onze Hogeschool een cursus in voordrachtstechniek, in ruime betekenis opgevat, tegeven. Ir. D.J. Maltha zal, daar
het aantal deelnemers aan zijn lessen niet te groot moet zijn, driemaal per jaar een korte cursus met praktische oefeningen geven in
literatuuronderzoek en het schrijven van publikaties e.d., terwijl de
heer I. J. Schroevers te Alkmaar is belast met het geven van een
cursus in de voordrachtstechniek en het klassikaal onderwijs.
tn verband metde invoering vanhet gewijzigde studieprogramma
zal voor enkele nieuwe studierichtingen nog moeten worden voorzien in hetonderwijs in bepaalde vakken, waarbij ik in het bijzonder
denk aan de bedrijfsleer en de grondbewerking.
Een belangrijk deel van de leerstot m dé Bedrijfsleer wordt reeds
in de bestaande colleges van Prof. Minderhoud en Prof. Honing
behandeld, zodat volstaan kan worden met aanvullende lessen over
enkele onderwerpen, speciaal betrekking hebbende op de industriële bedrijven.
Voor het onderwijs m de grondbewerking, dat als nieuw vak in
het studieplan isopgenomen, zal nogeen oplossing moeten worden
gezocht. Hiervoor zal naar het mij voorkomt een lector moeten
worden aangesteld.
In korte trekken heb ik U de mutaties geschetst in het docerend

200

personeel, dat het onderwijs aan onze Hogeschool, zoals dit in het
studieplan is vastgesteld, verzorgt. Het is van grote betekenis,
dat de studenten gelegenheid krijgen daarnaast kennis tenemen van
de inzichten en de resultaten van onderzoekingen van buitenlandse
geleerden. Zeer te waarderen was daarom het initiatief van het
Landbouwhogeschoolfonds, dat er toe heeft geleid, dat Prof. Dr.
K. A. Busia, Head of the Department of Sociology van het University College of the Gold Coast te Achimota gedurende drie
maanden aan onze Hogeschool een gasthoogleraarschap vervulde.
Voorts wasProf. James E. Montgomery vande Cornell University
te Ithaca (U.S.A.) gedurende een zelfde periode als gasthoogleraar
verbonden aan de afdeling sociologie en sociografie.
Dank zij de culturele akkoorden, welke tussen Nederland en verschillende landen zijn gesloten, konden wij Prof. Dr. F. Lona, Directeur vanhet Instituto Botanico te Parma, Prof. Dr. S. M. Naudé,
President van de Suid-Afrikaanse Wetenskaplike en Nijwerheidnavorsingsraad, Prof. M. Florkin, hoogleraar in de biochemie aan
de Universiteit van Luik en Dr. E. C. Childs van de School of
Agriculture van de Universiteit van Cambridge uitnodigen tot het
houden van enige voordrachten aan onze Hogeschool.
Ons lid van het Bestuur, Jhr. Dr. C. G. C. Quarles van Ufford
werd benoemd tot Groot-officier in de orde van Oranje-Nassau,
wijlen Prof. Dr. Ir. G. Houtzagers tot Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw en de administratief hoofdambtenaar F. Wieringa tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Bij gelegenheid vandeverjaardag vanHare Majesteit de Koningin
werden dit jaar aan de administratief ambtenaar B Ie klasse bij de
plantenveredeling H. Jansen, de hoofdtechnicus bij natuurkunde
M. Looijen, de amanuensis A bij bosbedrijfsregeling G. E. Greeve
en de amanuensis A bij weg-en waterbouwkunde C. A. Holewijn,
de ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in zilver, aan de gewezen magazijnknecht-vakman C. C.Agelink, de vroegere melkknecht der afdeling veeteelt R. Deijs en de tuinman bij
fytopathologie G.van Laar, deere-medaille, verbonden aande Orde
van Oranje-Nassau in brons verleend.
Als eervolle onderscheidingen zien wij ook de verlening van de
Dr. Oortwijn Botjes-medaille aan de hoogleraren Dorst en Van
Slogteren bij gelegenheid van het jubileum van de Nederlandse
Algemene Keuringsdienst en de benoeming van Prof. Wellensiek
tot lid van de Académie d'Agriculture de France.
Nauwe banden bestaan er uiteraard tussen het Nederlandse!»
Genootschap voor landbouwwetenschap en onze Hogeschool. Ik
meen daarom hier uiting te mogen geven aan de grote voldoening,
waarmede ons het bericht bereikte, dat aan dit genootschap bij zijn
70-jarig bestaan het predikaat Koninklijke werd verleend.
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De directeur van het Landbouwonderwijs Ir. N. van Vliet bereikte de leeftijdsgrens, welke hem verplichtte op 1 augustus 1956
zijn ambt neer te leggen. In den lande bleek men niet geneigd dit
geheel geruisloos te laten verlopen. Ik stel het bijzonder op prijs,
dat besloten werd dit afscheid in de Aula der Hogeschool, aan welke Ir. Van Vliet zijn opleiding genoot en voor welke hij steeds
op de bres stond, te organiseren. Het vond daar op 13 oktober 1956
onder zeer grote belangstelling plaats.
Het zal voor U allen duidelijk zijn, dat een zo ingrijpende regeringsmaatregel als de bestedingsbeperking ook aan onze Hogeschool
niet voorbij gaat. Hoewel wij met genoegdoening hebben vernomen,
dat de Overheid daarbij van het standpunt uitgaat, dat onderwijs en
onderzoek zoveel mogelijk gespaard moeten worden, vrezen wij toch,
dat de voorgenomen maatregelen, die neerkomen op een personeelsstop iets beneden het niveau van 1956, voor onze Hogeschool bijzondere moeilijkheden met zich zullen brengen. Wij denken hierbij enerzijds aan de nog slechts gedeeltelijk gerealiseerde uitvoering
van het nieuwe studieprogramma, waarvoor nog nieuw docerend
personeel nodig is.Daarmede is weliswaar rekening gehouden, doch
dit docerend personeel heeft voor zijn onderzoekingen behoefte aan
wetenschappelijke en andere medewerkers, waarvoor geen bijzondere maatregelen zijn getroffen. Voorts dient men in dit verband
niet te vergeten, dat het aantal studenten de laatste jaren gelukkig
weer toeneemt, waarvoor ook wat het personeel betreft uitbreiding
nodig is. Tenslotte meen ik er hier op te mogen wijzen, dat ook
een inkrimping van de voorlichting onze hogeschool niet ongemoeid
laat. Ik denk hierbij niet hoofdzakelijk aan het plaatsen van haar
afgestudeerden, dat de laatste jaren geen moeilijkheden met zich
meebrengt, maar vooral aan het doeltreffend doorgeven aan de
praktijk van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek,
waarin de Nederlandse landbouw zo sterk staat. Laat de regering er
toch voor zorgen, dat de bestedingsbeperking, die grotendeels door
overmatige particuliere investeringen noodzakelijk is geworden,
niet ten gevolge heeft, dat uiterst nuttige overheidsdiensten te veel
beknot worden.
In vrijwel elke overdrachtsrede is een beschouwing gewijd aan
het gebouwenvraagstuk. Dit behoeft geen verwondering te wekken,
wanneer ik herinner aan de woorden van mijn ambtsvoorganger,
dat het ruimteprobleem in steeds sterkere mate het knelpunt in de
ontwikkeling van de Landbouwhogeschool gaat vormen. Is de voorziening in de nijpende behoefte, welke bij verscheidene afdelingen
bestaat, binnen afzienbare tijd te verwachten? Het spijt mij, dat ik
hierop geen bevestigend antwoord kan geven en de toekomst zelfs
ietwat somber inzie. Ik denk dan aan een verzuchting van mijn
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ambtsvoorganger, dat weliswaar voor nieuwbouw voldoende fondsen ter beschikking zijn gesteld, maar dat het tempo van uitvoering
door allerlei andere factoren zo sterk is vertraagd, dat de achterstand op het oorspronkelijke bouwschema steeds groter is geworden.
Al kan ik dit niet tegenspreken, toch zijn, wat bepaalde objecten
betreft, de perspectieven, welke in het afgelopen jaar zijn geopend,
hoopgevend.
Het nieuwe laboratorium voor Iandbouwscheikunde kwam gereed en kon in de eerste maanden na de jaarwisseling worden betrokken. Bijzonder verheugend is, dat na jarenlange voorbereiding
' thans met de bouw van laboratoria voor fysische en kolloïdchemie
en voor organische scheikunde op de Dreijen, welke op den duur
met die voor technologie en Iandbouwscheikunde één complex zullen vormen en voorts met de bouw van het laboratorium voor entomologie, zomede van de gezamenlijke collegezaal en bibliotheeklokalen voor de afdelingen fytopathologie en entomologie aan de
Binnenhaven, een aanvang is gemaakt.
Dit is een groot lichtpunt en toch heb ik zoeven de toekomst
wat het gebouwenvraagstuk betreft ietwat somber genoemd. Ik zal
dit kort verklaren. Ik mag veronderstellen, dat uit de jaarlijkse redes
van de aftredende Rectores magnifici voldoende duidelijk i« geworden, dat bij vele laboratoria een nijpend ruimtegebrek bestaat.
Ik heb het vertrouwen, dat de Minister van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening al het mogelijke zal doen om hierin te voorzien, maar dit zal vele jaren eisen, in welke tijd nieuwe voorzieningen urgent zullen worden. Wie hieraan twijfelt, leze de in oktober
1956 door het Centraal Bureau voor de Statistiek uitgegeven publikatie: Berekeningen omtrent de toekomstige omvang van het
Nederlandse Hoger Onderwijs en de aantallen afstuderenden 19561970. Volgens deze berekeningen moet verwacht worden, dat het
aantal studenten aan onze Hogeschool in 1970 tot 1500 zal zijn gestegen. Hierop zijn noch onze college-, nöth onze practicumzalen
berekend.
De verwachte stijging van het aantal studenten zal natuurlijk
geleidelijk verlopen en het jaar 1970 is nog ver verwijderd. De tijd
gaat echter snel en ik vraag mij af, of in de niet zo ver verwijderde
toekomst de voorzieningen in het thans bestaande ruimte-tekort
Htet zullen worden doorkruist door de behoeften, welke bij stijging
van het aantal studerenden zullen ontstaan.
Aan de prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek moet
ook bijzondere aandacht worden besteed bij het ontwerpen van
plannen voor nieuw- en aanbouw in de eerstvolgende jaren. In het
verleden hebben wij ervaren, dat bij de stichting van nieuwe gebouwen te zeer is gelet op de behoeften van het ogenblik; de opzet
was te bekrompen. Dit wreekt zich nu reeds vele jaren. In de laatste jaren is dit stelsel van te grote beperking gelukkig niet meer
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toegepast. Het is echter geboden verder te zien en er zórg voor te
dragen, dat de bouw van nieuwe laboratoria voldoende ruimte laat
om een stijgend aantal studerenden te kunnen opvangen.
Het is mede in dit verband, dat ik, nu volgens het thans geldende bouwschema binnenkort het nieuwe hoofdgebouw aan de orde
komt, meen nog eens te mogen herinneren aan de gedachte, die
collega Minderhoud vier jaar geleden in zijn rede bij de overdracht
van het rectoraat der Landbouwhogeschool naar voren bracht, nl.
dat het tegenwoordige hoofdgebouw ruimte biedt voor Bestuur,
Senaat, Rector Magnificus en administratie, alsmede voor een aantal hoogleraren, die geen laboratorium behoeven. Meer aantrekkelijk wordt deze gedachte nog, wanneer men de zijvleugels geheel
of gedeeltelijk ziet ingenomen door een modern ingericht landbouwmuseum. Hierdoor zou op de voor de bouw van een nieuw hoofdgebouw bestemde bedragen aanzienlijk bezuinigd kunnen worden,
welke gelden bij de verdere bouw en inrichting van de op de groei
van de Landbouwhogeschool ingestelde nieuwe laboratoria een zeer
nuttige besteding zouden kunnen vinden.
Hoezeer onze Hogeschool nog behoefte heeft aan meerdere werkruimte blijkt ook uit het feit, dat thans, mede teneinde het tempo
van bouwen te versnellen, plannen voor de bouw van barakken voor
enkele afdelingen in voorbereiding zijn.
Reeds in het begin van deze toespraak maakte ik U erop opmerkzaam, dat in de loop van dit jaar de nieuwe bestuursvorm van de
Landbouwhogeschool tot uitvoering is gekomen. Het gaf ons een
grote geruststelling, dat daarbij tot leden van het Bestuur werden
benoemd de leden van het voormalige College van Curatoren, daar
wij bij ervaring weten, dat zij de belangen van onze Hogeschool op
doelmatige wijze behartigen. Dit geldt speciaal U, mijnheer de voorzitter van het Bestuur, met wie wij als President-Curator reeds in
een nauwe relatie stonden, welke van zodanige aard was, dat zij ons
de waarborg geeft, dat de nog engere samenwerking met U, die uit
de nieuwe bestuursvorm voortvloeit, zeer zeker zal slagen.
Ten zeerste heeft het mij verheugd, collega Eijsvoogel en collega
Tendeloo, dat de Senaat U als leden van het Bestuur heeft aanbevolen. Ik twijfel er niet aan, of de Hogeschool zal hierdoor van Uw
grote werkkracht en ervaring veel profijt hebben, en voor mij, die
door de Senaat voor een driejarig rectoraat werd voorgedragen,
zult Gij tot een grote steun zijn. Met voldoening vernamen wij ook,
dat Gij Ir. Van Keulen als vertegenwoordiger van de Minister werdt
aangewezen om de vergaderingen van het Bestuur van de Landbouwhogeschool bij te wonen. Hierdoor is de rechte man op de
rechte plaats gekomen.
In het begin van dit verslag merkte ik reeds op, dat de nieuwe
bestuursvorm een zakelijke vereenvoudiging betekent. Deze werd
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verkregen, doordat het College van Curatoren met dat van RectorMagnificus en Assessoren is samengesmolten, door welke combinatie nu het Bestuur wordt gevormd. Zodoende wordt de Hogeschool
thans bestuurd door twee organen: het Bestuur en de Senaat, die
daarbij ieder hun eigen, in de wet vastgelegde, taak hebben. Het
hangt dus grotendeels van het samenspel tussen deze twee bestuursorganen af, of deze reorganisatie zal slagen. Het moge een gunstig
voorteken zijn, dat de uitwerking van de door de wet in het algemeen aangegeven taken van het Bestuur en de Senaat door beide
organen met volledige instemming werd aanvaard.
De door mijn voorganger reeds aangekondigde oprichting van
een Inter-universitair Contactorgaan, waarin zowel de Colleges
van Curatoren als de Senaten vertegenwoordigd zijn, is dit jaar een
feit geworden. Daarnaast fungeerde het Rectorencollege op normale wijze.
Ik heb in het voorgaande hoofdzakelijk gesproken over de uitrusting van de Hogeschool zowel in personele als materiële zin alsmede over haar Bestuur. Ik zou nu nog Uw aandacht willen vragen
voor het onderwijs, de studenten, de promoties en wat daarbij zeer
ruim genomen gerekend kan worden.
Ik wil dan allereerst in herinnering brengen de mededeling van
mijn ambtsvoorganger, dat de Senaat in zijn vergadering van 25
juni 1956 het ere-doctoraat in de landbouwkunde verleende aan de
demissionaire Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening S. L. Mansholt. De ere-promotie, waarin de promotor Prof.
Dr. Ir. C. H. Edelman gelegenheid had de zeer uitstekende verdiensten van de ere-doctor op het gebied van de ontwikkeling van
de Nederlandse en internationale landbouw in het licht te stellen,
vond op 9 oktober plaats in het kerkgebouw van de Nederlandse
Hervormde Gemeente, dat voor deze plechtigheid te onzer beschikking werd gesteld.
Internationale spanningen, welke in Nederland in de kringen
van wetenschap en onderwijs in de regel weinig voelbaar zijn, werden in het begin van het studiejaar zo hevig, dat zij ook onze Hogeschoolgemeenschap in beroering brachten. Met ontzetting hebben
wij het heldhaftige maar hopeloze verzet in Hongarije en de berichten over de stijgende nauwelijks op te vangen stroom van vluchtelingen naar Oostenrijk, waaronder vele duizenden studenten, gevolgd. De Nederlandse Universiteiten en Hogescholen deden van
hun gevoelens blijken in telegrammen aan de Universiteiten te
Moskou en Leningrad en aan de Akademie van Wetenschappen te
Moskou, waarin op de Russische leidinggevende geleerden een beroep werd gedaan al hun invloed aan te wenden tot zodanig herstel
van het culturele leven, dat de rechten van de mens volledig wor-
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den geëerbiedigd in de onder Russische invloed staande gebieden.
In een bijeenkomst in deze Aula hebben verschillende sprekers
uiting gegeven aan hun gevoelens, welke ongetwijfeld die van het
overgrote deel van het Nederlandse volk vertolkten. Maar zelfs de
meest gevoelvolle woorden zijn niet in staat het grote leed, waarin
tienduizenden gedompeld zijn, te verzachten. Daarom werd tot
daadwerkelijke steun door bemiddeling van het Universitair Asylfonds aangespoord. Deze steun is niet uitgebleven en heeft het mogelijk gemaakt een aantal Hongaarse studenten uit vluchtelingenkampen naar ons land te doen overkomen. Een 1I-tal hunner heeft
de wens te kennen gegeven aan onze Hogeschool hun studie voort
te zetten. Van deze Hongaarse studenten wordt wel het uiterste
van hun aanpassingsvermogen gevergd, nog afgezien van de taalmoeilijkheden, waarvoor zij zich gesteld zien. Voor ons is het een
moeilijke opgave menselijke en zakelijke overwegingen ieder voor
zichzelf zodanig te waarderen, dat op juiste wijze de toelating van
deze Hongaarse studenten wordt geregeld. Mede in het belang van
de betrokkenen en ter voorkoming van teleurstelling wordt getracht
na aanvullende lessen ons een oordeel te vormen omtrent het peil,
dat zij hebben bereikt en of dit een redelijke kans op een bevredigende studie biedt.
Wanneer wij aan de grote moeilijkheden denken, waarvoor deze
Hongaarse studenten zich gesteld zien, dan vallen die van onze
Nederlandse studenten daarbij weliswaar in het niet, maar zij zijn
desondanks van dien aard, dat zij niet voorbij mogen worden gezien. Men denke slechts aan de financiële en huisvestingsmoeilijkheden, waarmede zo vele studenten te kampen hebben. Dit is bij
onze Regering voldoende bekend en de Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen benoemde in 1953 een commissie met
de opdracht advies uit te brengen omtrent ten behoeve van studenten te treffen voorzieningen. In zijn installatierede noemde de
Minister de aanduiding van de aan de commissie opgedragen taak
een uiterst summiere omschrijving, die welhaast omgekeerd evenredig is aan omvang en inhoud van de verwachte arbeid. De Minister verzocht aan de commissie het veelzijdige vraagstuk van de
voorzieningen in zijn totaliteit in studie te nemen en daarna concrete adviezen uit te brengen, die voor directe praktische verwezen^
lijking vatbaar zijn.
In november 1956 is het rapport van deze commissie verschenen.
Het,is niet mijn bedoeling hier op dit ogenblik over dit rapport,
dat trouwens nog in studie is,een beschouwing te houden. Wel zou
ik willen zeggen, dat de waarde daarvan moeilijk kan worden overschat, omdat het zeer vele facetten belicht en deze daarmede onder
de aandacht van Regering en universitaire instanties brengt.
' Een van deze facetten is de huisvesting.
Het verheugt mij U te kunnen mededelen, dat de Stichting „Stu-

206

dentenhuisvesting Landbouwhogeschool" na enige vertraging aart
het einde van dit studiejaar is opgericht. Gelukkig heeft inmiddels
de voorlopige Commissie tot Ontwerpen van een Studentenflat
doorgewerkt, zodat de plannen daarvoor zo goed als gereed liggen.
Een oplossing moet echter nog worden gezocht voor het vraagstuk
van de financiering. De Overheid, in dit geval het Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, is bereid aanzienlijk in
de kosten bij te dragen. Ook van andere zijden o.a. van de Centrale
^Stichting Studentenhuisvesting en het Landbouwschap mag op financiële steun worden gehoopt, zodat goede vooruitzichten voor de
tot standkoming van een studentenflat, die ruim 80 kamers zal
bevatten, gewettigd zijn. Dit zal in verband met de reeds genoemde
te verwachten toeneming van het aantal studenten hoogst noodzakelijk zijn. Het valt in dit verband toe te juichen, dat ook van de
zijde van de Wageningse Vrouwelijke Studenten Vereniging (bovengenoemde flat is alleen voor mannelijke studenten bestemd)
aan plannen in deze richting gewerkt wordt.
Van groot belang voor de materiële en geestelijke verzorging,
voor zover deze niet in het religieuze vlak ligt, van de studenten
kunnen ook zijn de werkzaamheden van de studentendekaan. Met
grote voldoening memoreer ik hier dan ook de benoeming van de
heer Drs. I. P. L. Gorter in deze functie, welke hij met ingang van
1 oktober 1956 aanvaardde.
Ruim een jaar geleden kwam het nieuwe Landbouwhogeschoolstatuut tot stand. Bij de wijzigingen van het studieprogramma heeft
het streven voorgezeten om zonder verlenging van de studieduur
verdere specialisatie mogelijk te maken. Zelfs koestert de Senaat de
hoop, dat de gemiddelde studieduur in de toekomst gunstiger zal
uitvallen. De doorvoering van het nieuwe studieplan zal uiteraard
geleidelijk moeten verlopen, zodat in de eerste jaren nog niet is te
overzien, in hoeverre aan deze verwachtingen zal worden voldaan.
De eerste resultaten kunnen slechts ontleend worden aan het nieuwe propaedeutisch examen, dat in juni voor de eerste maal werd
afgenomen. Hoewel het aantal direct geslaagden procentsgewijze
niet zo veel hoger was dan vroeger en in de buurt van de 25 bleef
(26.1 % ) ,mag toch gezien het grote aantal kandidaten (34.8 % ) , dat
over 3 maanden wederom examen mag doen, gehoopt worden, dat
een aanmerkelijke versnelling van de propaedeuse zal worden verkregen. Alles hangt hier af van de uitslag van dit herhaald examen.
Is dit overeenkomstig de normale gang van zaken, dan zal na 12
maanden ongeveer de helft van de het vorig jaar aangekomen studenten, die aan het examen deelnamen (overeenkomstig vorige
jaren ± 3/t van het totaal) hun propaedeuse achter de rug hebben,
terwijl dit vroeger na 16 maanden met nog geen vierde deel het geval was. Ook wanneer men er rekening mee houdt, dat een klein
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gedeelte van de stof die vroeger in de propaedeuse werd gegeven,
thans naar de kandidaatsstudie is overgebracht, dan betekent dit
toch nog een aanzienlijke versnelling en zou daarmee een van de
doelstellingen van het nieuwe studieprogramma bereikt zijn. Ik
zeg met opzet „zou", want het is duidelijk, dat men met een conclusie op grond van één examen zeer voorzichtig moet zijn.
Inmiddels blijft het opstellen van het college-rooster een moeilijk
probleem, terwijl ook verder de overgangstijd extra belasting voor
het docerend personeel met zich meebrengt, zulks temeer omdat de
aanvulling van personeel, nodig voor de uitvoering van het nieuwe
studieprogramma nog niet geheel verwezenlijkt is.
De uitspraak van mijn ambtsvoorganger, dat de sinds de laatste
jaren optredende daling van de studentenbevolking haar dieptepunt schijnt te hebben bereikt, lijkt bewaarheid te worden. De
dalende lijn heeft zich omgebogen en behoudens buitengewone
omstandigheden is er aanleiding een verdere stijging van het aantal studenten te verwachten. Voor het thans aflopende studiejaar
bedraagt het totaal aantal ingeschrevenen 865, waaronder 34 voor
enkele lessen, tegenover 834 in het vorige studiejaar. Voor de eerste
maal werden 184 studenten voor het volgen van volledig onderwijs
ingeschreven, tegenover 163 in de vorige cursus. Mogelijk heeft de
ook dit jaar weer gehouden voorlichtingsdag hierop een gunstige
invloed gehad.
Aan 94 studenten werd het ingenieursdiploma uitgereikt, terwijl
het aantal promoties 20 bedroeg, waarbij eenmaal het predikaat
„met lof" werd toegekend. Het is een gunstig verschijnsel, dat het
aantal promoties groter was dan ooit tevoren.
Terecht wordt bij vele gelegenheden gewezen op de grote vormende waarde, welke de studentenverenigingen hebben voor de
studerenden. Binnen deze verenigingen kunnen zij op velerlei gebied hun gaven ontplooien. Naar buiten blijkt dit veelal het best
bij de ontwikkeling van culturele activiteiten. •
In haar traditionele uitvoering voerde de W.S.T.V. Beniamino
Joppolo's „I carabinieri recitano" op.
Abigone, de uit Unitas Studiosorum Vadae gevormde toneelgroep, leverde een bijdrage in de actie tot bestrijding van de kinderverlamming door een heropvoering van het toneelstuk „Santa
Cruz" van Max Frisch. Van het voornemen om dit toneelstuk voor
hetzelfde doel ook in andere plaatsen in ons land op te voeren,
moest worden afgezien in verband met de gebeurtenissen in Hongarije. Bij de 22e dies natalis van Unitas werd Agamemnoon van
Herwig Hensen opgevoerd.
Bij gelegenheid van het Uniecongres der Societas Studiosorum
Reformatorum werd „De getemde feeks" van Shakespeare ten tonele gebracht, waarbij de toeschouwers zodanig werden geboeid,
dat het besluit tot een herhaling alleszins verantwoord was.
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Uit deze opsomming van geslaagde uitvoeringen blijkt wel, hoezeer het toneelspel door onze studentenverenigingen met succes
wordt beoefend. Bedriegen de voortekenen niet, dan zal daarvan
bij het 8e Lustrum van onze Hogeschool opnieuw blijken.
De Wageningse Studenten Koor- en Orkestvereniging en haar
enthousiaste dirigent, onze oud-hoogleraar Dr. M. J. van Uven,
kunnen met voldoening op haar welgeslaagde concertuitvoeringen
terugzien.
Het is U ongetwijfeld bekend, dat onze Hogeschool zich mag
verheugen over steeds toenemende contacten met het buitenland.
Dit leidt jaarlijks een groot aantal buitenlandse autoriteiten en geleerden naar onze Hogeschool. Uit de meest vooraanstaande bezoekers, welke wij mochten ontvangen, noem ik de Ambassadeur van
West-Duitsland, de Ambassadrice van Pakistan, een groep Zuidafrikaners onder leiding van hun Minister van Landbouw, de Directeur-Generaal van de F.A.O., Mr. B. R. Sen en een uit 8 leden bestaande Franse delegatie van de Commission de 1'agriculture du
conseil de la République. Van hare belangstelling voor onze Hogeschool deden ook buitenlandse en vooral Duitse instellingen voor
hoger landbouwonderwijs blijken door het organiseren van studentenexcursies onder leiding van vaak vele hoogleraren naar Wageningen.
Het is voor onze hoogleraren en wetenschappelijke medewerkers
van bijzondere betekenis door eigen waarneming kennis te kunnen
nemen van onderzoekingen van buitenlandse vakgenoten. Dank
zij het feit, dat dikwijls op hen een beroep wordt gedaan om zich
voor de bestudering van bepaalde onderwerpen beschikbaar te
stellen, waren verscheidene hoogleraren en wetenschappelijke onderzoekers in de gelegenheid geruime tijd in Amerika en tropische
gebieden in Afrika en Zuid-Oost-Azië te verblijven.
Prof. Kuiper trad gedurende een maand aan de Universiteit van
Bonn op als gasthoogleraar.
Uit het voorgaande kunt U afleiden, dat wij goede betrekkingen
met het buitenland onderhouden en er naar blijven streven deze
uit te breiden. Dat wij hierbij niet vergeten ons oude gezegde: Een
goede buur is beter dan een verre vriend, moge blijken uit de industriële dag, welke dit jaar, in samenwerking met het Landbouwhogeschoolfonds, in Wageningen werd georganiseerd, bij welke gelegenheid wij een 25-tal vertegenwoordigers van industriële bedrijven met de Landbouwhogeschool kennis konden doen maken.
Vele internationale congressen werden in het afgelopen jaar in
Wageningen gehouden. Ik wil noemen:
Het eerste congres van de Europese contactgroep van de F.A.O.
op het gebied van het gebruik van isotopen en radio-actieve stralen
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bij landbouwkundig onderzoek, gedurende welk congres wij kennis
namen van de mededeling van de Regering, dat het noodzakelijk is
in ons land een instituut te stichten voor de toepassing van radioactieve stoffen in de landbouw, welk instituut in Wageningen zal
worden gevestigd;
Het international seminar on landdevelopment for agricultural
uses;
De 3e internationale conferentie over virusziekten bij de aardappel;
De vijfde zomercursus, door het internationaal agrarisch centrum met medewerking van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en de Landbouwhogeschool georganiseerd over „Methods and program planning in rural extension".
De Rector Magnificus vertegenwoordigde de Landbouwhogeschool bij vele plechtigheden, waarvan ik wil vermelden de heropening van de door de oorlogshandelingen verwoeste Universiteit
van Caen en de herdenking van het 350-jarig bestaan van de Universiteit van Giessen.
Hoewel door de invoering van de bestuurshervorming mijn beide assessoren reeds in de loop van dit jaar als zodanig van het toneel
verdwenen, wil ik hen toch van harte dank zeggen voor de prettige
samenwerking en grote steun, die ik ook gedurende de tijd, dat zij
lid waren van de door de Senaat ingestelde Commissie voor Algemene Zaken van hen mocht ondervinden.
Ook Gij collega Wassink verleendet mij, als Secretaris van de
Senaat, steeds Uw volledige medewerking. Ik dank U daarvoor ten
zeerste. Grote steun heb ik ondervonden van de heren Bosman,
Wieringa, Van Drunen en Gorter door de grote toewijding en
kennis, waarmee zij hun taak vervulden en de mijne vergemakkelijkten.
Bij Koninklijk besluit van 27 augustus 1957 benoemde Hare
Majesteit de Koningin mij tot Rector Magnificus voor de tijd van
drie jaren, beginnende de 17de september 1957. Het zij mij vergund
Hare Majesteit de Koningin mijn eerbiedige dank te betuigen voor
deze benoeming, doch ook U, mijne Dames en Heren leden van
de Senaat, dank ik voor het vertrouwen, dat Gij in mij steldet, door
mij voor deze benoeming voor te dragen. Ik geef U allen gaarne
de verzekering, dat ik mijn beste krachten zal geven teneinde te
trachten dit vertrouwen waardig te zijn tot verdere vooruitgang en
bloei van onze Landbouwhogeschool.
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15. V I S I E EN R E V I S I E
REDE UITGESPROKEN OP 10 MAART 1958 TER GELEGENHEID
VAN DE VEERTIGSTE VERJAARDAG VAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL DOOR DE SECRETARIS VAN DE SENAAT

IR. F. H E L L I N G A
Excellentie,
Mijne Heren Leden van het Bestuur,
en voorts Gij allen die als gasten van de
senaat blijk geeft van Uw belangstelling bij
de plechtige herdenking van de veertigste
dies natalis van de Landbouwhogeschool,
Zeer gewaardeerde toehoorders,
Veertig jaren telt de Landbouwhogeschool. Gesticht aan het einde van de eerste wereldoorlog en stilgelegd in de jaren van de jongste wereldbrand heeft de Nederlandse landbouwacademie haar groei
in bewogen tijden moeten volbrengen. Bewogenheid kenmerkt ook
de economische achtergronden van haar ontwikkeling. Op de stichting van de hogeschool volgden jaren van schuchtere groei. De wetenschappelijke staf breidde zich geleidelijk uit, het getal der laboratoria nam langzaam toe. Moeizaam was de ontwikkeling in de
crisisjaren en de korte opleving aan het einde van de jaren dertig
werd door de oorlog abrupt afgebroken.
Het beeld van deze eerste periode isechter niet zonder lichtzijden.
Omstreeks duizend landbouwkundig ingenieurs verlaten reeds voor
1940 de Landbouwhogeschool en vangen hun veelzijdige activiteiten in de samenleving hier te lande en elders aan. Tussen oudalumni en alma mater ontstaat een wisselwerking die de kiem bevat
voor de naoorlogse ontwikkeling. In het thans verstreken decennium
volgt een krachtige, welhaast explosieve groei. De hogeschool en
de hier gevestigde onderzoekingsinstituten doen in deze periode
Wageningen de titel „Centre of agricultural science" verwerven,
een titel die geleidelijk veeltalige weerklank in de wereld vindt.
Haar bewogen geschiedenis, hier vluchtig geschetst, en het getal
harer jaren mogen de Landbouwhogeschool er niet toe brengen de
toekomst uitsluitend te zien als een traditionele voortzetting van
hetgeen was. Voortbouwend op het verleden zijn na de oorlog nieuwe vormen gezocht. Het studieprogramma werd ingrijpend gewijzigd. Beoogd wordt omvang en duur van de immer uitdijende
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studie in te perken zonder de vorming van de student tot ingenieur
in het gedrang te brengen. Ingrijpend is eveneens de in de laatste
jaren ontworpen en inmiddels in werking getreden reorganisatie
van de bestuursvorm. De hogeschool met haar vele, een grote zelfstandigheid bezittende afdelingen zal baat vinden bij de concentratie en de versterking van haar bestuurlijke organen.
Bij de wijzigingen, die zich voltrekken, blijven traditionele uitingen gehandhaafd, die de moderne samenleving nog in de academische gemeenschap bezit. Als voorheen zullen bij de opeenvolgende
herdenkingen van de stichting van de hogeschool onderdelen van
de hier beoefende wetenschappen het onderwerp van een diesrede
vormen. Voor de handhaving van deze traditie moet echter een
andere traditie wijken. Nu het rectoraat onder de nieuwe bestuursvorm niet als voorheen van jaar tot jaar door een ander lid van de
academische senaat wordt vervuld, zal niet andermaal aan de drager
van de rectorsketen het voorrecht te beurt kunnen vallen de diesrede uit te spreken. Zijn plaats op het spreekgestoelte is toevertrouwd aan de secretaris van de senaat, wiens ambt van jaar tot jaar
in persoon zal blijven wisselen. Hem is de vererende opdracht toegevallen U een onderwerp te ontvouwen uit het onderdeel van de
landbouwkunde dat zijn vakgebied vormt, te weten de cultuurtechniek.
In het streven naar gunstige produktieomstandigheden voor de
landbouw in Nederland heeft de cultuurtechniek een belangrijke
en omvangrijke taak. Grote bedragen worden in de inrichting van
nieuw land en in veelomvattende verbeteringen van bestaande cultuurgrond geïnvesteerd. Jaarlijks verkrijgt een oppervlakte van
omstreeks 25000 ha een nieuwe inrichting. In deze bevoorrechte
gebieden belopen de investeringen vele duizenden guldens per
hectare. Afschrijving in de gebruikelijke zin heeft niet plaats, zelfs
verstrekt de overheid een niet onbelangrijk gedeelte van de geinvesteerde bedragen à fonds perdu daartoe bewogen door nationaaleconomische en ten dele ook sociale overwegingen.
Deze situatie leidt tot de constatering dat een herhaling van omvangrijke en kostbare cultuurtechnische werken in een éénmaal
verbeterd gebied vrijwel uitgesloten is. De cultuurtechnische ontwerper ziet zich hiermede voor een ernstig probleem gesteld. Zijn
ontwerp wordt door ingrijpende werken in het gebied vastgelegd.
Tracé en dichtheid van het ontworpen wegenstelsel hangen onverbrekelijk samen met de grootte van de bedrijven en met de graad
van mechanisatie. Omvang en aard van de uit te voeren waterbeheersings- en grondverbeteringswerken zijn afhankelijk van de verwachte intensiteit van het grondgebruik. Grootte en inrichting van
de bedrijfsgebouwen worden bepaald door de visie op de toekomstige bedrijfsvoering. De inrichting van het gebied komt aldus vol-
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gens de inzichten van het heden tot stand en moet aan de omstandigheden van de toekomst beantwoorden.
Het gestelde probleem, onderwerp van dit betoog, ontleent in
het huidige tijdsbestek zijn klemmend karakter mede aan de ingrijpende wijzigingen, die de Nederlandse landbouw naar veler
oordeel in de nabije toekomst te wachten staan. Het is alsof men
de adem inhoudt wanneer de toekomst van de landbouw ter sprake
wordt gebracht. In uitdrukkingen als „structuurwijziging van de
landbouw" en „reconstructie van het agrarisch bestel" uiten minister en boerenvertegenwoordiger, journalist en ingenieur hun gevoelens omtrent een onvermijdelijke doorbreking van het bestaande.
Deze gevoelens worden nog versterkt nu de Euromarkt in werking
gaat treden. Zekerheid bestaat omtrent een invloed van deze Europese integratie op de Nederlandse landbouw, onzekerheid overheerst in de voorspellingen omtrent de aard en de richting van deze
invloed.
Een tiental jaren geleden deed de naoorlogse voedselschaarste de
nadruk op vergroting van de produktiviteit van de grond leggen.
Intensivering werd nagestreefd en de cultuurtechniek zag haar taak
duidelijk uitgestippeld. Dit uitgangspunt heeft inmiddels wijziging
ondergaan. De situatie op de wereldmarkt heeft in vele landen terughoudendheid doen ontstaan ten aanzien van het streven naar
vergroting van de bruto-opbrengsten van de grond. De snelle toename van de welvaart van de niet-agrarische bevolkingsgroepen in
de westerse landen doet het zwaartepunt in het landbouwbeleid
naar vergroting van de produktiviteit van de arbeid verplaatsen.
In Nederland wordt een opvallende vermindering van het aantal
beroepspersonen in de landbouw geconstateerd. Verwacht wordt
dat de daaruit volgende toename van de oppervlakte cultuurgrond
per arbeidskracht in de toekomst als een structurele ontwikkeling
zal voortduren ook al kan deze door een teruggang in de conjunctuur tijdelijk worden onderbroken. In de Verenigde Staten heeft
de sterke vergroting van de landbouwproduktie, die door het prijsbeleid en vooral ook door de landbouwtechnische vooruitgang werd
teweeggebracht, geleid tot verwoede pogingen om gronden uit cultuur te nemen. Bij de Voedsel- en Landbouworganisatie van de
Verenigde Naties, waar de polsslag van de wereldlandbouw wordt
gevoeld, maakt de overheersende aandacht voor produktievergroting plaats voor genuanceerder inzichten. Grote betekenis wordt
bijvoorbeeld gehecht aan de ontwikkeling van bebossingsprojecten
rondom de Middellandse Zee waar intensivering van de bestaande
landbouw in bergachtige en droge gebieden thans weinig rationeel
wordt geoordeeld.
In tien jaren tijds ziet men dus een belangrijke wijziging in de
visie op de ontwikkeling van de landbouw optreden. De marginale

213

gebieden lijken snel in omvang toe tenemen en de intensivering van
de bodemproduktie verliest zijn vooraanstaande plaats in het landbouwbeleid.
De ingenieur, die de cultuurtechnische ontwerpen opstelt, wordt
met deze veranderende opvattingen geconfronteerd. Staande in de
branding van het landbouwkundig gebeuren vraagt hij zich af of
de stroom, die hem het zand onder de voeten weggraaft, tot een
blijvende verandering van standpunt noopt, of dat op de ebstroom,
die in de richting van de extensivering trekt, weer een vloedstroom
in de richting van de intensivering zal volgen. Een vraag, die menigeen in dit verband bezig houdt, is bijvoorbeeld of het Nederlandse grasland in de toekomst als voorheen vrijwel uitsluitend
melkvee zal blijven dragen of dat ook een extensief bedrijfstype met
mestvee het beeld van de toekomst zal zijn. Ten behoeve van het
cultuurtechnische ontwerp moet — een ander voorbeeld kiezend—
bekend zijn of de ontwikkeling van de tuinbouw in het Westland
zich in Zuid-Limburg zal herhalen en of in Twente een ontwikkeling als in het tuinbouwgebied bij Venlo verwacht mag worden.
De cultuurtechnische ontwerper isniet de enige die in de netelige
positie verkeert dat zijn ontwerp op een nauwelijks te voorziene
toekomst moet worden afgestemd. De planoloog, de bouwkundige
en vele anderen worstelen in hun ontwerparbeid met dezelfde onzekerheid. Zelfs de boer moet met zijn gewassenkeuze vooruitlopen
op de marktverhoudingen van de toekomst. Deze toekomst is evenwel nabij en van jaar tot jaar kan de vruchtwisseling aan de wijzigingen, die zich voordoen, worden aangepast. Moeilijker ligt het
reeds bij de keuze van de werktuigen. De afschrijving voltrekt zich
echter in een betrekkelijk klein aantal jaren, bij de vervanging van
het afgeschreven materieel kan de boer wederom aanpassing zoeken
bij veranderde omstandigheden. Ook de architect anticipeert in
zijn vormgeving op de esthetische opvattingen van de toekomst.
Doch de parallel met het cultuurtechnisch ontwerp faalt. Immers
het is de architecten gegeven met hun huidige bouwkunst de toekomstige opvattingen tot op zekere hoogte te beïnvloeden. Daarentegen kan de cultuurtechnische ontwerper met zijn huidige ontwerp
de toekomstige landbouwpolitieke situatie nauwelijks naar zijn hand
zetten.
Een bevredigende parallel biedt de inrichting van de bedrijfsgebouwen in de landbouw. De investeringsbedragen zijn van dezelfde orde van grootte als in de cultuurtechniek. Het tijdsbestek, waarin de gebouwen aan hun doel moeten beantwoorden, is eveneens
zeer lang. Tijdens dit tijdsbestek kunnen belangrijke veranderingen
in de landbouwbedrijfsvoering optreden. De vervanging van het
paard door mechanische trekkracht vormt wel het meest algemene
voorbeeld. Van meer plaatselijke betekenis was de omzetting van
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graslandbedrijven in akkerbouwbedrijven zoals deze zich in vele
droogmakerijen heeft voorgedaan.
In de genoemde gevallen verraden uiterlijk en algemene indeling
van de gebouwen de oorspronkelijke visie op de bedrijfsvoering,
doch door verbouwing van de stallen, door toevoeging van een kapschuur voltrok zich tijdens de afschrijvingsperiode de aanpassing
aan de inmiddels veranderde bedrijfsvoering. Additionele investeringen van beperkte omvang boden de oplossing voor het probleem
van de ontwerper die met zijn visie de nevelen van de toekomst niet
vermocht te doorboren.
H e t dient, aldus kan het voorgaande worden samengevat, een
verdienste bij uitstek van het cultuurtechnische ontwerp te zijn dat
het aanpassingsmogelijkheden voor wijziging van de structuur van
de landbouw inhoudt. In het navolgende wordt getracht na te gaan
welke aanpassingsmogelijkheden het cultuurtechnische verkavelingsontwerp kan bieden. De daarbij te geven analyse zal worden
toegespitst op de mazen van de verkaveling, de kavels en de percelen
zoals deze in het stramien van de wegen gevangen liggen. Aan de
ligging van de dorpen zal als niet strikt behorende tot de cultuurtechnische planologie worden voorbijgegaan. Vermelding met name van de bronnen voor dit betoog blijft achterwege, doch gewag
wordt gemaakt van het uitgebreide studiemateriaal dat in de vorm
van uitgevoerde ontwerpen door de cultuurtechnische vakgenoten
in feite ter beschikking is gesteld.
Uitgangspunt van de te geven beschouwingen vormen de verkavelingsontwerpen van de IJsselmeerpolders. De ontwerper van de
inrichting van het nieuwe land kan zijn handen vrij bewegen, vrijer
dan zijn collega op het oude land, die voortdurend in talrijke, gevestigde gebruiks- en eigendomsrechten verstrikt dreigt te geraken.
Wel lijkt de ontwerparbeid voor het nieuwe land zich op dit punt
tot de herinrichting van het oude land te verhouden als de militaire
oefening tot de werkelijke krijg, doch in het ontwerp voor het nieuwe land kan de verkaveling in haar puurste vorm kristalliseren. Bovendien liggen grote tijdsruimten tussen de gedegen voorstudies
voor de opeenvolgende inpolderingen en aldus verkrijgt de ervaring
gelegenheid haar waardevolle invloed te doen gelden.
Frappant is de grote trefzekerheid waarmede het eerste ontwerp,
namelijk dat van de Wieringermeer, werd afgeleid uit de ervaringen
in de droogmakerijen van Noord- en Zuid-Holland. Trefzekerheid
die blijkt uit de handhaving van de hoofdlijnen voor drie opeenvolgende polders over een periode van dertig jaren. De grondbeginselen waren en zijn nog dat bedrijfsgebouwen en woning op het bijbehorende land worden geplaatst, dat dit land in één kavel wordt
verenigd, dat voor deze kavel een grote lengte, ongeveer 1000 meter.
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wordt toegestaan en dat de kavel met een smalle zijde aan de verharde openbare weg grenst. De indeling, die aldus ontstaat, kan
men zich gemakkelijk voor ogen stellen.
Wil men toch een evolutie in de ontwerpen van de opeenvolgende
inpolderingen aanwijzen dan valt de aandacht op de zeer geleidelijke vergroting van de kavelafmetingen. De kavelbreedte van 250 m,
welke in de Wieringermeer toepassing vond, werd bij het ontwerpen van de Noordoostpolder op 300 m gebracht. De voorheen aangehouden kavellengte van 800 m maakte in het ontwerp van Oostelijk Flevoland plaats voor 1000 m, althans voor de middelgrote
en grote bedrijven. De toekomstige geschiedschrijver zal de vergroting van de kavels vermoedelijk in verband brengen met de
toegenomen mechanisatie. Kostenoverwegingen bij de aanleg van
de polders liggen er mede aan ten grondslag.
Herhaald zij dat het aspect van de ligging van de dorpen in de
ontwerpen hier niet ter sprake wordt gebracht. Evenmin wordt ingegaan op de concentratie van de in het Wieringermeerplan ruim
aanwezige vaargelegenheid in een beperkt aantal vaarten en kanalen voor de nadien volgende polders.
Opmerking verdient dat in de opeenvolgende ontwerpen een niet
gering aantal kavels, ongeveer 30 % van het totaal, van de rechthoekige vorm afwijkt. De bezwaren van niet-evenwijdige zijden
worden voor grote kavels blijkbaar licht gewogen. Bij de'onderverdeling van de kavel in percelen kunnen de scheve hoeken tot een
enkel perceel worden teruggedrongen of in de wendakkers van de
percelen worden opgevangen.
Meer nadruk dient op een ander verkavelingsdetail te vallen,
namelijk de groeiende belangstelling bij de boeren in de polders
voor de aanleg van eenvoudige, verharde paden op hun bedrijven.
Deze worden langs één der lange zijden van de kavel haaks op de
openbare weg aangelegd. Zonder de paden is het meest afgelegen
land 800 à 1000 m van een weg verwijderd, met de paden wordt de
ontsluiting zosterk verbeterd dat dezeafstand tot 250 à 300 m wordt
gereduceerd. Aldus reviseren de boeren de oorspronkelijk in het
project voorziene ontsluiting.
In het kader van dit betoog dient thans te worden nagegaan welke
aanpassingsmogelijkheden de verkaveling van de nieuwe polders bij
sterke wijziging van de structuur van de landbouw biedt. Tot de
meest sprekende wijzigingen van het bodemgebruik behoort een
extensivering met toename van de oppervlakte grond per arbeidskracht. Deze toename komt in recente statistieken nadrukkelijk
naar voren. Echter is de tegenhanger, een intensivering met een
kleinere oppervlakte grond per arbeidskracht bijvoorbeeld door de
ontwikkeling van tuinbouw, voor bepaalde gebieden geenszins uitgesloten.
Kavelgrootten en kavelafmetingen laten in de IJsselmeerpolders
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extensivering in de hierboven bedoelde zin toe. Extensivering leidt
waarschijnlijk tot een andere ligging van de percelen op de kavel
en daarmede tot een afneming van de behoefte aan verharde paden.
In een overeenkomstig gebied, de Haarlemmermeer, waar de bedrijfsvoering door tekort aan landarbeiders extensief is, wordt een
dergelijke ontwikkeling onderkend. Intensivering, vooral indien
deze gepaard gaat met kleinere bedrijven, zou wijziging van de inrichting van het gebied noodzakelijk maken. De grote lengte van
de kavels moet dan worden verminderd. Voorbeelden worden reeds
in de Noordoostpolder aangetroffen alwaar voor enige kleine tuinbouwgebieden tot de aanleg van aanvullende, openbare wegen tussen en evenwijdig aan de bestaande wegen is overgegaan. De maaswijdte van de verkaveling wordt aldus verkleind, de nieuwe kavellengte bedraagt ongeveer 275 m. De verlangde aanpassing is verkregen door toevoeging van nieuwe verkavelingselementen aan het
bestaande ruime stramien.
Op het oude land ziet de ontwerper van een nieuwe verkaveling
zich geplaatst voor een rijkdom aan detail. Het terrein is veelal
onregelmatig en er zijn vele gebruiks- en eigendomsgrenzen. Het
voornaamste instrument bij de verbetering van de inrichting van
het oude land vormt de ruilverkaveling waaronder met goed recht
de herverkaveling kan worden gerangschikt. In ruim een kwart
eeuw zijn in Nederland de opvattingen, de methoden en de wetgeving op het gebied van de ruilverkaveling snel geëvolueerd. Eertijds waren aspecten als de ligging van de bedrijfsgebouwen, de
grootten van de bedrijven en de pachtverhoudingen welhaast axiomatische gegevens. Thans wordt de ruiling en de samenvoeging van
de versnipperde landerijen gesteund door boerderijverplaatsing,
door regeling van de pachtverhoudingen en tot op zekere hoogte
ook door vergroting van kleinere bedrijven. De nog niet ver in het
verleden liggende onbekendheid met de ruilverkaveling heeft plaats
gemaakt voor een doelbewuste ontwikkeling van slecht ingerichte
en daardoor achtergebleven gebieden, welke ook buiten Nederland
aandacht trekt. Op merkwaardige wijze kan deze snelle evolutie
worden geïllustreerd. Voor een enkel gebied, waar voorheen onder
de oude wetgeving reeds ruilverkaveling toepassing vond, wordt
opnieuw ruilverkaveling aangevraagd. De bedoelde gebieden dienen
zich aan om — zoals men dit kernachtig zegt —de huidige achterstand van hun toenmalige voorsprong ongedaan te maken.
Alvorens de nieuwe verkavelingen op het oude land te bespreken,
zij een korte uitweiding over het onderzoek in dit onderdeel van de
cultuurtechniek toegestaan. In de ruilverkaveling wordt gestreefd
naar een groepering van verkavelingselementen die optimale produktieomstandigheden kan bieden. Ervaring vormt het richtsnoer
voor de keuze van de dichtheid van het wegennet, voor de vaststel-
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ling van de afmetingen van de kavels en voor de verplaatsing van
de boerderijen. De ontwerper ontbeert echter absolute maatstaven
voor de beoordeling van de gebreken van de oude verkaveling en
voor de toetsing van de doeltreffendheid van het ontwerp voor de
nieuwe indeling. Dergelijke maatstaven zijn nog niet beschikbaar.
Landbouwkundige vakgenoten in de bemestingsleer, in de plantenveredeling en in de planteziektenkunde vinden op hun proefvelden in de bruto-opbrengst van de gewassen een ondubbelzinnig
en duidelijk tastbaar gegeven, waarmee de invloed van de te onderzoeken factoren kan worden gemeten. Andere vakgebieden mogen
de cultuurtechniek haar ruime budget benijden, de cultuurtechniek
heeft reden op dit punt afgunstig te zijn. Wil men zich een denkbeeld vormen van de invloed van een verkavelingsverbetering —
en hetzelfde geldt op ander gebied bijvoorbeeld voor de veedichtheid en voor de mechanisatiegraad van de bedrijven —dan moet
het verband met de bedrijfsuitkomsten bekend zijn. Dit type verbetering wijzigt immers zowel de verzorging van het land en het
aantal arbeidsuren als de gewassenkeuze en de gewasopbrengsten.
Het leent zich door zijn complexe aard slechts moeilijk voor experimenteel onderzoek. Cultuurtechnisch en bedrijfseconomisch onderzoek zullen hand in hand nog een lange weg moeten afleggen
eer de samenhang tusen de vele verkavelingsaspecten en de bedrijfsuitkomsten ontward is.
Dat het de moeite loont om de invloed van de verkaveling af te
meten aan en uit te drukken in de bedrijfsuitkomsten is gebleken
bij het voorbereidend onderzoek voor de vaststelling van de urgentie van ruilverkaveling in verschillende gebieden van Nederland.
De hoedanigheid van de verkaveling kon voor uiteenlopende gebieden op bevredigende wijze worden vastgesteld mits als maatstaf
de invloed van de verkaveling op de bedrijfsuitkomsten werd gebruikt. In het kader van het genoemde onderzoek kon deze invloed
ten dele uit reeds verrichte onderzoekingen worden afgeleid, ten
dele moest ook bij ervaring en intuïtie te rade worden gegaan.
Absolute criteria voor de beoordeling van een verkaveling kunnen de ontwerper belangrijke gegevens verschaffen. Daarmede kan
de nadruk worden bepaald, die in het ontwerp op wegaanleg tegenover boerderijverplaatsing moet worden gelegd. De afweging van
de voordelen van kavelvergroting tegen de kosten van kavelrationalisatie kan met dergelijke normen worden bevorderd. Het rendement van de ruilverkavelingswerken zal duidelijker naar voren
kunnen komen, het fundament van het subsidiebeleid zal verstevigd
worden. Ook de ontwikkeling van een systematische indeling van
de in Nederland voorkomende verkavelingstypen op basis van de
voordelen en van de kosten van ruilverkaveling zal bij dergelijke
maatstaven gebaat zijn.
Een indrukwekkende vragenlijst ligt gereed voor de toepassing
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van een absolute maatstaf, inmiddels dient evenwel de analyse van
de verkavelingstoestanden voortgang te kunnen vinden. De methode
van het vergelijkend onderzoek kan daarbij goede diensten bewijzen.
Toetsing van het ontwerp voor de nieuwe verkaveling aan de oude
toestand geeft een denkbeeld van de te verkrijgen verbetering. Vergelijking van de nieuwe verkaveling met gebieden waar een optimale toestand werd benaderd, biedt de mogelijkheid na te gaan in
hoeverre de verbetering van de verkaveling op het oude land kan
slagen.
Bij vergelijking van de oude toestand met de nieuwe toestand
vormde tot voor kort de verbetering van het wegenstelsel het meest
in het oog springende onderdeel van de ruilverkaveling. De oude
toestand wordt veelal gekenmerkt door het ontbreken van voldoende wegen op de lage gronden en door een ondoelmatige overmaat aan slechte, onverharde wegen op de hoge gronden. In de
nieuwe toestand wordt voor voldoende en goede wegen zorg gedragen. De Ruilverkavelingswet, overigens karig met technische aanwijzingen, legt de ontwerper de plicht op de nieuwe kavels zo mogelijk
aan openbare wegen te doen grenzen.
In de laatste jaren valt de nadruk vooral op de verplaatsing
van de bedrijfsgebouwen. Voor het ruilverkavelingsblok Vriezenveen wordt voorzien dat de gemiddelde afstand van de bedrijfsgebouwen tot het land zal worden verminderd van ongeveer 2000 m
over onverharde karrepaden tot ongeveer 1000 m over verharde
openbare wegen. In een gedeelte van Schouwen-Duiveland waar
de wederopbouw na de overstroming ruime mogelijkheden tot verplaatsing van bedrijven bood, kan door de herverkaveling de gemiddelde afstand van 1200 m tot 200 m worden verminderd.
Een ander belangrijk facet van de verbetering vormt de kavelvergroting. Voor zover statistische gegevens en een incidenteel onderzoek dit toelaten, mag de conclusie worden getrokken dat ruilverkaveling, althans tot dusver, het aantal kavels tot ongeveer de
helft terugbrengt en dus de kavelgrootte ten naaste bij verdubbelt.
De samenhang tussen doelbewuste kavelvergroting enerzijds en
boerderijverplaatsing alsmede vergroting van kleine bedrijven anderzijds is in enige gebieden reeds duidelijk kenbaar. Voor het eerder vermelde gebied op Schouwen-Duiveland tekent zich zelfs een
viervoudige kavelvergroting af.
Met een korte opmerking kan worden volstaan ten aanzien van
de verbetering van de kavelvorm in ruilverkavelingen. In de ruilverkavelingsblokken wordt het land vrijwel steeds in rechthoekige
kavels ingedeeld. In de jongste ontwerpen valt echter voor de zeer
grote kavels een grotere vrijheid van vormgeving te bespeuren.
Een tweede mogelijkheid van vergelijkend onderzoek biedt de
toetsing van de ontwerpen voor het oude land aan de ogenschijnlijk
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daarvan sterk, verschillende verkaveling van de IJsselmeerpolders.
In de kleinere kavels van het nieuw ingerichte, oude land vindt
men het belangrijkste punt van verschil met de IJsselmeerpolders.
Onverbrekelijk is hiermede een dichter net van openbare wegen
verbonden. De weglengte bedraagt in de ruilverkavelingsblokken
20 à 40 m per ha, in de nieuwe polders ongeveer 10 m per ha. Het
dichtere wegennet is weliswaar kostbaar in aanleg en in onderhoud
doch het biedt een belangrijk voordeel. In de ruilverkavelingsblokken bedraagt immers de diepte van de kavels, dat wil zeggen de
lengte haaks op de weg, slechts 200 à 400 m. In de nieuwe polders
is de kaveldiepte 800 à 1000 m. In dit opzicht is de ontsluiting van
het nieuwe land ongunstiger dan die in de ruilverkavelingsblokken.
Doch de reeds eerder vermelde verharde paden, waarvoor de boeren in de polders een toenemende belangstelling aan de dag leggen,
kunnen het onderscheid in ontsluiting weer teniet doen. Haaks op
deze paden zijn de kavels immers slechts 250 à 300 m diep. Uiteindelijk kan dus ten aanzien van de ontsluiting een belangwekkende
overeenstemming tussen nieuwe polders en oude land worden geconstateerd.
Op gevaar af te verdwalen in een doolhof van verschillen en
overeenkomsten moet nog een aspect naar voren worden gebracht.
De ontsluiting in de ruilverkavelingsblokken en in de IJsselmeerpolders wordt namelijk op verschillende wijzen verkregen. Op het
oude land zijn alle wegen openbaar en daardoor vaak onderhevig
aan zwaar verkeer dat de onderhoudstoestand in gevaar kan brengen. In de nieuwe polders is slechts een gedeelte van het ontsluitingsnet uit openbare wegen samengesteld, een belangrijk gedeelte
bestaat, althans op een aantal bedrijven, uit particuliere paden.
Het voordeel van deze differentiatie in het wegennet is duidelijk.
Op de verharde paden heeft de boer het zelf in de hand de zwaarte
van het verkeer af te stemmen op de eenvoudige constructie van de
weg.Op dezewijze kan hij bij lageaanlegkosten de kosten van het onderhoud beperken. Juridisch gezien zijn beheersbevoegdheid en onderhoudsplicht in de persoon van de weggebruiker verenigd. Hij
heeft voor zijn weggedeelten een directe interesse die de weggebruiker op het oude land mist. Theoretisch is ook voor het stelsel van
openbare wegen op het oude land een zekere differentiatie denkbaar. Deze vergt echter verordeningen en een politietoezicht waarmee de wegen toch niet altijd voor te zwaar verkeer te behoeden
zijn.
Gepoogd werd de kloof tussen de nieuwe verkavelingen van het
oude land en de traditionele inrichting van het nieuwe land in haar
breedte en diepte te meten. Blijkt de kloof zo wijd te gapen dat van
overbrugging geen sprake kan zijn? Het vorenstaande overziende
kan de slotsom luiden dat waar de ontwerper zijn handen vrij weet,
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het land door hem in grote eenheden, in bedrijven met één kavel
wordt verdeeld. Waar evenwel zijn vrijheid door het detail van
een bestaande toestand wordt ingeperkt, zullen kleine maaswijdten
met een intensieve ontsluiting zijn ontwerp kenmerken. De tegenstelling wordt overbrugd door de groei van het net van ontsluitingen in de nieuwe polders en door de boerderijverplaatsing, de bedrijfsvergroting en de daaruit voortvloeiende grote kavels op het
oude land.
Nu de verkavelingen van het oude land en van het nieuwe land
in grote lijnen op een gemeenschappelijke noemer zijn gebracht,
is het mogelijk tot het uitgangspunt van het betoog terug te keren
en na te gaan in hoeverre de verkavelingsontwerpen voor het oude
land aanpassing aan wijzigingen in de structuur van de landbouw
mogelijk maken. Extensivering van het grondgebruik met vergroting
van de bedrijfsoppervlakten leidt bij verkavelingen met kleine
maaswijdten tot ernstige moeilijkheden. De geringe grootte van de
kavels belet de mechanisatie. De vele wegen bezorgen een onderhoudslast die bij extensief grondgebruik niet tegen de geringe
voordelen van het dichte wegennet opweegt. Bij intensivering kan
vermindering van de bedrijfsgrootten optreden bijvoorbeeld door
de ontwikkeling van tuinbouw. Over het algemeen bieden dan de
kleine kavels eer voor- dan nadelen en zal de intensivering zich zonder bijzondere wijzigingen van de verkaveling kunnen voltrekken.
De kwade kansen die de ontwerper bij het ontwerpen voor
een onvoldoende te doorgronden toekomst loopt, kan hij ontgaan
door overdadige detaillering van het wegenstelsel te vermijden.
Met grote kavels en met een ruim wegenstelsel zal het ontwerp indien extensivering plaats heeft geen overbodige elementen blijken
te bevatten. Het ontwerp is doeltreffend bij handhaving van de
huidige structuur van de landbouw. De ontworpen inrichting kan
bij intensivering aangepast worden door toevoeging van verkavelingselementen evenals in de tuinbouwgebieden van de Noordoostpolder is geschied.
De conclusie omtrent de wenselijkheid van grote kavels vindt
steun in een belangrijke nevenomstandigheid, namelijk de onzekerheid omtrent de toekomstige ontwikkeling van de watervoorziening
op droogtegevoelige gronden.
Het nog jonge, agrohydrologische onderzoek in Nederland heeft
ten aanzien van de waterhuishouding van lichte gronden belangrijke gezichtspunten weten te openen. In Nederland blijkt in de
groeiperiode van de gewassen een vaak aanzienlijk watertekort op
te treden, waarvan de opbrengsten een nadelige invloed ondergaan.
De voor de Nederlandse landbouw kenmerkende wisselwerking
tussen wetenschap en praktijk heeft zich spoedig ten aanzien van
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deze nieuw verworven inzichten doen gelden. De door het onderzoek geconstateerde opbrengstdervingen werden geïnterpreteerd als
mogelijke opbrengstverhogingen. Een streven naar toepassing van
kunstmatige watervoorziening ontstond en reeds wordt de oppervlakte van de toekomstige watervoorzieningsgebieden in honderdduizenden hectares gemeten. In het nationale waterbudget wordt
plaats ingeruimd voor een extra waterbehoefte van enige honderden
kubieke meters per seconde voor landbouwdoeleinden.
De ontwerper van de plannen voor de herinrichting van het oude
land geraakt echter in een impasse nu hem zo nadrukkelijk de mogelijkheden van kunstmatige watervoorziening worden voorgehouden. De toe te passen techniek van watervoorziening is nog onvoldoende voor Nederlandse omstandigheden uitgewerkt; terwijl bij
enige ontwerpen, die werden opgesteld, de hoge kosten voor toepassing doen terugschrikken. Het is voor dit betoog van minder
belang dat deze impasse wellicht doorbroken zou worden indien de
subsidie verlenende overheid de watervoorziening evenals de ruilverkaveling aan haar hart zou drukken. Belangrijker is dat de watervoorziening vooral zijn aantrekkelijkheid ontleent aan haar bijdrage tot vergroting van de produktiviteit van de grond èn van de
arbeid. Bij de aarzeling omtrent toepassing van de watervoorziening dient bedacht te worden dat, indien de gewasopbrengsten door
landbouwtechnische verbeteringen als voorheen ook in de'toekomst
blijven stijgen, de droge gronden zonder watertoevoer in een steeds
grotere achterstand zullen geraken. Kunstmatige watervoorziening
zal, naar men moet aannemen, door de toepassing van andere landbouwtechnische verbeteringen op den duur belangrijke uitbreiding verkrijgen.
De onzekerheid omtrent de toekomstige ontwikkeling van de
watervoorziening moet de ontwerper in zijn ontwerp opvangen.
Cultuurtechnisch gezien is hij met kleine kavels in het nadeel.
Grote kavels zijn gewenst zowel uit het oogpunt van toevoer van
water naar en door het gebied als bij de verdeling van het water op
de kavels. Deze belangrijke nevenomstandigheid versterkt de eerder getrokken conclusie dat grote kavels de beste aanpassing voor
wijzigingen in aard en structuur van het landbouwbedrijf bieden.
De wenselijkheid van grote kavels sluit nog niet in dat het inderdaad overal mogelijk is deze in de ontwerpen op te nemen. Enige
factoren, die het opstellen van ruime ontwerpen belemmeren, kunnen worden aangestipt.
Tot dusver vormden de vele kleine bedrijven en bedrijfjes een
belangrijk obstakel bij het projecteren van een wijdmazige verkaveling. Deze factor verliest aan betekenis indien bedrijfsvergroting
in de ruilverkavelingen algemeen toepassing gaat vinden. Een
tweede ernstiger beletsel vormt in menig gebied de ligging van de
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bedrijfscentra, vaak in groepen bijeen in de dorpen of eenzijdig gesitueerd langs de weg in een streekdorp. Deze situatie doet zich over
een derde gedeelte van Nederland voor. Verplaatsing in voldoende
aantal van de bedrijfsgebouwen zal wegens de daaraan verbonden
hoge kosten nooit in zo sterke mate kunnen worden toegepast dat
deze factor zijn invloed geheel zal verliezen. Slechts op de lange
duur kan door geleidelijke verplaatsing van gebouwen een bevredigende oplossing worden verkregen. In de derde plaats verhindert
in vele gebieden de sterke schakering van de waterhuishoudkundige en bodemkundige gesteldheid de samenvoeging van het bedrijf
in één kavel. Het gemengde zandbedrijf met zijn lage graslanden
en zijn hoge bouwlandakkers is hiervan het beste voorbeeld. De
wens tot behoud van deze soms ver uiteengelegen delen van het
bedrijf prevaleert boven het streven naar één kavel. Ook de wens
om vooral het oude zandbouwland voor het bedrijf te behouden
speelt een niet te miskennen rol bij de toedeling van het bouwland
in een gebied waar zowel goed oud bouwland als jonge lichte zandontginningsgrond binnen één bedrijf worden aangetroffen.
Toch worden dergelijke overwegingen wel terzijde gesteld. In
het ruilverkavelingsgebied Maas en Waal-West worden een aantal
bedrijven in één kavel uitsluitend op komgrond toegedeeld, terwijl
de meeste bedrijven hier vanouds zowel percelen komklei als percelen stroomgrond omvatten. De samenvoeging heeft zich in dit
gebied echter niet uitgestrekt tot uiteenlopende gebruikswijzen als
bouwland en grasland enerzijds en boomgaard anderzijds. De bezwaren die voor de huidige gebruikers aan het betrekken van de
boomgaardpercelen in de ruiling verbonden zijn, wegen naar het
gevoelen van de ontwerpers zwaarder dan de voordelen, welke toekomstige generaties aan een straffe samenvoeging van de bedrijven
kunnen ontlenen. Ernstige overweging verdient of ook in Nederland kan worden overgegaan tot de in andere landen reeds toegepaste ruiling van verspreide boomgaard- en bospercelen. In dit
verband kan voorts worden gewezen op de perspectieven, verbonden aan de aanleg van kunstweiden op goede zandgronden en aan
de beregening van als grasland te gebruiken lichte zandgronden.
Kunstweiden en beregening kunnen voor de zandgronden wellicht
een oplossing bieden voor het streven naar één kavel per bedrijf
met behoud van het gemengde bedrijfstype.
In het voorgaande werden enige facetten van de cultuurtechnische
planologie in beschouwing genomen, andere, waaronder belangrijke
facetten moesten onbesproken blijven. Het betoog ging voorbij
aan het landschapsbeeld dat de invloed van een ruime verkaveling
niet ongewijzigd zal ondergaan. De spreker kan daarmee het verwijt
van een te rationalistische beschouwingswijze treffen. Hij moest
zich echter tot de grote lijnen van de verkaveling beperken, het

223

landschappelijke aspect, maar ook de kosten en de aard van egalisatie bij de vorming van grote kavels en andere verwante problemen
vergen nog nadere bestudering. Aldus gaat, overeenkomstig het
voorrecht van de onderzoeker, de suggestie omtrent voortgezet onderzoek bij de formulering van de bevindingen vooraf.
Het gegeven betoog was gericht op het verkavelingsontwerp dat
voor lange tijd de inrichting van een gebied vastlegt en dat niet
alleen op het heden doch ook op de eisen van het toekomstige landbouwbedrijf moet worden afgestemd. De onvolkomenheden in de
visie op de toekomst dwingen, aldus moet de conclusie luiden, tot
een ruime opzet van het ontwerp, waardoor revisie mogelijk wordt
indien de omstandigheden doelmatige aanpassing van de verkaveling eisen. Dit betoog heeft willen bijdragen tot een verzoening in
de controverse tussen de onzekerheid van de toekomst en de arbeid
van de ontwerper, die in het heden voort moet kunnen gaan met
de opstelling van zijn ontwerpen voor gebieden waar cultuurtechnische werken verbeteringen kunnen brengen.
Geachte toehoorders; de gegeven uiteenzetting bevat vele, wellicht overvloedige vergelijkingen. Toch zij tot slot, indachtig aan
de plaats op dit spreekgestoelte, dat niet de cultuurtechniek doch
de Landbouwhogeschool toebehoort, een laatste parallel toegestaan.
De hogeschool streeft er naar de student een landbouwkundige visie te geven. Deze visie mag, en hier geldt hetgeen eerder voor de
cultuurtechnische ontwerparbeid werd gezegd, niet te star en evenmin te rijk aan detail zijn. Het streven is de student het vermogen
mee te geven de verworven brede visie later met het juiste detail
aan te vullen en hem in staat te stellen deze visie zo nodig te herzien indien hij als ingenieur omstandigheden en factoren ontmoet,
die noch in zijn studieboeken noch in zijn colleges werden voorzien.
Dan zal de afgestudeerde van de Landbouwhogeschool zijn taak ten
nutte van de samenleving en tot eigen bevrediging kunnen vervullen.

16. H E T S T U D I E J A A R 1957-1958
REDE UITGESPROKEN OP 15 SEPTEMBER 1958 BIJ HET EINDE
VAN HET STUDIEJAAR DOOR DE RECTOR MAGNIFICUS

IR. W. DE J O N G
Mijne Heren Leden van het Bestuur,
Dames en Heren,
U bent naar hier gekomen en wij zijn U zeer dankbaar voor de
belangstelling, die U daarmede in het wel en wee van onze Hogeschool toont, om het verslag van de lotgevallen van de Landbouwhogeschool in het afgelopen jaar aan te horen, dat volgens de wet
tot regeling van het hoger landbouwonderwijs door de Rector Magnificus telkenjare op de laatste dag van het studiejaar moet worden
uitgebracht. Alles verloopt volgens het gebruikelijke ceremonieel,
alles lijkt gelijk aan onze bijeenkomst een jaar geleden. Toch
missen wij ook ditmaal enkelen, die wij zo gaarne nog hier hadden
gezien, maar die ons voorgoed hebben verlaten.
Een jaar geleden was collega VAN BEUKERING verhinderd hier aanwezig te zijn. Hij was in opdracht van de F.A.O. voor een studie
omtrent de mogelijkheden van landbouwkundige ontwikkeling van
het Papaloapan-gebied kort te voren naar Mexico vertrokken. Op
11november ontving ik het ontstellende bericht, dat hij, juist teruggekeerd van een excursie, plotseling was overleden. Slechts 5 jaren
heeft hij het hoogleraarsambt aan onze Hogeschool vervuld. Een
korte periode, waarin hij er echter niet alleen in slaagde om aan
zijn leeropdracht vorm en inhoud te geven, doch tevens voor onze
Hogeschool en onze studenten zeer waardevolle contacten met de
tropen tot stand te brengen. Het is dan ook zeer begrijpelijk, dat het
uiterst moeilijk is voor hem een goede opvolger te vinden. Helaas
zijn wij daarin tot dusverre nog niet geslaagd.
Voor ons ook onverwacht overleed onze oud-hoogleraar VAN DER
STOK, die van 1925 tot 1948 de tropische landbouwplantenteelt doceerde. Het huidige laboratorium voor tropische landbouwplantenteelt werd volgens zijn aanwijzingen gebouwd. Een diepvoelend
mens, die zich weinig op de voorgrond plaatste, wiens afscheid als
hoogleraar buiten zijn laboratorium nauwelijks werd bemerkt, is
met PROF. VAN DER STOK heengegaan. In alle stilte vond, op zijn uitdrukkelijke wens en geheel in overeenstemming met zijn optreden
tijdens zijn leven, de crematie plaats.
De dood spaart ook de jongeren niet. Zo werd plotseling het leven
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afgesneden van één onzer studenten, J. P. BOL RAAP, terwijl enkele
dagen geleden n a een langdurige ziekte de student G. J. D A M is
overleden.
In elke gemeenschap treden regelmatig, hoezeer wij dat ook kunnen betreuren, veranderingen op,soms uit vrije wilvande betrokkenen, in andere gevallen door de onverbiddelijke wettelijke bepalingen.
H e t lidvan het bestuur, JHR. QUARI.ES VAN U F F O R D , heeft zijn taak
neergelegd, maar ik b e n overtuigd, dat hierdoor zijn grote belangstelling voor onze Hogeschool niet heeft ingeboet. In zijn plaats
werd MR. H . W . BLOEMERS, commissaris der Koningin in de provinc i e Gelderland, tot lid van het bestuur benoemd.
Volgens de nieuwe wettelijke bepalingen is aan de Landbouwhogeschool een secretaris verbonden, die als secretaris van het Bestuur en van het Dagelijks Bestuur optreedt en in de vergaderingen
van deze colleges een adviserende stem heeft. Als zodanig is ben o e m d DR. A. E. H . R. BOONSTRA, die sedert de bevrijding de functie
van secretaris van curatoren vervulde.
H e d e n zal PROF. VAN SLOGTEREN zijn a m b t neerleggen. W a t zijn
e n o r m e werkkracht tot stand heeft gebracht, daarvan getuigt o.m.
het gebouwencomplex in Lisse, bekend onder de n a a m van laboratorium voor bloembollenonderzoek. Zijn wetenschappelijke verdiensten vonden in binnen- en b u i t e n l a n d waardering en weinigen
zullen tijdens h u n leven zoveel belangstelling voor h u n werk van
de zijde vand e praktijk hebben ondervonden als hij.Zijn opvolger,
die naar ik verwacht spoedig benoemd zal worden, kan binnenstappen in een uitstekend geoutilleerd laboratorium.
Vandaag zal ook de buitengewoon hoogleraar in de b o u w k u n d e
e n stedebouwkunde W I E G E R BRUIN zijn ambt beëindigen. Kort n a
de oorlog benoemd, was het zijn taak mede d e studierichting tuinen landschapsarchitectuur op te bouwen. Geleidelijk is bij de opleiding van de studenten meer het accent gevallen o p de stedebouwk u n d e , welk vak ook voor andere studierichtingen d a n d e juist genoemde van belang is. Ik neem daarom aan, d a t bij de b i n n e n k o r t
te verwachten benoeming van een opvolger zulks tot u i t d r u k k i n g
zal komen in d e te verlenen onderwijsopdracht.
Aan de lector in de plantkunde DR. R. BROUWER werd o p zijn verzoek eervol ontslag verleend. H i e r m e d e werden de moeilijkheden
bij de voorziening in het onderwijs in de plantkunde opnieuw
acuut.
De docent voor jacht en wildbescherming IR. F.J . APPELMAN kon
zich niet langer beschikbaar stellen en werd vervangen door d e heer
EYGENRAAM. Eveneens wenste mej. H . W . VAN BUUREN het docent-

schap in de leer van de textiel en haar gebruik, dat zij tijdelijk vervulde, te beëindigen.
15
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De bibliothecaris DR. H . N . KOOIMAN bereikte dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd en moest na een 32-jarige ambtsperiode,
waarvan bijna 25 jaar als bibliothecaris, onze Hogeschool verlaten.
Met voldoening kan DR. KOOIMAN wijzen o p het goede bibliotheekgebouw, dat n u ter beschikking staat en op de thans aan onze bibliotheek verbonden centrale diensten, welke voor een belangrijk deel
het resultaat zijn van zijn werk, dat zal worden voortgezet door een
opvolger, die onze bibliotheek en haar behoeften door en door kent.
T o t opvolger van DR. KOOIMAN werd immers benoemd de heer T . P.
LOOSJES, die reeds bijna 9 jaren aan onze bibliotheek is verbonden.
Ik heb U vermeld degenen, die ons verlieten of o p het p u n t staan
i e verlaten, daarbij voor zover dit reeds was gerealiseerd aangegeven,
wie hen zullen opvolgen. Ik wil U thans nog mededelen, welke aanvullingen van het docentencorps plaats vonden of naar ik vertrouw
b i n n e n k o r t zullen plaats vinden.
De voorziening in het onderwijs in het agrarisch recht stuittejop
ernstige moeilijkheden, omdat het onmogelijk bleek het agrarisch
recht van de westerse gebieden en dat van de niet-westerse landen
o p universitair peil door één persoon te doen verzorgen. H e t was
daarom noodzakelijk tot splitsing over te gaan, waarmede de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening instemde. I n
verband hiermede werd MR. J. M. POLAK benoemd tot hoogleraar
in de rechts- en staatswetenschappen van de westerse gebieden. In
het onderwijs in het agrarisch recht van de niet-westerse landen,
dat ook thans nog tijdelijk door PROF. JONKERS wordt gegeven, moet
nog worden voorzien.
I n de vacature, welke het vorige jaar ontstond door het overlijden
van PROF. HOUTZAGERS, is voorzien door de benoeming van DR. IR.
G. HELLINGA tot hoogleraar in de bosbouw.
Volgens de wettelijke bepalingen wordt, in verband met de aan
onze Hogeschool ingevoerde nieuwe bestuursvorm, de Rector Magnificus ontlast van een zodanig deel van zijn onderwijstaak, als hij,
in overleg met het bestuur, voor de juiste vervulling van het rectoraat noodzakelijk acht. In overeenstemming hiermede is, daar de
hoogleraar in de veeteeltwetenschap voor 3 jaren tot Rector Magnificus werd benoemd, het aan zijn afdeling verbonden lectoraat
omgezet in een gewone leerstoel en werd DR. T H . STEGENGA benoemd
tot hoogleraar in de veeteeltwetenschap. P R O F . STEGENGA heeft het
beheer van het laboratorium voor veeteelt en de leiding, welke
de studenten bij h u n studie, praktijktijd en anderszins moet worden
gegeven, grotendeels van mij overgenomen. Door toevallige omstandigheden hebben wij nu twee hoogleraren in de veeteeltwetenschappen, een gebied, dat overigens zo uitgebreid is, dat ook zonder
deze bijzondere omstandigheden naar mijn m e n i n g twee gewone
leerstoelen gerechtvaardigd zijn.
Voor de landbouwhuishoudkundige studierichtingen is gerekend
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op de instelling van een lectoraat in de algemene en sociale gezondheidsleer. Tijdelijk is dit onderwijs gedurende enkele jaren door de
buitengewone hoogleraar in de tropische hygiëne, DR. WOLFF, gegeven. Nu collega WOLFF de pensioengerechtigde leeftijd heeft be
reikt is het denkbeeld naar voren gekomen zo mogelijk beide onderwijstaken te combineren, het tegendeel dus van de in de laatste jaren
gebruikelijke gang van zaken. De Senaat meent, dat een oplossing
in deze zin mogelijk is en zijn dienovereenkomstige voorstellen
hebben de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
bereikt. Ik heb goede hoop, dat binnenkort een buitengewoon hoogleraar in de algemene en sociale gezondheidsleer en de tropische
hygiëne zal worden benoemd, maar ik verwacht, dat op PROF. WOLFF
nog voor enige tijd een beroep zal moeten worden gedaan om geleidelijk de beoogde combinatie in praktijk te brengen.
Wij mogen ons verheugen over de snelle ontwikkeling, welke in
de wetenschap te constateren valt. Deze ontwikkeling brengt echter
consequenties met zich mede, welke de Minister van Financiën wellicht niet altijd welkom zullen zijn. Immers de voortschrijdende
specialisatie, welke ook in de opleiding der studenten tot uitdrukking komt, vraagt steeds opnieuw de aantrekking van nieuwe deskundige docenten. Voorstellen in deze zin zullen in de regel uit de
boezem van de Senaat tegemoet mogen worden gezien, waarbij dan
eerst een zekere schroom moet worden overwonnen om opnieuw
een aanslag op de schatkist te plegen. Het kan echter ook anders
zijn en zo zijn in onze Volksvertegenwoordiging stemmen opge-gaan, welke pleitten om meer aandacht te schenken aan de pluimveeteelt als belangrijk onderdeel van zeer vele gemengde zandbedrijven, mede in verband met de moderne ideeën inzake de fokkerij, de pluimveevoeding, enz. Hierin vond de ook in de Senaat
tot uiting gekomen opvatting steun, dat aan onderwijs en onderzoek op dit terrein de volle aandacht moet worden geschonken.
Voorshands zal daarbij wat het onderzoek betreft het zwaartepunt
moeten liggen bij het inwijden van de studenten in onderzoekmethoden. Wij zijn dankbaar voor deze uit onze Volksvertegenwoordiging gehoorde stemmen, welke er mede toe hebben geleid
om „de knoop door te hakken". Overeenkomstig de voorstellen
van de Senaat is IR. M. VAN ALBADA benoemd tot lector in de pluimveeteelt, waarmede een eerste schrede is gezet in de richting, welke hiervóór tot uitdrukking kwam.
; De nieuwe opzet, welke aan het onderwijs en onderzoek in de
pluimveeteelt wordt gegeven, brengt mede, dat IR. UBBELS, die 12
jaren de lessen in dit vak heeft gegeven naast zijn directeursschap
van het Rijksinstituut voor pluimveeteelt te Beekbergen, ons heden
gaat verlaten. Wij zijn hem bijzonder dankbaar, dat hij zich zo lange
tijd ondanks zijn ongetwijfeld drukke werkkring beschikbaar heeft
willen stellen. Ook in de toekomst hopen wij, gezien de beperktheid
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van de onderzoekmogelijkheden aan de Landbouwhogeschool, niet
tevergeefs een beroep op zijn medewerking te doen.
Alsgevolg van de invoering van het nieuwe Landbouwhogeschool
statuut is de onderwijstaak van collega EIJSVOOGEL zeer verzwaard.
Een verlichting van deze taak was noodzakelijk, welke gevonden is
inde benoeming tot lector van IR.D.A. KRAIJF.NHOFF VAN DE LEUR, die
het onderwijs in de hydraulica en de grondmechanica van PROF. EIJS^
^OOGEL zal overnemen.
I n d e nieuwe studierichting landbouwwerktuigkunde zal bijzondere aandacht moeten worden geschonken aan de landbouwkundige
toepassing der landbouwwerktuigen, naast de constructie der verschillende landbouwwerktuigen, welke de studenten in deze richting uiteraard moeten kennen. Met het oog hierop werd de wetenschappelijke hoofdambtenaar IR. A. HADDERS belast met het geven
van een cursus in de landbouwkundige aspecten van de landbouwwerktuigkunde.
Het vorige jaar gaf ik reeds als mijn mening te kennen, dat voor
het onderwijs in de grondbewerking, dat als nieuw vak in het studieplan is opgenomen, een lector zou moeten worden aangesteld. Inmiddels zijn de plannen dienaangaande nader uitgewerkt en ik
neem aan, dat binnenkort een wetenschappelijk ambtenaar zal
worden aangesteld, die gelegenheid zal krijgen zich vóór zijn benoeming tot lector ongeveer een jaar op zijn taak voor te bereiden
aan het Institut für Bodenforschung te Braunschweig/Völkenrode.
Het onderwijs in de bedrijfsleer, waarvan een belangrijk deel in
decollegesvandehoogleraren MINDERHOUDen HORRING wordt behandeld, zal meer in het bijzonder voor de studierichtingen landbouwwerktuigkunde en landbouwtechnologie moeten worden aangevuld.
In dit verband heeft de Senaat voorstellen tot het instellen van een
cursus in de interne bedrijfsorganisatie doen uitgaan.
Vele jaren zijn de lessen in Russisch onderbroken. Zij konden
worden hervat, doordat mevrouw T . VOOGD-STOJANOVA met het geven van een cursus in deze taal werd belast.
In verband met het overlijden van PROF. VAN BEUKERING werden
de colleges in de tropische landhuishoudkunde tijdelijk gegeven
door de wetenschappelijke hoofdambtenaren IR. J. H. DE HAAN en
DR. IR. L. H. HUIZENGA.

Ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin werd PROF. WELLENSIEK benoemd tot ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw en de wetenschappelijke hoofdambtenaar mevrouw I. OLIVIER-LUYTEN tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Aan de amanuensis A, T H . J. DRIEVER en de tuinman H. VAN VEEN,
beiden verbonden aan het laboratorium voor landbouwplantenteelt,
werd de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, in
brons toegekend.
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Als een onderscheiding mag ook aangemerkt worden de benoeming van PROF. EDELMAN en PROF. OORT tot lid van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Allerwege kan men constateren, dat Universiteiten en Hogescholen, alsgevolg van de vorderingen der wetenschappen, behoefte hebben aan verdere uitbouw. Aan deze fase is de Landbouwhogeschool
eigenlijk nog niet toe. Zij verkeert nog in haar ontwikkelingsperiode, welke door bijzondere omstandigheden als een economische
crisis na 1923 en de tweede wereldoorlog niet steeds bevredigend is
verlopen. Na deze oorlog is veel gedaan om de achterstand, welke
reeds vele jaren bestond, in te halen en in een betrekkelijk kort
tijdsbestek de, wat ik zou willen noemer^definitieve inrichting van
de Hogeschool, te voltooien. Deze voltooiing houdt in een verdere
aanvulling van het personeel en uitbreiding en verbetering van de
huisvesting en outillage, wat het laatste betreft dus de beschikbaarstelling van voldoende materiële credieten.
Door dit feit onvoldoende in het oog te houden en bovendien de
voor een buitenstaander begrijpelijke vergissing te begaan door
alles wat in Wageningen aan laboratoria, enz.gebouwd en ingericht'
wordt te vereenzelvigen met de Landbouwhogeschool, treft men iri
vele, zelfs in universitaire kringen, nog al eens de mening aan, da|
de Landbouwhogeschool in de kring der universiteiten en hoge-,
scholen, materieel gesproken, een bijzonder bevoorrechte positie
heeft. Hoewel deze opvatting bij een zorgvuldige afweging van de
feiten en omstandigheden geen stand kan houden, is zij voor sommigen zelfs wel eens aanleiding geweest om de stelling te verkondigen, dat „de heren in Wageningen" zo sterk tegen het onderbrengen van de Landbouwhogeschool bij het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen zijn, omdat zij dan een achteruitgang
van de financiële positie van de Landbouwhogeschool vrezen. Het
moge na het hiervoor opgemerkte duidelijk zijn, dat deze wel ietwat
materiële overwegingen niet ten grondslag aan deze tegenstand, die
inderdaad in de kringen van de Landbouwhogeschool zeer sterk is,
kan liggen. Het betreft hier veel meer de vrees voor het verloren
doen gaan van een ideëel goed, nl. de verbreking van de eenheid onderwijs, onderzoek en voorlichting, één van de zaken, waarom men
terecht de Nederlandse landbouw alom in het buitenland benijdt.
Uit wat ik eerder opmerkte zult U hebben begrepen, dat er na de
laatste oorlog veel is gedaan om de achterstand in de uitrusting
onzer Hogeschool in te halen, maar dat het einde daarvan nog niet
in zicht is.Wanneer ik dit zo zeg,dan moet U daarin niet een uiting
van ontevredenheid zien. Het gezegde „Keulen en Aken zijn niet
op één dag gebouwd" is ook mij bekend en ik weet, dat alles niet
ineens kan en de opbouw van onze Hogeschool geleidelijk moet ver-
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lopen. Ik ben echter bevreesd, dat deze geleidelijke ontwikkeling
zal worden verstoord.
Ik heb daarop het vorige jaar reeds gewezen bij mijn beschouwing
over de bestedingsbeperking en wanneer ik naga, dat in het afgelopen jaar bij de ontwikkeling onzer Hogeschool voor zover de personele sector betreft de remmen sterk of beter te sterk hebben gewerkt, dan kan ik de naaste toekomst helaas niet optimistisch inzien.
Ernstige zorgen heb ik mij ook gemaakt ten aanzien van de verbetering van onze huisvesting. Rond de jaarwisseling waren de vooruitzichten niet bepaald rooskleurig. Gelukkig is in de financieringsmogelijkheden op dit punt verbetering gekomen en is de afbouw
van de laboratoria voororganische chemie, voor fysische- en kolloïdchemie en voor entomologie verzekerd. Voorts mogen wij aannemen, dat het middelste en laatste gedeelte van het gebouwencomplex op deDreijen tot stand zal komen, zomede een barak voor virologie. Op het eerste plan staat voorts de bouw van barakken voor
tuin- en landschapsarchitectuur en voor graslandcultuur. Voor één
van de laatstbedoelde barakken zijn fondsen beschikbaar, of de financiering van de tweede mogelijk is, zal nog nader moeten worden
bezien. Ik wil hiermede volstaan en niet trachten door te dringen
in de verdere toekomst, waarop uiteraard het bestuur zijn oog gericht houdt. Dit geldt ook met name ten aanzien van een eventueel
nieuw hoofdgebouw, welke aangelegenheid, mede in verband met
hetgeen ik hierover het vorige jaar heb opgemerkt, meer definitief
in studie isgenomen, evenals de vraag in hoeverre een toename van
het aantal studenten in de toekomst is te verwachten en welke gevolgen deze voor de ruimtelijke voorziening van onze Hogeschool
zal hebben. Hoewel de oplossing van dit vraagstuk in de toekomst
ongetwijfeld nog grote zorgen zal brengen, worden deze op dit ogenblik overschaduwd door de moeilijkheden, welke vooral de boven
reeds gesignaleerde beperking van de personeelsformatie ons dreigt
te veroorzaken. Wanneer hierin op korte termijn geen verandering
komt, dan ligt de tijd, waarop het niet meer mogelijk zal zijn nieuw
ingerichte of uitgebreide afdelingen behoorlijk telaten functioneren,
niet ver meer van ons af.
Indien in mijn laatste woorden mogelijk een enigszins sombere
toon waar te nemen valt, dan vervaagt dit, wanneer wij onze gedachten terugvoeren tot de lustra, welke wij dit jaar op zo geslaagde
wijze hebben mogen vieren.
In de viering van het veertigjarig bestaan van onze Hogeschool
was de gehele Hogeschoolgemeenschap betrokken. Het hoogtepunt
vormde uiteraard de diesrede, welke in verband met de invoering
van het meerjarig rectoraat door de Secretaris van de Senaat, PROF.
IR. F. HELLINGA, werd uitgesproken en de daarop volgende erepromotie van PROF. IR. A. G. DUMON, hoogleraar aan de Universiteit
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te Leuven. Maar ook bij andere gelegenheden, de door de studenten
aangeboden toneel-, cabaret- en muziekavond en de door het personeel zelf verzorgde personeelsavond kwam het feit, dat onze Hogeschool werkelijk een gemeenschap vormt naar voren. Ik wil in dit
verband nog speciaal noemen de van alle kerkelijke gezindten uitgaande gezamenlijke inwijdingsbijeenkomst, die een waardige inleiding tot ons lustrum vormde.
Zeer geslaagd waren ook de vieringen van het lustrum van de
Wageningse Vrouwelijke Studentenvereniging, van het Wageningsch
Studentencorps en van Argo. Bijzondere luister werd aan het lustrum
van het W.S.C, bijgezet door de aanwezigheid van Hare Majesteit de
Koningin bij de gala-uitvoering, welke in het programma voor dit
lustrum was opgenomen.
Door al deze bijzondere gebeurtenissen kwam onze Hogeschool
meer dan gewoonlijk in de publieke belangstelling, die vooral ook
in de grote pers tot uiting kwam. Door dit op zichzelf heuglijke
feit is natuurlijk het vraagstuk van de publieke voorlichting, wat
men tegenwoordig bij voorkeur het beoefenen van „public relations" gelieft te noemen, niet tot een oplossing gebracht. Dit heeft
dan ook niet alleen grote belangstelling bij het bestuur van onze
Hogeschool, maar tevens van het interuniversitair contactorgaan,
dat hiervoor zelfs een studiecommissie in het leven riep.
Bij de lustra vinden de studenten gelegenheid hun activiteiten
ten volle te ontplooien, maar de K.S.V. bewees, dat ook aan meer
eenvoudige plechtigheden een bijzondere vorm kan worden gegeven. De aanwezigheid van Hare Excellentie BEGUM RA'ANA LIAQUAT
ALI KHAN,Ambassadrice van Pakistan en de lezing, die Zij tijdens de
inauguratie-vergadering hield over „Pakistan in fast development"
gaf aan de inauguratie van nieuwe leden van de K.S.V. in 1957 een
zeer apart cachet.
Het vorige jaar wees ik er op, hoezeer het toneelspel door onze
studentenverenigingen met succes wordt beoefend, waarvoor het
bewijs werd geleverd in een opsomming van geslaagde opvoeringen.
Achteraf is mij gebleken, dat ik daarbij niet geheel volledig ben geweest en dat ook de toneelgroep van de K.S.V. in dat jaar van haar
activiteit heeft doen blijken. Dat de beoefening van het toneelspel
in Wageningse studentenkringen een grote bekoring blijft vinden,
volgt naar ik meen uit het feit, dat voor zover mij bekend dit jaar
de toneelgroepen van alle studentenverenigingen ten minste één opvoering hebben gegeven, van een aard en kwaliteit, die minstens op
een ernstige beoefening van deze kunst wijzen.
Dat de Wageningse Studenten Koor- en Orkestvereniging ook dit
jaar haar traditionele concerten gaf, is vanzelfsprekend. Anders dan
gewoonlijk was,dat na afloop van het volksconcert de Burgemeester

232

ten tonele verscheen om namens het gemeentebestuur en de gehele
burgerij PROF. VAN UVEN, die met dit concert afscheid nam als dirigent, dank te zeggen, onder mededeling, dat in de 's middags gehouden vergadering van de gemeenteraad, op voorstel van Burgemeester
en Wethouders, was besloten de verdiensten van de scheidende dirigent te erkennen door de toekenning van de gouden ere-medaille
der stad, volgens de verordening slechts te verlenen „voor zeer
bijzondere verdiensten jegens de gemeente en als bewijs van haar
grote waardering en dankbaarheid". De inscriptie der ere-penning
preciseert de aanleiding voor toekenning, welke plaats vond „wegens
zijn uitzonderlijke verdiensten voor het muziekleven der Wageningse gemeenschap". De verhouding tussen gemeente en Hogeschool is
steeds goed, maar zelden zullen beider meningen zozeer overeenstemmen als in dit geval. Het was voor mij als Rector Magnificus
een grote eer maar tevens een persoonlijk genoegen om na afloop
van het gala-concert namens de Landbouwhogeschool eveneens van
onze grote erkentelijkheid aan de scheidende dirigent te getuigen.
De student komt naar Wageningen om landbouw te studeren.
Gelukkig zult U uit het zojuist medegedeelde hebben begrepen, dat
nog ruimschoots gelegenheid bestaat tot ontplooiing van velerlei
andere activiteiten. Daarnaast is het een gebiedende eis, dat de student zelf er zorg voor draagt in goede lichamelijke conditie te blijven. Lichamelijke oefening en sport zijn daarom voor hem waardevol, meer wellicht zelfs dan voor de niet studerende jonge mensen.
Om de lichamelijke oefening en sport te bevorderen is de sportstichting Landbouwhogeschool opgericht, terwijl vanwege de Landbouwhogeschool de heer A. W. SPETTER benoemd is tot algemeen
sportleider om leiding te geven aan de lessen en sportoefeningen.
Vele sporten worden uiteraard door de studenten beoefend en
daarbij neemt het roeien een vooraanstaande plaats in, misschien
vooral ook door de inter-academiale en andere krachtmetingen,
waarvan wij jaarlijks getuige kunnen zijn.
Nu moet de sportbeoefening door studenten niet in de eerste
plaats ten doel hebben records te verbeteren; uitzonderlijke prestaties zijn eigenlijk bijzaak, maar het is toch zo, dat wij bij sportsuccessen van onze studenten ons gevoelen, alsof wij mede in de
glorie delen. In de laatste jaren heeft Argo ons in dk opzicht niet
verwend en met bijzonder genoegen heb ik daarom mogen constateren, dat onze Argoroeiers weder een woordje gaan meespreken.
Moge dit ook bij de volgende Varsity het geval zijn!
Met de verbetering van de mogelijkheden voor lichamelijke oefening en sport is een bescheiden begin gemaakt met de uitvoering
van het rapport-Rutten. In gelijke richting gaat ook de eerstdaags
te verwachten benoeming van een Hogeschoolarts. Aan de gezond-
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heidszorg voor de studenten zal dan een zeer wenselijke uitbreiding
kunnen worden gegeven, daar de Hogeschoolarts op zijn spreekuur
kosteloos kan worden geconsulteerd.
Wanneer ik mij thans aan enkele beschouwingen over onze studenten overgeef, dan is met grote genoegdoening te constateren, dat het nihilisme bij de Wageningse studenten vrijwel geen
rol speelt. Trouwens, er bestaat in Wageningen keus te over om
tot een studentenvereniging toe te treden. Vijf verenigingen, elk
met een eigen sociëteit, het is gezien het aantal studenten haast van
het goede te veel. U behoeft echter niet bevreesd te zijn, dat ik een
pleidooi zal gaan houden voor samensmelting van verenigingen.
Daar deze verenigingen deels zijn gebaseerd op de levensbeschouwing van onze studenten, die bovendien allen stuk voor
stuk van de onontbeerlijkheid van hun eigen vereniging heilig
overtuigd zijn, zou het volkomen doelloos zijn een dergelijk pleidooi
te gaan houden. Integendeel, wij aanvaarden de bestaande toestand
in dezen volkomen. Dit geeft ons echter tevens het recht ons licht
eens te doen schijnen over enkele gevolgen, die deze splitsing met
zich meebrengt of mee kan brengen. Het is, gezien het betrekkelijk
kleine aantal studenten, dat de Landbouwhogeschool telt, en het
minimum aantal leden, dat nodig is om een studentenvereniging
met eigen sociëteit goed te kunnen laten lopen, begrijpelijk, dat zich
ieder jaar wederom een hevige strijd om de nieuw aangekomenen
ontwikkelt. Dit heeft tot gunstig gevolg, dat zoals ik reeds eerder
vermeldde, Wageningen praktisch geen nihilisten kent, maar tevens
dat er tussen de verschillende studentenverenigingen een grote, soms
zelfs zeer grote rivaliteit bestaat. Dit behoeft op zichzelf nog niet
zo'n groot bezwaar te zijn, want rivaliteit voert tot verhoogde inspanning, die zich echter zowel in gunstige als in minder gunstige
richting kan ontplooien. Een gunstig resultaat zou het kunnen zijn,
wanneer de Wageningse studentenverenigingen wedijveren in
het ontwikkelen van een eigen aan de eisen van de tegenwoordige
tijd aangepaste, doch voor iedere vereniging typerende levensstijl.
Want de levensstijl van de Nederlandse student wordt, daarover
was men het ook in het rectorencollege volkomen eens, nog tezeer
beheerst door tradities, die te weinig rekening houden zowel met de
veranderde maatschappij als zodanig, als ook met de veelal andere
maatschappelijke kringen, waaruit de hedendaagse student voortkomt.
Deze levensstijl komt o.a. tot uiting bij die gelegenheden, waarbij
de studenten in georganiseerd verband naar buiten treden, zoals bij
lustra van hun verenigingen e.d. Het is dan ook bij het lustrum
van een van hen, nl. bij dat van het Wageningsch Studenten Corps
geweest, dat ik van mijn teleurstelling over het gebrek aan fanta-
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sie, dat vrijwel al onze studentenverenigingen in dezen tot dusverre
hebben weten op te brengen, heb doen blijken. De reactie uit studentenkringen hierop is nogal hevig geweest, ja heeft zelfs aanleiling gegeven tot het schrijven van een open brief. Ik heb al deze
uitlatingen met veel aandacht gelezen, doch ik heb daarin tot dusverre, wederom enigermate met teleurstelling, noggeen enkel positief bewijs voor de onjuistheid van mijn bewering gevonden. Ik zeg
met enige nadruk tot dusverre, want de aangelegenheid is nog in
studie. Mocht dit nader onderzoek wel tot positieve resultaten leiden, dan zal ik niet nalaten daaraan meer algemene bekendheid te
geven. Moest ik dus, zoals ik reeds zeide, eigenlijk tot mijn spijt
constateren, dat tot nu toe de gunstige resultaten van de rivaliteit
tussen destudentenverenigingen, althans op het gebied vaneen vernieuwing van de levensstijl van de student, achterwege zijn gebleven, hetzelfde kan ik helaas niet zeggen van de ongunstige gevolgen. Ik heb in het afgelopen jaar zowel in daad als in geschrift,
wel eens het tegendeel menen te moeten constateren. Ik hoop, dat
onze studenten inde toekomst juister zullen weten te onderscheiden
tussen watgeestig en wat grof, soms zelfs krenkend is.
Het aantal buitenlanders, die voor studie of specialisatie naar
Wageningen komen, neemt toe. Zij missen hier een contactpunt.
Wel zullen velen zich bij een der bestaande studentenverenigingen
aansluiten, maar zij vinden daar geen gelegenheid studenten van
andere verenigingen of leden van de burgerij te ontmoeten. In verband hiermede hebben enkelen hunner plannen ontwikkeld voor
de oprichting van een „Club international". Dit lijkt mij een veelbelovend plan, indien althans zulks niet leidt tot een isolering van
de buitenlanders in Wageningen. Voortdurende omgang van buitenlandse met Nederlandse studenten acht ik voor beide groepen
waardevol.
De stichting „Studentenhuisvesting Landbouwhogeschool" vervult haar taak met bijzondere voortvarendheid. In februari is opdracht gegeven tot de bouw van de studentenflats bij de Plantenziektenkundige Dienst en het streven iser opgericht deze flats reeds
binnen enkele weken in gebruik te nemen. Vele malen hebben wij
ons voor de aanvang vaneen studiejaar afgevraagd, of het wel mogelijk zou zijn voor onze studenten in Wageningen huisvesting te vinden. Deze vrees is althans voor de allernaaste toekomst geloof ik
grotendeels weggenomen. Welk eenvoorrecht geniet de student, die
hier over eenbehoorlijke, goed ingerichte en verwarmde kamer kan
beschikken. Waarschijnlijk zullen niet alle.ouders het zo zien en
beducht zijn, dat een al te grote gezelligheid nadelige invloed op
de studie vanhunzoonszalhebben. Zoditbezwaar inderdaad bestaat,
dan mag het naar mijn mening niet overschat worden. De dagelijkse omgang van studenten met elkaar kan tot het afleiden van de
studie aanleiding geven, maar kan evenzeer activerend werken.
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Wanneer voldoende jaren verstreken zijn, zal het interessant zijn
na te gaan, of er aanwijsbare verschillen in de studieresultaten bestaan tussen de studenten, die in particuliere woningen zijn gehuisvest en hen, die tot de flatbewoners hebben behoord.
S.S.R. is in dit opzicht blijkbaar optimistisch gestemd, want zij
droeg aan de oplossing van het kamervraagstuk bij door huize Torek
aan te kopen en dit ten dele voor de huisvesting van studenten te
bestemmen. De W.V.S.V. ontwikkelde eveneens initiatieven in gelijke zin, maar zag haar plannen nog niet gerealiseerd.
De eerste resultaten van de examens, afgelegd volgens het in 1956
ingevoerde Landbouwhogeschoolstatuut, deelde ik Ü het vorige jaar
mede. Het aantal direct geslaagden wasniet zoveel hoger dan vroeger
en bleef in de buurt van 25 % (26,1 % ) ,maar een aanmerkelijke versnelling van de propaedeuse was te verwachten, omdat aan een groot
aantal examinandi (34,8 %) was toegestaan na 3 maanden hun examen te herhalen. In tweede instantie slaagde 28,2 %, zodat na 1jaar
54,3 % van de studenten, die zich in juni 1957 voor de eerste maal
voor het propaedeutisch examen aanmeldden, slaagde.
Dit cijfer is gelukkig nog gunstiger dan ik verleden jaar durfde
te voorspellen. Hoewel dit jaar de cijfers iets anders liggen, het percentage dat direct slaagde was belangrijk hoger, ni. 36,8 %, doch dat
van hen, die na 3 maanden wederom examen mogen doen nogal
wat lager, nl. 20,8 %, is er toch geen reden om ook dit jaar niet opnieuw een totaal aantal geslaagden na 1jaar van boven de 50 % te
verwachten. Wij mogen nu dus wel concluderen, dat hoogst waarschijnlijk een aanzienlijke versnelling van de propaedeuse is bereikt.
Het ismijn overtuiging, dat hiermede een belangrijke stap in de richting van de verkorting van de studie is gedaan. Niet in alle studentenkringen deelt men deze gedachte, getuige o.a. een zinsnede uit de
rede, die de president van de senaat van het Wageningsch Studentencorps bij de opening van het lustrum van deze vereniging hield.
Zeer tot mijn genoegen zag ik dan ook, dat mijn opvatting in verschillende andere kringen wel wordt gedeeld. Zo las ik in een artikel in „Universiteit en Hogeschool" van PROF. DR. E. M. UHLENBECK over „De universitaire studie in de zgn. moderne talen" o.m.:
„Geen redelijk studieprogramma dat de student in vijf jaren tot afstuderen in staat moet stellen, ismogelijk, als de student uitgaat van
de gedachte dat in het eerste jaar niet gestudeerd behoeft te worden." En verder: „Het zal duidelijk zijn, dat deze vorm van intensief
onderwijs waarvan we hier maar enkele centrale punten kunnen
aangeven, veel vergt zowel van studenten als van docenten. Van de
studenten wordt nl. verwacht dat zij onmiddellijk als eerstejaars met
een grote dosis ijver en doorzettingskracht aan het werk gaan. De
beloning voor dit harde aanpakken zal bestaan in de werkelijk zeer
reële voldoening van de student dat hij reeds gedurende het eerste
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studiejaar verrassend snelle vooruitgang boekt in het gebruiken van
de vreerade taal."
Het totaal aantal ingeschrevenen bedroeg dit jaar 956, waaronder
50 voor enkele lessen. Voor de eerste maal werden 188 studenten
voor het volgen van volledig onderwijs ingeschreven. De daling van
het aantal studenten, welke na 1951 gedurende enkele jaren optrad,
komt thans naar voren in het aantal afstuderenden. Aan 71 studenten werd het ingenieursdiploma uitgereikt. Het aantal promoties
bedroeg 17,waarbij tweemaal het predikaat met lof werd toegekend.
Einde september hebben wij aan onze Hogeschool voor de eerste
maal een eerstejaarsdag georganiseerd, welke zoveel belangstelling
trok, dat er alle aanleiding is ook dit jaar de nieuw aangekomen
studenten op deze wijze bij hun studie in te leiden.
Uit de redes, welke na de oorlog bij de overdracht van het Rectoraat werden gehouden, komt duidelijk naar voren, dat het streven
er op is gericht de contacten met het buitenland uit te breiden en
ik geloof te mogen zeggen, dat wij in dit opzicht op de goede weg
zijn. Velen van onze hoogleraren en van de leden van de wetenschappelijke staf waren dit jaar in de gelegenheid buitenlandse
congressen bij te wonen, of buitenlandse studiereizen te maken dan
wel gedurende geruime tijd in het buitenland te werken, waarvoor
vaak financieringsmogelijkheden konden worden gevonden buiten
het betrekkelijk kleine bedrag, dat voor dit doel voor onze Hogeschool beschikbaar is. Dit is zeer verheugend, vooral ook omdat vele
buitenlandse reizen tegenwoordig landen ten doel hebben, gelegen
buiten Europa.
Anderzijds trekken deze contacten een groot aantal buitenlandse
geleerden naar Wageningen, waarvan velen tijdens hun verblijf in
colloquia bijzondere onderwerpen op hun gebied belichten.
Onze bezoekers komen echter niet alleen uit wetenschapskringen
voort. Ook verscheidene hoge buitenlandse autoriteiten vereerden
onze Hogeschool met hun bezoek. Zo waren wij in de gelegenheid
de Ministers van Landbouw van Pakistan en Israël en het Corps Diplomatique met hun dames, een gezelschap van 48 personen, iets
van onze Hogeschool te tonen.
Bijzonder genoegen deed het ons, dat dit jaar 4 Amerikaanse
hoogleraren, namelijk DR. G. W. COCHRAN, DR. A. H. GOLD, DR. PH.
TAIETZ en DR. P. J. ZWERMAN aan onze Hogeschool een gasthoogleraarschap vervulden. Daartegenover doceerde PROF. VAN WIJK een
jaar aan de Iowa State University, terwijl PROF. KUIPER gedurende
drie maanden werkte aan de Technische Hogeschool te Zürich en
PROF. SCHUFFELEN op uitnodiging van de Francqui-stichting in het
winterseizoen een gasthoogleraarschap vervulde aan de Katholieke
Universiteit te Leuven.
Een bijzondere wijze van samenwerking werd verkregen met PROF.
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TAVERNIER te Gent, die een Wageningse excursie van bodemkundige studenten in België voorbereidt en zal leiden en daartoe naar
Wageningen kwam om in een drietal voordrachten deze excursie
in te leiden.
In het kader van het Nederlands-Frans Cultureel akkoord werd
dit jaar een Franse Universitaire week door onze Hogeschool georganiseerd, waarvoor tot hoofdthema werd gekozen „L'homme et
sa nourriture". Het gemiddeld aantal van 80 toehoorders bij de
voordrachten iszeker bevredigend te noemen, ik betreur het echter,
dat van de zijde van de studenten zo weinig belangstelling werd getoond. Ik zou mij kunnen voorstellen, dat de moeilijkheden, welke
de Franse taal voor velen biedt, daaraan hebben medegewerkt, maar
wellicht is dit toch niet de enige reden. Ik heb ervaren, dat het in
het algemeen moeilijk is de interesse van de studenten te wekken
voor onderwerpen, welke buiten hun studiegebied liggen, een
ervaring, die mede wordt opgedaan bij het Studium Generale.
Aan onze buitenlandse contacten komen zeer ten goede de internationale bijeenkomsten, welke in Wageningen werden georganiseerd. Ik zal U niet een volledige opsomming geven van alle bijeenkomsten van internationale aard en wil slechts in herinnering brengen de in de laatste maanden gehouden international meeting on
methods and programme planning in agricultural and home economics extension en het international seminar on land development for agricultural uses, beide georganiseerd door het Internationaal Agrarisch Centrum in samenwerking met het Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en de Landbouwhogeschool.
Aan de Stichting voor Internationale Samenwerking der Nederlandse Universiteiten en Hogescholen mochten wij dit jaar voor
haar Summersession gastvrijheid verlenen. Deze zomercursus, welke
tot onderwerp had „Urban and rural relations", mag zeer geslaagd
genoemd worden.
Ten slotte maak ik nog melding van een international agricultural seminar, door de Wageningse Studentenraad volgens besluit
van de Association Internationale des Etudiants en Agriculture georganiseerd, dat, naar mij zelf bij ervaring is gebleken, door de buitenlandse studenten zeer werd gewaardeerd.

Bij vele plechtigheden had ik het genoegen de Landbouwhogeschool te mogen vertegenwoordigen. In het bijzonder denk ik daarbij aan de avondreceptie in de Ridderzaal ter gelegenheid van het
staatsbezoek van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II en Zijne
Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh, maar
mede wil ik vermelden de opening van de Technische Hogeschool te
Eindhoven, de viering van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke
Akademie van Wetenschappen en de viering van het eeuwfeest der
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Koninklijke Veterinaire en Landbouwkundige Hogeschool te Kopenhagen. Collega ZUURvertegenwoordigde de Landbouwhogeschool
tijdens zijn verblijf in Pakistan bij de eerste steenlegging van een
nieuwe campus aan de Panjab Universiteit te Lahore door de President van die republiek.
Daar ik, zoals ik U verleden jaar aan het eind van mijn jaaroverzicht reeds meedeelde, overeenkomstig de huidige bestuursvorm, op
27 augustus 1957 voor de tijd van 3 jaar tot Rector Magnificus ben
benoemd, zal ook ditmaal de overdracht van de rectorswaardigheid
achterwege blijven. Toch wil ik overeenkomstig een goede gewoonte
aan enkele personen, waarvan ik bijzondere medewerking ondervind, mijn dank brengen. Ik noem dan in de eerste plaats de heren
BOSMAN en GORTER, die de leiding hebben van die afdelingen, waarmee ik thans als Rector Magnificus het meest in aanraking kom. De
wijze, waarop zij hun taak vervullen, heeft ook dit jaar de mijne
weer aanzienlijk vergemakkelijkt.
U collega EYSVOOGEL, volgens de wet aangewezen als plaatsvervangend Rector Magnificus, dank ik gaarne voor de vlotte en correcte
wijze,waarop U mij in die gevallen, waarin ik een beroep op U deed,
hebt vervangen. Aangezien de opvatting, die U en ik van deze taak
hebben, overeenstemt en wij daarbij uitgaan van de gedachte, dat Gij
mij vrijwel uitsluitend in mijn vertegenwoordigende taak tegenover
de buitenwereld en bij wettelijk voorgeschreven gevallen vervangt,
is dit betrekkelijk niet zo vaak geweest. Een zwaardere taak is hierdoor evenwel komen te rusten op de schouders van de Secretaris
van de Senaat, die, het is uit mijn verslag over ons lustrum reeds
gebleken, de Rector Magnificus in verschillende gevallen niet alleen vervangt, maar ook bijstaat, meer speciaal bij het contact met
de studenten. Hierdoor wordt, daar de Secretaris van de Senaat
/ i e d e r jaar blijft wisselen, het gevaar voor verstarring voorkomen. Deze verzwaring van de taak van de Secretaris van de Senaat heeft in soortgelijke gevallen, nl. bij de Technische Hogescholen, zelfs aanleiding gegeven tot een voorstel hiervoor een wettelijke
regeling te treffen. Hoewel ik, gezien ook de regeling van de vervanging van de Rector Magnificus, die in Wageningen bij de hervorming van het Bestuur werd getroffen, van mening ben, dat hieraan voor de Landbouwhogeschool althans nu nog geen behoefte
bestaat, wil ik deze gewijzigde gang van zaken toch op dit ogenblik,
nu U collega HELLINGA de functie van Secretaris van de Senaat gaat
neerleggen, met nadruk vermelden. Het is mij een behoefte daaraan
toe te voegen, dat Gij als eerste deze verzwaarde taak van Secretaris
van de Senaat met grote energie en veel liefde voor onze Hogeschool
hebt vervuld en mij daardoor bij dit eerste jaar van mijn meerjarige
periode als Rector Magnificus tot een grote steun bent geweest,
waarvoor ik U van heler harte dank zeg.
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Ook.U collega WELLENSIEK dank ik zeer voor de wijze, waarop Gij
ons in de Senaatscommissie voor Algemene Zaken bijstond. Het verheugt mij zeer, dat Gij bereid bent gevonden de veeleisende taak
van Secretaris van de Senaat voor het volgend jaar te vervullen.
Zo gaan wij dan weer in vol vertrouwen het nieuwe studiejaar
tegemoet.

17.„MIJSPREEKTDEBLOMEENTALE"
REDE UITGESPROKEN OP 9 MAART 1959 TER GELEGENHEID
VAN DE EENENVEERTIGSTE VERJAARDAG VAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL DOOR DE SECRETARIS VAN DE SENAAT

D R . I R .S.J . W E L L E N S I E K
Zeer gewaardeerde toehoorderessen

en

toehoorders.

De hoogleraar, voor wie het voorrecht is weggelegd tijdens de
plechtige herdenking van de geboorte onzer hogeschool de diesrede
te mogen uitspreken, heeft óók het voorrecht, der traditie getrouw,
een onderdeel van zijn eigen vakgebied te mogen behandelen. Voor
mij, als vertegenwoordiger van de tuinbouw, levert het weinig moeilijkheden een passend onderwerp te vinden, want de t u i n b o u w kan
immers als verjaarsgeschenk bloemen aandragen. Ik moge dan Uw
aandacht vragen voor een beschouwing over de bloei, met als titel,
aan GUIDO G E Z E L L E ontleend: „Mij spreekt de blom een tale".
Volgens een oude Chinese spreuk lopen de zeden en gewoonten
van verschillende volkeren sterk uiteen, maar hebben allen de liefde
tot bloemen gemeen. Ons volk vormt in dit opzicht geen uitzondering, integendeel. Zelden treft men in enig Nederlands huis een
vensterbank aan, waar géén bloeiende planten staan, en deze nationale karaktertrek vormt een reden tot afgunst bij buitenlandse potplantentelers. I n romans en gedichten spelen bloemen veelvuldig
een rol en het ware verleidelijk deze bloemenromantiek wat nader
te bezien. Ik zal mij echter bij mijn tuinbouwkundige leest houden.
Zei niet reeds VAN UVEN in zijn diesrede van 1922, dat er van ons in
Wageningen andere bezigheden worden verwacht dan van de „Jüngling am Bache"?
Er k u n n e n dan met betrekking tot de bloei twee aspecten worden•
onderscheiden:
H e t eerste is de beïnvloeding van de bloei door bepaalde teeltmaatregelen, welker werking langs empirische weg is vastgesteld.
Deze bloeibeïnvloeding is van zeer grote betekenis voor alle takken
van de tuinbouw. T o c h zal ik er niet op ingaan, mede omdat dit
onderwerp twee jaar geleden o p deze plaats door dr. J. DOORENBOS
is behandeld als onderdeel van zijn lectorale intreerede over „Oogstspreiding".
H e t tweede aspect is de theoretische achtergrond van de vorming
van bloemknoppen, waarbij wij ons ten doel stellen te ontsluieren
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hoe het mechanisme dezer bloemknopvorming verloopt. Het is dit
probleem, dat ik hedenmiddag wat nader zou willen bespreken,
doch moet er dan ter voorkoming van teleurstelling direct op wijzen, dat ik ga spreken over een probleem, dat nog geenszins is opgelost. Er worden echter van verschillende zijden benaderingspogingen ondernomen. Controversen blijven hierbij niet uit, doch dit
maakt het probleem van de bloei nu juist tot een zeer dankbaar
onderwerp voor discussie. Het bevindt zich in een uitermate geschikt stadium om aan promovendi stof voor stellingen te leveren.
In verband met de uitgebreidheid van het onderwerp zal ik mij
sterke beperkingen moeten opleggen en zal ik slechts enkele facetten kunnen belichten, waarbij het is geoorloofd en wellicht zelfs
van mij wordt verwacht, dat ik bij voorkeur werk van mijn medewerkers en mijzelf bespreek en dus eigen inzichten op de voorgrond
plaats.
Jeugdfase. — Wanneer wij het leven van een plant vervolgen vanaf de kieming van het zaad, doorloopt het overgrote deel der soorten
eerst een periode van vegetatieve groei van wortels, stengels en bladeren, doch bloemknoppen worden voorlopig niet gevormd. Ook
bij de vele planten, die wij op latere leeftijd geheel volgens recept
tot bloei kunnen brengen, gelukt dit op jeugdige leeftijd niet. Wij
duiden deze periode vanaf de zaadkieming, waarin het onmogelijk
isbloemknopvorming te doen optreden, als de „jeugdfase" aan. Dit
begrip is niet nieuw, want reeds GOETHE schreef in „Die Metamorphose der Pflanzen" in 1799:
„Aber einfach bleibt die Gestalt der ersten Erscheinung,
und so bezeichnet sich auch unter den Pflanzen das Kind".
Nadat aanvankelijk bij boomgewassen en in het bijzonder bij
Coniferen het bestaan van jeugdvormen de aandacht had getrokken,
is de belangstelling met betrekking tot het probleem van de bloei
feitelijk pas weer in 1951 opgeleefd door het onderzoek van STOKES
en VERKERK bij spruitkool. Deze plant moet een periode van lage
temperatuur doormaken, alvorens bloemknoppen worden aangelegd. Doch deze lage temperatuur werkt niet op planten van jeugdige leeftijd in. Niet alleen is hiermede het bestaan ener jeugdfase
aangetoond, ook morfologische en fysiologische karakteristika voor
de jeugdfase en de daarop volgende volwassen fase konden worden
vastgesteld.
De duur van de jeugdfase is bij verschillende planten zeer verschillend en varieert van enkele weken tot vele jaren. Het laatste is
alsregel het geval bij bolgewassen, bij houtige gewassen en met name
bij onze vruchtbomen. Dit is bijzonder onaangenaam bij het uitvoeren van een rationeel veredelingsprogramma, want dit vordert
dat de duur van een generatie van zaad tot zaad zo kort mogelijk is,
16
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hetgeen snelle bloei impliceert. In de praktijk pleegt men zeer jonge
zaailingen op oude onderstammen te enten of te oculeren, doch of
dit werkelijk de jeugdfase verkort, kon nog niet onomstotelijk worden vastgesteld. De resultaten van DOORENBOS met klimop wijzen
veeleer op het tegendeel. Door jeugdvormen en volwassen vormen
op elkaar te enten, trad het onverwachte verschijnsel op, dat de volwassen delen bij hun verdere groei volledig terugsloegen naar de
jeugdvorm. Deze ingreep werkte dus als een radicale verjongingskuur!
Wanneer wij naar de theoretische achtergrond van het bestaan
ener jeugdfase vragen, is een plausibele verklaring bij kruidachtige
planten een tekort aan energieleverende stoffen en aan bouwstoffen,
die voor de bloemknopvorming nodig zijn, kortweg: een tekort aan
substraat. De plant moet dit geëigende substraat eerst opbouwen en
dat kost tijd. Het ligt echter veel minder voor de hand deze eenvoudige verklaring ook op houtige gewassen toe te passen. De zo
juist besproken en vele andere entproeven maken dit niet waarschijnlijk en wellicht spelen thans specifieke stoffen een rol.

Vernalisatie. — Wanneer de jeugdfase is doorlopen, volgt de volwassen fase en kan, per definitie, de bloemknopvorming plaats hebben. In vele gevallen geschiedt dit echter slechts, wanneer eerst één
of meer specifieke factoren hun invloed hebben doen gelden. Als
zodanig kennen wij lage temperatuur en daglengte.
Dat de bloemknopvorming wordt beïnvloed door de temperatuur, baart generlei verwondering. Het bekende werk van BLAAUW,
VAN SLOGTEREN en medewerkers met bloembollen, dat ruime tuinbouwkundige toepassing heeft gevonden, vormt er een voorbeeld
van. Het is echter zeker in eerste instantie bevreemdend, dat een
temperatuur van zo om en bij het nulpunt of slechts weinig hoger,
waarbij de meeste der bekende levensprocessen vrijwel stil staan,
zulk een specifieke invloed op de bloemknopvorming kan hebben.
Daar komt bij, dat de werking van deze lage temperatuur indirect
is, hetgeen wil zeggen dat tijdens de werking van de koude aan het
uiterlijk van de plant niets bijzonders valt waar te nemen, doch dat'
de bloemknopvorming eerst later geschiedt, wanneer nd de koudebehandeling de plant bij meer normale temperatuur is geplaatst. De
werking van de koude is dus inductief.
Het is de gewoonte om zowel de blootstelling van de plant aan
natuurlijke of kunstmatige koude, als het proces van de koudewerking in de plant, aan te duiden met de term „vernalisatie", een
verwestersing van het Russische „jarowisatie". Deze laatste aanduiding is afkomstig van de Rus TROPHIM LYSENKO, aan wie de ontdekking van de invloed van lage temperatuur gemeenlijk wordt toegeschreven. Dit is in zo verre onjuist, dat LYSENKO verschillende voor-
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lopers heeft gehad, die teruggaan tot KLIPPART in Amerika, 1857,
en zelfs verder. Feit isechter, dat door de luidruchtige wijze, waarop
LYSENKO sinds 1928 zijn experimentele resultaten en meer nog zijn
dogmatisch-fantastische theoretische beschouwingen de wereld inslingerde, de aandacht op en de erkenning van het bestaan van vernalisatie hebben plaats gevonden. Ik wil niet ingaan op het in alle
toonaarden betreurenswaardige en verwerpelijke binnendringen
van slechte politiek in de wetenschap en op de ellendige gevolgen daarvan, doch mij liever aan objectieve feiten houden.
Wij kennen dan twee vormen van vernalisatie, al naar pas gekiemde zaden dan wel oudere planten aan koude worden blootgesteld. De termen zaadvernalisatie en plantvernalisatie spreken
voor zichzelf. De zogenaamde winterannuellen — wintergranen, andijvie, witlof, het sierplantje Cheiranthus allionii, ook bieten, en
vele anderen —reageren zichtbaar op zaadvernalisatie. Dergelijke
planten kunnen steeds ook op latere leeftijd worden gevernaliseerd.
Er is geen jeugdfase voor de bloei-inducerende werking van koude.
Voor de typische tweejarigen — zoals duizendschoon, judaspenning,
vingerhoedskruid —, die in ons klimaat in het jaar van zaaien vegetatief blijven, meestal in rosetvorm, om na overwintering het volgende jaar te gaan bloeien, is dit anders. Zij bezitten een typische
jeugdfase, waarvan de duur in de orde van enige maanden ligt. Toch
manen recente resultaten bij Lunaria biennis, de judaspenning, tot
voorzichtigheid en tot een nadere analyse van het begrip jeugdfase.
Lunaria reageert niet zichtbaar op zaadvernalisatie, doch behoeft
plantvernalisatie gedurende 12 weken of meer op een leeftijd van
10 weken of ouder. Doch zaadvernalisatie, gevolgd door plantvernalisatie op verschillende leeftijden en gedurende verschillende
tijden, leverde bij betrekkelijk jonge planten en betrekkelijk korte
plantvernalisatie meer en snellere bloei dan alleen plantvernalisatie. Zaadvernalisatie heeft — in dit ene onderzochte geval — dus wel
degelijk effect, doch kwantitatief onvoldoende om op zichzelf tot
bloei te leiden. Een jeugdfase voor koude-inductie is er dan niet
en het lijkt waarschijnlijk, dat slechts onvoldoende substraat de
realisatie van de bloemknopvorming verhindert. De jeugdfase richt
zich dan speciaal tot deze realisatie.
Wij danken onze theoretische kennis omtrent het proces der vernalisatie in eerste instantie aan de Engelse onderzoekers GREGORY
en PURVIS, die met winterrogge experimenteerden. Zij toonden aan,
dat de koudewerking in de groeitop plaats grijpt en van oxydatieve
aard is. Door direct na de vernalisatie betrekkelijk zeer hoge temperatuur te geven gedurende korte tijd, wordt soms de vernalisatie
teniet gdaan, waarna een herhaalde vernalisatie wederom effectief
is. Ook kan vernalisatie worden voorkómen, terwijl bij sommige
gewassen zaadvernalisatie reeds kan optreden tijdens het rijpen van
het zaad aan de moederplant, met het gevolg dat planten uit dit
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zaad bijzonder gemakkelijk in bloei schieten. Wij komen in de literatuur termen als de-, re-,anti- en pre-vernalisatie tegen.
Tot een theoretisch zeer belangrijke conclusie heeft het te Wageningen verrichte onderzoek van PAUL WYCHERLEY met grassen geleid. Het kamgras, Cynosurus cristatus, is wel het meest interessant
door de veelvuldige vorming van „proliferaties": de asvan de aartjes
in de bloeiwijze groeit vegetatief door en vormt bladeren. Hierdoor
verkrijgt de aar het uiterlijk van een kam. Het betreffende gras is
voor bloemknopvorming koudebehoeftig en heeft vervolgens lange
dag nodig. Wordt gedurende een beperkte periode lange dag gegeven en daarna korte dag,dan blijft bloei uit en treden proliferaties
op. Voor ons is thans het verdere gedrag dezer proliferaties van belang. Het is gebleken, dat zij in lange dag overgaan tot de vorming
van bloemknoppen, doch dit geschiedt slechts, wanneer men ze aan
hun moederplant laat zitten. Wordt een geprolifereerd aartje gestekt, dan bewortelt het vlot en groeit direct verder, doch bloei
blijft uit, ook onder lange dag. Wanneer wij nu bedenken, dat tijdens de koudebehandeling, die immers lang geleden plaats vond,
de prolifererende bloeiwijze nog helemaal niet was gevormd, wordt
de conclusie gerechtvaardigd, dat het directe produkt van het vernalisatieproces niet transportabel is. Ik zal straks aan dit punt nog
herinneren, vraag nu eerst Uw aandacht voor de andere specifieke
bloei-inducerende factor, de daglengte.
Daglengte. —Dat groene planten voor hun groei licht niet kunnen ontberen, is dusdanig algemeen bekend, dat wij ons er niet
meer over verbazen. Daarentegen is het feit, dat sommige dezer
planten slechts dan bloemknoppen vormen, wanneer zij gedurende
een beperkt aantal uren licht ontvangen, en bij een langere belichtingsduur vegetatief blijven, veel meer verbazingwekkend. Dit
zijn de korte-dag-planten — zoals sommige Soja's, Kalanchoë, chrysanthen, aardbeien —,met welke aanduiding wordt bedoeld, dat zij
slechts onder korte dag, dus met relatief weinig uren licht, hun
bloemknoppen vormen. Daarnaast kennen wij lange-dag-planten —
rode klaver, Arabidopsis, Silene en vele andere éénjarigen —, voor
welke precies het omgekeerde geldt. Ten slotte zijn er, afgezien van
enkele kleine groepen, de dagneutrale planten, die onder elke daglengte gaan bloeien, uiteraard wanneer deze lengte een minimale
grens heeft overschreden.
De ontdekking van de reactie van planten op de periodiciteit van
het licht, oftewel de ontdekking van de fotoperiodiciteit, staat op
naam van de Amerikanen GARNER en ALLARD, 1920, doch ook zij
hebben voorlopers gehad en met name moet hier de Fransman
TOURNOIS worden genoemd, die in 1911 en 1912 duidelijk aantoonde, dat Japanse hop en hennip korte-dag-planten zijn. Doch pas na
de eerste publikatie van GARNER en ALLARD, waarin direct een grote
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hoeveelheid goed bewerkte experimentele resultaten werd gepresenteerd, trok. het verschijnsel van de fotoperiodiciteit algemeen de
aandacht en wierpen vele onderzoekers zich op de bestudering ervan.
Heden ten dage wordt niet zo veel meer gewerkt over vernalisatie,
doch des te meer over fotoperiodiciteit en vele der recente theoretische beschouwingen over de bloei betreffen slechts de fotoperiodiciteit en niet de bloei in het algemeen.
Een prettig, welhaast een klassiek object voor bestudering van de
fotoperiodiciteit isPerilla crispa, een lipbloemige, die in Oost-Europa wel als olieleverancier wordt gebruikt, in ons land soms wordt
aangetroffen als decoratieve plant in parken en plantsoenen, doch
dan exclusief in de zomer. Perilla is namelijk een korte-dag-plant,
bloeit onder de natuurlijke korte dagen van late herfst en winter
zeer snel, maar blijft dan klein en onaanzienlijk, terwijl de bloemen
geen sierwaarde hebben. Onder de lange zomerdagen blijft de plant
vegetatief doorgroeien, wordt vele malen groter dan de snel bloeiende plant, en ontleent zijn sierwaarde aan de fraaie roodbruine
bladkleur.
Het is lang bekend en algemeen erkend, dat de lichtwerking in
eerste instantie plaats grijpt via in het blad aanwezige kleurstoffen.
Dit geldt ook voor Perilla. Doch de vorming van bloemknoppen
heeft niet in de bladeren, maar in de groeitoppen plaats en hieruit
volgt, dat vanuit de bladeren iets moet worden getransporteerd naar
de groeitoppen, welk „iets" dan een beslissende factor bij de bloemknopvorming uitmaakt. Wij zullen spreken van een „bloeistimulus", welke term in dit stadium van onze kennis het voordeel van
een grote mate van vaagheid heeft. In 1937 toonde MOSHKOV in
Rusland aan, dat een bloeistimulus inderdaad door de plant wordt
getransporteerd. Hij entte een deel van een PmWa-plant, die onder
korte dag generatief was geworden, op een plant in lange dag. Het
gevolg was, dat de laatste ging bloeien, hoewel hij in lange dag bleef
staan.
In deze richting is verder geëxperimenteerd door ZEEVAART. Hij
toonde allereerst aan, dat het voor overgang van de bloeistimulus
reeds voldoende is te enten met een betrekkelijk klein deel van een
blad, afkomstig van een bloeiende plant. Voorts bleek, dat enige
weken na de eerste enting het opgeënte blad van zijn onderstam
kan worden verwijderd, op een nieuwe onderstam kan worden geent, en ook aldaar bloei induceert, steeds in lange dag. ZEEVAART is
tot zeven opvolgende succesvolle entingen met één serie bladeren
gegaan. Daarna begonnen zij af te sterven, maar zij hadden hun
plicht toen wel gedaan!
Opvallend is nu het resultaat met entingen van scheuten of bladeren van onderstamplanten, die zelf door enting in lange dag tot
bloei zijn geïnduceerd. Wellicht tegen de verwachting verwekken
dergelijke entingen generlei bloei. Ter verklaring is ZEEVAART ge-
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komen tot de begrippen „geïnduceerde toestand" en „produktie van
de bloeistimulus". Het directe effect van korte dag is het ontstaan
van de geïnduceerde toestand. Planten, die dit stadium hebben bereikt, gaan de bloeistimulus produceren, doch dit proces is niet
meer aan korte dag gebonden en geschiedt onder elke daglengte.
Belangrijk is nu voorts, dat de geïnduceerde toestand niet transportabel is, dus met enting niet overgaat. Slechts de bloeistimulus is
transportabel.
Ik herinner thans aan het feit, dat ook het directe produkt van
vernalisatie niet transportabel is. Dit is een opvallende gelijkenis
tussen vernalisatie en fotoperiodiciteit en wettigt de veronderstelling, dat de directe werkingen van koude èn van korte dag zich
richten op het protoplasma en dat de geïnduceerde toestand dus in
het protoplasma is gelocaliseerd.
In de allerlaatste tijd zijn merkwaardige bijzonderheden bekend
geworden omtrent de fotoperiodieke reacties in Perilla. Aangetoond
kon namelijk worden, dat in het licht iets ontstaat, dat de totstandkoming van de geïnduceerde toestand remt, welk iets in een op het
licht volgende donkere periode verdwijnt. Dit „iets" kan alleen
nader worden omschreven als „bloeiremming" in zijn algemeenheid, waarmede omtrent de aard der remming dan nog alles in het
midden wordt gelaten. In het licht ontstaat dus een bloeiremming.
Groeien onze planten onder lange dag van 15 of 16 of meer uren
licht, dan ontstaat betrekkelijk veel van de bloeiremming, welke in
de volgende, betrekkelijk korte, donkere periode slechts onvolledig
wordt verwijderd. Het gevolg is dat geen bloei optreedt. Groeien
daarentegen onze planten onder korte dag van een uur of 8 licht,
dan ontstaat betrekkelijk weinig van de bloeiremming, welke in de
volgende lange periode van duisternis volledig wordt verwijderd.
Er staat dan blijkbaar niets meer aan bloei in de weg.
Een nader bewijs voor deze zienswijze bestond uit een differentiële temperatuurbehandeling. Bekend was reeds, dat de bloeiremming in het licht niet optreedt bij een temperatuur van 5° C., welke
blijkbaar onder het minimum ligt. Wordt nu een lange-dag-behandeling gegeven, bestaande uit 16 uur licht bij 5° C, gevolgd door
8 uur duisternis bij omstreeks 20° C., dan zou bloei moeten optreden, omdat immers de lichtremming uitgeschakeld is. Dit bleek
inderdaad het geval.
Onderzoekingen van SCHWABE in Engeland met andere korte-dagplanten en met andere technieken hebben tot analoge conclusies
geleid. Het ziet er dus naar uit, dat deze planten onder alle omstandigheden tot bloemknopvorming overgaan, wanneer er maar niet
een te grote bloeiremming in een te lange lichtperiode optreedt.
Is het voor u thans een wat gewaagde sprong om de veronderstelling te horen opperen, dat wellicht in lange-dag-planten precies het
omgekeerde geldt, dat dus een donkerremming optreedt, welke in
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het licht wordt verwijderd? Ik moet het overigens bij het stellen
van deze vraag laten, want experimenteel werk ontbreekt nog te
enenmale. Het zal U echter duidelijk zijn, dat hier een boeiend en
spannend veld van onderzoek wacht.
Samenhang tussen vernalisatie en fotoperiodiciteit. — Ik moet
mijn al te summiere bespreking van de fotoperiodiciteit besluiten
om thans, eveneens zeer kort en eigenlijk in het voorbijgaan, te wijzen op de samenhang, op de wisselwerking, welke er bestaat tussen
vernalisatie en fotoperiodiciteit, tussen de koudewerking en de daglengtewerking.
Allereerst is er geen geval bekend van een plant, welke gevoelig
is voor zaadvernalisatie en daarna géén lange dag van node heeft.
Dergelijke planten blijven na zaadvernalisatie in korte dag vegetatief.
Voorts heeft in sommige planten korte dag een zelfde effect als
koude. GREGORY en PURVIS toonden dit reeds aan voor rogge. Het
geldt ook voor Campanula medium en volgens CHOUARD in Scabiosa
succisa. In deze gevallen moet dan zowel eventuele korte dag als
eventuele koude worden gevolgd door lange dag; de omgekeerde
volgorde heeft geen effect. Toch mag zeker niet worden geconcludeerd tot een gelijk mechanisme voor deze vorm van fotoperiodiciteit en voor vernalisatie. Ten eerste werkt de daglengte op het blad
in, de koude echter op de groeitop. Ten tweede kon voor Campanula medium worden aangetoond, dat de jeugdfase voor de kortedag-werking duidelijk korter is dan voor de koudewerking.
De juiste betekenis dezer wisselwerkingen is onbekend, doch een
veel verder gaand systeem van vergelijking en van classificatie van
reactietypen kan zeker niet worden gemist bij een algemene beschouwing van de theoretische achtergronden der bloemknopvorming. Vooruitlopend op het laatste gedeelte van mijn betoog, zou
het wel eens kunnen, dat iedere soort zijn eigen reactietype heeft,
dat ieder geval een gevalop-zichzelf is, dat elke plant een uitzondering vormt.
De „neutrale" planten. — Koude en daglengte zijn eerder aangeduid als specifieke factoren voor de bloemknopvorming. Wij kennen geen andere invloeden, die deze aanduiding verdienen. Doch
dan dringt zich direct de klemmende vraag op, waardoor de vele
planten, die geen koude van node hebben en geen bepaalde daglengte vragen, tot de vorming van bloemknoppen worden gebracht.
Er klinkt goede waarschijnlijkheid in de veronderstelling, dat in
deze „neutrale" planten krachtens hun erfelijke aanleg, dus van
nature, reeds een toestand bestaat, die in koude- en daglengtebehoeftige planten door de inwerking van koude en een bepaalde
daglengte nog moet worden gemaakt. Intussen blijft dan de vraag
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open hoe in alle planten blóemknopvorming uiteindelijk tot stand
komt. Als laatste deel van mijn betoog zal ik wat nader op deze
brandende kwestie ingaan.
Bloeitheorieën. — Aanvankelijk overheerste in de botanische wereld de mening, dat de bloei niet door uitwendige factoren kan worden beïnvloed, dat hij geheel uit zichzelf, autonoom, zou geschieden.
GEORG KLEBS, die van 1857 tot 1918, laatstelijk te Heidelberg, leefde, isde grote voorvechter geweest van de gedachte, dat de bloei wèl
door milieufactoren kan worden beïnvloed, dat de bloemknopvorming dus een heteronoom proces is. KLEBS heeft vooral het pleit
gewonnen door zijn experimentele resultaten en hij is zeer dicht bij
de ontdekking van zowel de vernalisatie als de fotoperiodiciteit geweest. Hij heeft voorts een algemene bloeitheorie opgesteld, volgens
welke uit samenwerking van erfelijke aanleg en milieu een bepaalde
inwendige toestand in de plant kan ontstaan, ten gevolge waarvan
de overgang van vegetatief naar generatief wordt bewerkstelligd.
Een hoge verhouding van organische stof tot anorganische stof —
door Amerikaanse onderzoekers abusievelijk geïnterpreteerd als
C/N-verhouding —, is dan voor deze overgang gunstig. Speciaal in
tuinbouwkringen heeft deze theorie de aandacht getrokken, met
name in de fruitteelt zijn verschillende praktische handelingen er
op gebaseerd, en met succes! Toch is de theorie van KLEBS in het
vergeetboek geraakt, en wel door twee omstandigheden. Allereerst
is het niet gelukt experimentele bewijzen te leveren, hoe naarstig
hier ook naar is gezocht. En ten tweede zijn kort na het overlijden
van KLEBS in 1918 zowel de fotoperiodiciteit, vanaf 1920, als de vernalisatie, vanaf 1928, algemeen de aandacht gaan trekken. En juist
deze twee verschijnselen verzetten zich tegen de theoretische opvattingen van KLEBS. Thans bestaat de merkwaardige situatie, dat de
theorie van KLEBS als historie moet worden beschouwd, maar dat
wij er in de tuinbouw, althans in sommige van zijn takken, eigenlijk
niet buiten k u n n e n . . . bij gebrek aan beter.
Want de vele pogingen om vernalisatie en fotoperiodiciteit dusdanig te verklaren, dat er een aanvaardbare algemene bloeitheorie
uit zou resulteren, geldig voor alle planten, hebben nog niet tot
succes geleid, om niet te zeggen dat zij hebben gefaald.
Deze pogingen zijn gegaan in de richting van een bloeihormoon.
De stoot er toe is gegeven door de Russische onderzoeker CAILACHJAN in 1937, waarbij hij feitelijk tot soortgelijke opvattingen kwam
als reeds door JULIUS SACHS in de zestiger jaren van de vorige eeuw
waren neergeschreven. CAILACHJAN dan is de mening toegedaan, dat
wat wij eerder leerden kennen als bloeistimulus in wezen een stof
is met hormonale eigenschappen, welke „florigeen" werd genoemd.
Deze gedachte iszeker aantrekkelijk en het is volkomen begrijpelijk,
dat hij direct veel aanhang vond. CAILACHJAN poneerde namelijk
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zijn idee in de eerste periode van het groeistofonderzoek, welke door
de bekende ontdekking van het auxine door FRITS WENT in 1928
was ingeluid. De tijd was er dus rijp voor. Maar het is een merkwaardig psychologisch verschijnsel, dat vele onderzoekers het bestaan van een bloeihormoon aanvaardden zonder een nader bewijs
voor zijn bestaan af te wachten. En daarbij heeft zich vrij stilzwijgend de mening gevormd, dat er slechts één universeel bloeihormoon zou zijn, dat in alle planten, ook in de „neutrale", de enige
aanleiding is voor bloemknopvorming. Het mechanisme van de
bloemknopvorming is opgevat als het mechanisme van de synthese
van hèt bloeihormoon.
Pogingen tot isolatie van het bloeihormoon hebben volkomen
gefaald. Dit is echter geen afdoend bewijs tegen zijn bestaan, al ontneemt het de tuinbouwkundigen de illusie de bloei hunner planten
te kunnen regelen met behulp van een paar druppels uit een flesje.
Pogingen de identiteit van de bloeistimulus in verschillende planten vast te stellen door entproeven hebben soms tot verrassende resultaten geleid, maar ook tot uitkomsten, die deze identiteit tenminste sterk in twijfel doen trekken. Zo kon ZEEVAART de tweejarige
koudebehoeftige Hyoscyamus niger, het bilzenkruid, door enting op
een aardappel in bloei krijgen, hoewel de Hyoscyamus nooit koude
had gehad. Doch de aardappel zelf bloeide niet! Het is uitermate
jammer, dat deze bij uitstek voor het doel geschikte entmethbdiek
zijn vrij nauwe begrenzing heeft door entings-onverenigbaarheid
tussen niet aan elkaar verwante planten.
Het krachtigste argument tegen het bestaan van één universeel
bloeihormoon is de overweging, dat het mechanisme van de bloemknopvorming van plant tot plant zeer verschillend kan zijn. Ik zal
mij bij de argumentering van deze opvatting beperken tot de experimentele resultaten met die nieuwe en hoogst merkwaardige groeistoffen, die de verzamelnaam van gibberellienen dragen.
Vanaf 1898 wordt in Japan studie gemaakt van een ziekte in rijst.
Als ziekteverwekker werd de schimmel Gibberdia fujikuroi vastgesteld en het gelukte uit deze schimmel zuivere stoffen te isoleren,
die de naam van gibberellienen verkregen, waarvan gibberellazuur
de meest bekende is. Met deze gibberellienen kon een symptoom
van de oorspronkelijke rijstziekte, een zeer sterke stengelstrekking,
worden gereproduceerd. Doordat de betreffende Japanse publikaties, op zichzelf zeer solide, niet waren voorzien van een samenvatting in een westerse taal èn door de tweede wereldoorlog bleven zij
lang onopgemerkt. Vanaf 1950 is echter het onderzoek in Engeland
en Amerika ter hand genomen en dit heeft een ware gibberellazuurmode en een lawine van publikaties, veel groen en weinig rijp, ontketend. Voor ons is thans van belang, dat ANTON LANG in 1956 met
behulp van gibberellienen koudebehoeftige Hyoscyamus tot bloei
kon brengen, zonder dat deze koude had gehad. Natuurlijk werd

250
toen vermoed, dat het bloeihormoon wel eens identiek met één der
gibberellieneri kon zijn, en dit vermoeden won veld, toen in verschillende planten gibberellienen van nature bleken voor te komen.
Verder onderzoek heeft op dit enthousiasme een domper moeten
zetten.
In het kort isde stand onzer kennis als volgt. Gibberellienen vervangen in sommige koudebehoeftige planten de koude, echter in
andere niet. Zij vervangen in sommige lange-dag-planten de lange
dag, waardoor deze planten ook in korte dag tot bloei komen, doch
ook dit geschiedt niet in alle lange-dag-planten. Ten slotte vervangen zij in korte-dag-planten nooit de behoefte aan korte dagen. De
conclusie is nu gewettigd}dat het mechanisme van de koudewerking
in de ene plant verschillend kan zijn van dat in de andere, dat ook
het mechanisme van de lange-dag-werking verschillend kan zijn van
plant tot plant, en dat het mechanisme van de korte-dag-werking
verschilt met dat van tenminste een deel der lange-dag-planten. Er
zijn dus bij verschillende planten verschillende mechanismen, die
tot bloemknopvorming leiden.
Keren wij na deze noodzakelijkerwijze wat lange uitwijding tot
ons uitgangspunt terug, dan moet het toch als tenminste weinig
waarschijnlijk worden beschouwd, dat één en dezelfde stof, met
name hèt bloeihormoon, door verschillende planten op zo zeer verschillende wijzen zou worden opgebouwd. En dit is naar mijn
mening een krachtig argument tegen het bestaan van één universeel
bloeihormoon.
Het bestaan van transportabele stoffen, die als beperkende factoren voor de bloemknopvorming fungeren, is bewezen. Er zijn zelfs
goede argumenten deze stoffen hormonale eigenschappen toe te kennen. Maar het bestaan van één dergelijke stof met universele werkzaamheid op alle planten moet verworpen worden.
Deze slotconclusie is wellicht voor sommigen Uwer wat deprimerend, doch een dergelijke gemoedstoestand is niet verantwoord.
Wij moeten immers de natuur onbevooroordeeld tegemoet treden,
zoals hij is en niet zoals wij hem zouden wensen. Door mijn beschouwingen is de bloem er niet minder schoon om geworden, integendeel. Want door een streng wetenschappelijke analyse wordt
een heel klein tipje opgelicht van het grote mysterie, dat achter het
leven staat, en dit leidt van verwondering tot bewondering, door
GUIDO GEZELLE uitgedrukt in: „Mij spreekt de blom een tale".
Dames en Heren, De Landbouwhogeschool heeft reeds vele jaren
vruchten voortgebracht. Zijn jeugdfase is dus voorbij. Mogen alle
specifieke en niet-specifieke factoren, die zijn verdere bloei bevorderen, steeds in ruime mate zijn vertegenwoordigd.

18. HET STUDIEJAAR 1958-1959
REDE UITGESPROKEN OP 14 SEPTEMBER 1959 BIJ HET EINDE VAN HET
STUDIEJAAR DOOR DE RECTOR MAGNIFICUS

IR. W. DE J O N G
Mijne Heren Leden van het Bestuur,
Dames en Heren.
Voor de derde maal zal het verslag van de lotgevallen der Landbouwhogeschool, dat volgens artikel 44 van de wet tot regeling van
het hoger landbouwonderwijs bij het einde van het studiejaar in het
openbaar moet worden uitgebracht, niet gevolgd worden door het
plechtige ogenblik, waarop de Rector Magnificus zijn opvolger
installeert door het omhangen van de ambtsketen. Mijn ambtsperiode is immers nog niet verstreken. Dat U toch naar hier bent
gekomen om dit verslag aan te horen, getuigt van Uw bijzondere
belangstelling voor onze Hogeschool en stemt mij tot grote dankbaarheid.
Wanneer de wet verplicht tot het uitbrengen van een verslag van
de lotgevallen der Landbouwhogeschool over het teneinde lopende
studiejaar, dan laat deze omschrijving gelukkig voldoende ruimte
om naar eigen inzicht aan die taak te voldoen. Het meest volledig
zou ik natuurlijk zijn, wanneer ik aan de hand van een dagboek
U in chronologische volgorde een opsomming zou geven van de
gebeurtenissen, desnoods zonder al te strenge selectie van het meer
of minder belangrijke.
Daar een dergelijke chronologische opsomming toch wel erg
zwaar te verwerken zou zijn, heb ik ook dit jaar weer gestreefd naar
een groepering van de feiten al naar hun aard. Dat ik daarin niet
geheel ben geslaagd, vindt zijn oorzaak in de omstandigheid, dat
de onderwerpen zich niet altijd goed in een bepaalde indeling laten
inpassen, zodat ik ook thans nog een ernstig beroep op Uw geduld
moet doen.
Wanneer wij dan allereerst onze aandacht schenken aan de besturende en docerende leden van onze hogeschoolgemeenschap, dan
zien wij dat zoals overal in onze samenleving nieuwe leden binnentreden veelal ter vervanging van anderen, die ons vrijwillig of door
hun leeftijd gedwongen moeten verlaten. Deze wisselwerking is nu
eenmaal onvermijdelijk, hoezeer wij het vaak anders zouden wensen.
Het meest treft ons evenwel steeds weer opnieuw, wanneer wij één
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der onzen voorgoed van ons zien heengaan. Ook dit jaar zijn ons
deze droevige verliezen niet bespaard.
Het vorigejaar werd op 20november een werkzaam en vruchtbaar
leven afgesneden door het overlijden van onze oud-hoogleraar
SPRENGER, wiens levenswerk voor het overgrote deel in Wageningen
heeft gelegen. Dit vond zijn hoogtepunt in de opbouw van onze
tuinbouwkundige afdeling, waaruit vele loten zijn gesproten, welke
in Wageningen thans hun eigen leven leiden.
Volkomen onverwacht overleed op 8 februari de bijzonder hoogleraar RIP. Opgegroeid in en aanvankelijk voorbestemd voor het
boerenbedrijf, bleef de landbouw ook na zijn academische studie
zijn belangstelling behouden. Zijn vele activiteiten lagen voor
een zeer groot deel in het agrarische vlak. Niet alleen door zijn
grote kennis van en liefde voor de landbouw en de boer, maar ook
wegens zijn, meermalen in daden geuite, belangstelling voor onze
Hogeschool, hebben wij in hem een door ons allen zeergewaardeerde hoogleraar, de studenten een om zijn hulpvaardigheid beminde leermeester, verloren.
O p 11 april overleed de oud-hoogleraar VAN UVEN. Velen van
ons plukken nu nog de vruchten van zijn werk. Zijn wiskundeonderwijs bouwde hij uit door de toepassing van de waarschijnlijkheidsrekening bij de verwerking van uitkomsten van landbouwkundige waarnemingen. Maar niet alleen als mathematicus heeft
hij aan onze Hogeschool grote diensten bewezen. Zijn muzikale
talenten, waarvan hij reeds in zijn studietijd deed blijkejn, kwamen
ook in zijn Wageningse tijd naar voren. Hij was het die de Wageningse Studenten Orkest Vereniging oprichtte, later door toevoeging van een koor omgevormd tot de Wageningse Studenten Kooren Orkestvereniging. Zijn enthousiasme wist hij op ons studentenkoor en orkest over te dragen. Bij vele gelegenheden is mij de grote
bewondering van onze leden en oud-leden van het studentenkoor
en -orkest voor hun dirigent gebleken.
Ook in de studentenkringen zocht de dood zijn slachtoffers.
Door een noodlottig ongeval kwam de student W. T . S. VEER om
het leven, terwijl enkele dagen later ons de student J. A. J. METZ
ontviel.
Naast deze verliezen, welke onze hogeschoolgemeenschap dagen
van rouw brachten, zijn er andere, die weliswaar van minder droevige aard waren, maar die ons toch met een zekere weemoed vervullen. Wij moesten of zullen binnenkort enkelen moeten missen,
die vele jaren hun krachten hebben ingezet voor onze Hogeschool.
Ik denk dan in de eerste plaats aan JHR. MR. J. T H . M. SMITS
VAN OYEN, die besloot als bestuurslid af te treden en in wiens plaats
inmiddels isbenoemd DR. IR. H. J. MATHOT te Veghel.
Voorts verliet ons de Leidse hoogleraar MR. J. E. JONKERS, die
meer dan 12jaren het onderwijs in het Indonesisch staats- en straf-
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recht verzorgde en in de laatste jaren, gedurende de periode waarin
daarin nog niet definitief was voorzien, mede het onderwijs in het
agrarisch recht van de tropische landen.
Morgen zal voor collega MINDERHOUD zijn emeritaat aanvangen.
Een openbaar afscheid in het einde van juni bracht talrijke oudleerlingen en belangstellenden naar Wageningen. Al werd bij dit
afscheid de bij deze aftredende hoogleraar passende eenvoud
betracht, toch zijn daarbij de grote betekenis van zijn onderwijs
voor onze studenten en oud-studenten en zijn vele activiteiten op
landbouwkundig gebied op zo ondubbelzinnige wijze naar voren
gebracht, dat ik daarop thans niet verder wil ingaan.
Voor collega WOLFF was een jaar geleden de tijd aangebroken om
zijn taak aan onze Hogeschool te beëindigen. Ik heb er in mijn
vorige rede reeds op gewezen, dat het denkbeeld naar voren wasgef^
bracht de onderwijstaken in algemene en sociale gezondheidsleer ep
in tropische hygiëne te combineren, maar dat voor een geleidelijke
realisering nog enige tijd een beroep op PROF. WOLFF zou moeten
worden gedaan. Wij hebben ons niet tevergeefs tot hem gewend.
Gedurende het afgelopen studiejaar heeft hij zich nog belast met
het onderwijs in de tropische hygiëne, maar thans is ook voor hem
het ogenblik aangebroken zijn ambt aan onze Hogeschool neer te
leggen.

Le roi est mort, vive le roi. Een wrede kreet, van weinig piëteit
getuigend, maar 's werelds loop anderzijds goed tekenend. Men
moet het onvermijdelijke aanvaarden en er is alle reden ons te verheugen, wanneer wij tegenover geleden verliezen de winsten
kunnen stellen, welke ons ten deel zijn gevallen.
Het isdan ook met bijzonder genoegen dat ik kan mededelen, dat
in de vacature-Van Slogteren werd voorzien door de benoeming van
DR. IR. J. P. H. VAN DER WANT tot hoogleraar in bijzondere delen
van de plantenziektenkunde.
Het vorige jaar vermeldde ik, dat het uiterst moeilijk zou zijn
voor de ons ontvallen collega VAN BEUKERING een opvolger te vinden. De voorbereiding heeft inderdaad veel tijd gevorderd, maar
gelukkig is inmiddels IR. J. H. L. JOOSTEN, directeur van het internationaal landbouwkundig adviesbureau van de Nederlandse
Heidemaatschappij benoemd tot hoogleraar in de tropische landhuishoudkunde.
Ook de voorziening in het onderwijs in het agrarisch recht van
de niet-westerse landen heeft ons zorgen opgeleverd, maar kwam tot
stand door de benoeming van MR. DR. A. H. BALLENDUX, chief
agricultural credit adviser van de regering van Pakistan, tot hoogleraar in de rechts- en staatswetenschappen van de niet-westerse
gebieden.

Ik heb zoeven medegedeeld, dat collega MINDERHOUD heden zijn
taak zal neerleggen. H e t lag in de lijn der verwachtingen, dat d e
benoeming van een opvolger niet zo heel vlot zou verlopen, m e d e
omdat hierbij het gehele onderwijs in de landhuishoudkunde in
beschouwing moest worden genomen. Daarom is al in april 1958
een commissie uit de Senaat begonnen met de bestudering van deze
aangelegenheid. Bij de algemene beschouwing kwam naar voren,
dat het wenselijk is in de plaats van de gewone hoogleraar in de
landhuishoudkunde en de buitengewone hoogleraar in de staat- en
landhuishoudkunde twee gewone hoogleraren te benoemen en tot
een andere verdeling der leerstof over te gaan. H e t voornaamste
argument hiervoor is, dat met de huidige bezetting niet meer het
hoofd geboden kan worden aan d e snelle ontwikkeling van d e
agrarisch-economische wetenschap. De instelling van twee leerstoelen zal het voorts mogelijk maken een betere verdeling der onderwijstaken te verkrijgen door één der hoogleraren te belasten met het
onderwijs in de algemene landhuishoudkunde, waaronder mede gerekend zal worden d e agrarisch-economische politiek, terwijl aan d e
andere hoogleraar ÏÏëT'önderwïjs in de bijzondere landhuishoudk u n d e zal worden opgedragen. Nadat was gebleken, dat de toenmalige Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
zich in beginsel hiermede kon verenigen, hebben wij in deze zin
de verdere voorstellen in studie genomen. T e n dele is daaraan
reeds uitvoering gegeven. P R O F . D R . J. HORRING werd bereid gevonden de benoeming tot hoogleraar in de algemene landhuishoudk u n d e te aanvaarden en deze benoeming heeft inmiddels haar
beslag gekregen. De aanbeveling voor de benoeming van een hoogleraar in de bijzondere landhuishoudkunde zal hopelijk b i n n e n
afzienbare tijd aan het bestuur k u n n e n worden voorgelegd.
De lector D R . H . C. D. DE W I T werd benoemd tot hoogleraar in
de plantensystematiek en -geografie van de tropische en subtropische gebieden, een benoeming, welke wij in verband met de ontwikkeling van zijn onderwijs en onderzoek, welk laatste in het bijzonder
betrekking heeft op de flora van tropisch Afrika, zeer op prijs
hebben gesteld.
Ook de positie van JHR. D R . J. S. W I T S E N ELIAS, die 12 jaren
belast is geweest met het onderwijs in de kunstgeschiedenis, eiste
herziening. Reeds enkele jaren geleden is dit overwogen, maar werden voorstellen in deze richting opgeschort, totdat het nieuwe landbouwhogeschoolstatuut tot uitvoering zou zijn gebracht. T h a n s is
de positie van de heer W I T S E N ELIAS opnieuw' in beschouwing genomen, waaruit zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar in de
kunstgeschiedenis is gevolgd.
In de vacature, welke door het aftreden van collega W O L F F ontstond, werd voorzien door de benoeming van D R . J. W . T E S G H ,
directeur van de gemeentelijke gezondheidsdienst te Rotterdam, tot
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buitengewoon hoogleraar in de algemene en sociale gezondheidsleer en de tropische hygiëne.
Tot buitengewoon hoogleraar in de stedebouwkunde werd benoemd IR. A. KRAAYENHAGEN, directeur van de provinciale planologische dienst in Overijsel, ter vervulling van de vacature, welke
het vorige jaar door het aftreden van collega BRUIN is ontstaan.
In de rijksbegroting voor 1954 werd reeds rekening gehouden
met de aanstelling van een lector in de sociologie en sociografie.
De voorbereiding voor de bezetting van dit lectoraat is toen opgeschort in verband met een door collega HOFSTEE ontwikkeld nieuw
onderwijssysteem, waardoor in de toen bestaande behoefte kon
worden voorzien. Tengevolge van de invoering van het nieuwe
studieprogramma is de onderwijstaak van de afdeling sociologie en^
sociografie der westerse gebieden zodanig verzwaard, dat het noodzakelijk werd over te gaan tot het effectueren van het lectoraat. De
wetenschappelijke ambtenaar Ie klasse DR. G. A. KOOY werd daarom benoemd tot lector in de sociologie en sociografie, in het
bijzonder van gezin en huishouding.
Nog altijd zijn er enkele vakken, welke aan onze Hogeschool
Igedoceerd moeten worden, maar waarvoor nog geen definitieve
oplossing gevonden is of waarvoor nog naar de definitieve vorm,
mede met het oog op de gewenste omvang, gezocht wordt. Het is
verheugend, dat veelal de studenten desondanks niet van het
onderwijs in deze vakken verstoken blijven, wanneer namelijk een
tijdelijke voorziening uitvoerbaar blijkt. Dit was het geval met het
onderwijs in de bedrijfsleer, voorzover dit de interne bedrijfsorganisatie omvat, dat in het afgelopen jaar werd gegeven door de
heer P. VERBURG te Utrecht en het onderwijs in de leer van de
textiel en haar gebruik, dat DR. IR. T . W. A. BORGESIUS te Tilburg
verzorgde.
Een leemte bestaat nog door het gemis aan onderwijs in de grondbewerking, maar in het nieuwe studiejaar zal ook dit gegeven
kunnen worden, daar de benoeming van een lector in dit vak binnen enkele weken te verwachten is.
Aan collega VAN LIER werd een jaar verlof verleend om toe te
treden tot een door de Harvard University samengesteld internationaal team, dat tot taak heeft de regering van Iran van advies te
dienen inzake plannen voor de economische en sociale ontwikkeling van dat land. Ter voorziening in het onderwijs, dat genoemde
hoogleraar heeft te verzorgen, gaf op onze uitnodiging DR.E. T .
THOMPSON, hoofd van het Department of Sociology van de Duke
University te Durham (Amerika) van 26 januari tot 1 juni 1959
de colleges in de agrarische sociologie en sociografie der nietwesterse gebieden, terwijl de wetenschappelijke medewerkers van
PROF. VAN LIER, de heren C. J. GRADER en IR. A. PERK werden
belast met de colleges in tropische agrarische planologie.
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Ik heb mij in het voorafgaande voornamelijk bezig gehouden met
het docerend personeel. Ook onder onze overige medewerkers
komen uiteraard vele mutaties voor. De beperking, welke ik mij
moet opleggen, maakt het onmogelijk daarop in te gaan, maar
ik zou toch een uitzondering willen maken en hier vermelden het
vertrek van twee onzer oudere medewerkers, toevallig naamgenoten.
De wetenschappelijke hoofdambtenaar A, DR. IR. K.T . WIERINGA,
zaT vandaag zijn bijna 35-jarige loopbaan aan onze Hogeschool
afsluiten. Reeds 3 jaar geleden was voor hem dit ogenblik eigenlijk aangebroken, maar wij konden hem niet missen, omdat vrijwel
gelijktijdig de toenmalige hoogleraar, wijlen DR. J. SMIT, aftrad.
Wij zijn DR. WIERINGA er zeer dankbaar voor, dat hij bereid is geweest zijn taak aan het laboratorium voor microbiologie tijdelijk
te blijven vervullen, wat ongetwijfeld niet alleen aan het onderzoek
maar ook aan het onderwijs zeer ten goede is gekomen.
1 April is het hoofd van de afdeling financiële zaken, de heer
F. WIERINGA, met pensioen gegaan na een bijna 40-jarige diensttijd aan de Landbouwhogeschool. De woorden van bijzondere waardering, welke bij het afscheid in deze aula tot hem werden gericht
en de aanwezigheid van zo vele belangstellenden uit onze hogeschoolkring, hebben duidelijk tot uitdrukking gebracht, hoezeer
zijn werk en toewijding op prijs werden gesteld.
Met bijzonder genoegen breng ik in herinnering het feit, dat de
Norges Landbrukshogskole te Vollebekk aan collega WEIXENSIEK
de graad van Doctor agriculturae honoris causa verleende als erkenning van zijn bijdrage in de ontwikkeling van de landbouwwetenschap. De ere-promotie vond op 5 september plaats tijdens de
viering van het 100-jarig bestaan der Landbrukshogskole.
Mede hebben wij ons verheugd over de koninklijke onderscheidingen, welke ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin werden verleend aan hen, die wij tot onze Hogeschoolgemeenschap mogen rekenen. Benoemd werden tot officier
in de Orde van Oranje-Nassau onze oud-bibliothecaris DR. H. N.
KOOIMAN, de docent voor literatuuronderzoek IR. D. J. MALTHA en
de docent voor gezondheidsleer van de mens DR. H. A. VOGELENZANG. Verleend werden de ere-medaille verbonden aan de orde van
Oranje Nassau in goud aan de bedrijfsleider van de proefboerderij
van het laboratorium voor veredeling van landbouwgewassen S.
BEKIUS, in zilver aan de administratief ambtenaar C Ie klasse bij
het laboratorium voor bodemkunde A. VERMEER en de administratief ambtenaar B Ie klasse bij de bibliotheek T H . J. IJWEMA, in
brons aan de amanuensis A, J. POST en de bouwknecht H. VAN DEN
BRINK, beiden verbonden aan het laboratorium voor veredeling van
landbouwgewassen.
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Collega EDELMAN, die onlangs onder grote belangstelling zijn
25-jarig ambtsjubileum vierde, werd benoemd tot buitenlands lid
van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, collega WELLENSIEK tot fellow of the American Association for the advancement of science.
Het hoger onderwijs, zoals wij dit zien, zal slechts aan zijn taak
kunnen voldoen, indien geschikte docenten en de nodige wetenschappelijke, technische en administratieve medewerkers beschikbaar zijn. Maar deze zullen ook over goede laboratoria en, aan een
Landbouwhogeschool, over voldoende proefterreinen moeten kunnen beschikken. Ik geloof, dat wel niemand dit zal tegenspreken.
Het zal U dan ook duidelijk zijn, dat de uitbreiding en verbetering
van de huisvesting en outillage en de verdere aanvulling van het
personeel steeds onze volle aandacht hebben.
Het moet mij van het hart, dat vooral de personeelsvoorziening
mij heeft teleurgesteld.
Wanneer oude en te kleine laboratoria door grotere worden
vervangen, die aan de hogere eisen, welke het onderwijs en onderzoek stellen, voldoen, of wanneer nieuwe afdelingen worden ingesteld, waarvoor laboratoria en proefbedrijven vereist zijn, dan ligt
het voor de hand, dat daarmede de personeelsbezetting van, die
laboratoria en bedrijven gelijke tred moet houden. Daarnaast
stelt de invoering van het nieuwe studieprogramma nog steeds
nieuwe eisen ten aanzien van de personeelsvoorziening.
Wel is meermalen gebleken, dat de Regering meent, dat het
onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek zich zullen moeten
kunnen ontwikkelen, maar hoe hoopvol dit ook klinkt, het wil
mij toch voorkomen, dat de Landbouwhogeschool te zeer in haar
ontwikkeling wordt geremd. Ik wil dit met enkele cijfers duidelijk
maken.
De personeelsformatie bij de aanvang van 1957 van 654 personen
werd als gevolg van de bestedingsbeperking teruggebracht tot 615,
voor 1958 ongewijzigd overgenomen en voor 1959 gebracht op 638.
Wij zien dus, dat de vermindering tegenover het begin van 1957
nog niet isingehaald. Vergelijken wij deze cijfers met die van de begrotingen van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dan zien wij daar een vermeerdering in 1957 met 206
personen of 3 %, in 1958 met 902 personen of 13 % en in 1959
met 872 personen of 11 %.
Wat is de oorzaak van het feit, dat de Landbouwhogeschool,
vergeleken met andere universiteiten en hogescholen, wat haar
personeelsvoorziening betreft zo ongunstig afsteekt? Ik zie het zo.
Terwijl de Regering met haar streven naar personeelsbeperking
daarvan de instellingen voor hoger onderwijs in zekere mate uitsluit, moet het Departement van Landbouw en Visserij in het alge-
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. meen beleid ten aanzien van de personeelsbeperking delen. Hierbij
wordt er geen rekening mede gehouden, dat onder dit departement een instelling voor hoger onderwijs ressorteert, welke evenalshaar zusterinstellingen behoefte heeft aan die groei en ontwikkeling, welke voor onze samenleving noodzakelijk zijn. Is mijn zienswijze juist, dan betekent dit, dat de personeelsvoorziening van de
Landbouwhogeschool afhankelijk is van beperkingen, welke bij
andere onder het Departement van Landbouw en Visserij ressorterende diensten worden doorgevoerd, een gang van zaken, die
voor onze Hogeschool zeer nadelig is.
- Wil dit nu zeggen, dat ik van oordeel ben veranderd en thans
indeling van onze Hogeschool bij het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen voorsta? Dit is zeker niet het geval.
Met voldoening heb ik dan ook geconstateerd, dat dit keer bij
de vorming van het nieuwe Kabinet niet van een dergelijke overgang gesproken schijnt te zijn. Toch is de naam van de Landbouwhogeschool in verband met het nieuwe Kabinet genoemd. Ik las
namelijk in een rede van de voorzitter van de Chrïstelijk-Historische Unie, Mr. H. K. J. BEERNINK, o.m. het volgende: „Wij hopen,
dat het Kabinet werkzaam zal zijn in het belang van ons gehele
land en van ons gehele volk.
Wanneer het dat doet, zal het zeer stellig op de steun van de
Christelijk-Historische Unie kunnen rekenen.
En wanneer het Kabinet er dan ook nog voor zal kunnen zorgen
—en met wat ik nu ga zeggen, overschrijd ik misschien de staatsrechtelijke streep — dat het aantal aangesloten Christelijk-Historische burgemeesters in de grote gemeenten wat groter wordt en
dat wij aan de Landbouwhogeschool te Wageningen ook eens een
Christelijk-Historische hoogleraar krijgen, vanzelfsprekend na
gebleken geschiktheid en bekwaamheid en wanneer bij de instelling van Staatscommissies en ministeriële commissies de leden van
onze Unie niet zullen worden vergeten, dan zal de verhouding
tussen het Kabinet en de Christelijk-Historische Kamerfracties mede
daardoor van aangename aard kunnen zijn".
Hoewel de heer BEERNINK zich voorzichtig uitdrukt, doet het
toch eigenaardig aan de aanstelling van burgemeesters en hoogleraren in één adem te horen noemen, daar bij de beoordeling van
de eerste categorie de politiek wèl en bij die van de tweede groep
gèèn rol mag spelen. Hier mogen toch alleen geschiktheid en bekwaamheid als maatstaf worden genomen. De vraag of er aan de
Landbouwhogeschool in de toekomst één of meer ChristelijkHistorische hoogleraren zullen worden benoemd, dient m.i. dan
ook niet af te hangen van de instelling van het Kabinet, doch uitsluitend van de vraag of er in Christelijk-Historische kringen
personen zijn, die het meest aan de te stellen eisen voldoen.
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Eerder heb ik gezegd, dat ons hoger onderwijs geschikte docenten
en verdere medewerkers nodig heeft, die over goede laboratoria
moeten beschikken. Het is voldoende bekend, dat wat het laatste
betreft, nog veel wensen onvervuld zijn, maar ook, dat al zijn wij
op het bouwprogramma ver achter geraakt, na de oorlog veel bereikt is. Juist hierop zou ik het accent willen leggen en ik meen,
dat ik dat zonder bezwaar kan doen, wanneer ik naar de vorderingen in het afgelopen jaar kijk.
Nu moet U niet denken, dat ik U eclatante aanwisten kan noemen. Zover is het nog niet, maar zij staan voor de deur en voor
het komende studiejaar zijn de verwachtingen hoopvol.
Ik breng U dan in gedachten eerst naar de Dreijen. Het laboratorium voor fysische en kolloidchemie is gereed en in dë~zoïnérvakantie betrokken. Het laboratorium voor organische chemie is
bijna klaar en naar ik verwacht zal collega DEN HERTOG binnen
afzienbare tijd kunnen verhuizen. Het middelste gedeelte van hét
complex op de Dreijen is in aanbouw en het skelet toont al de
vorm, waarin dit gedeelte de verbinding zal vormen tussen de vier
laboratoria, welke hier zijn verrezen.
Met de afbouw van het laboratorium voor entomologie is in
november 1958 begonnen, zodat wij, naar ik hoop, over een jaar
ook hier klaar zijn.
Dit zijn onze grote gebouwen, waarnaar wij reikhalzend uitzien.
Ik heb gezegd dat er vele wensen zijn. De behoefte is groot en het
is niet mogelijk daarin op de meest gewenste wijze in korte tijd te
voorzien. Daarom zullen voor enkele afdelingen barakken worden
gebouwd. Op deze wijze verkrijgt de afdeling virologie werkruimte. Haar barak is vrijwel gereed en gedeeltelijk al in gebruik
genomen. Voor landschapsarchitectuur is begonnen met de bouw
van een barak, welke over enkele maanden klaar moet zijn, terwijl
voor graslandcultuur eveneens een barak gebouwd zal worden. Dit
ziet er dus hoopvol uit. Helaas kan ik niet hetzelfde zeggen voor
de afdeling pluimveeteelt. Ik twijfel er niet aan, of de regering
zal ten volle bereid zijn ook deze nieuwe afdeling te helpen, maar
hier zijn moeilijkheden van andere aard. Voor de pluimveeteelt
zijn terreinen nodig en waar moeten wij deze vinden? Het grondgebied van Wageningen lijkt wel te klein en de pogingen om in
deze gemeente geschikte terreinen aan te kopen, waarvoor wij toestemming kunnen verkrijgen tot de vestiging van een pluimveeteeltkundige afdeling, hebben tot dusver nog geen resultaat opgeleverd.
Ik heb U een summier overzicht gegeven van de verbeteringen
in de huisvesting, welke op het punt staan te worden gerealiseerd.
Aan nieuwe plannen wordt gewerkt. Sommige verkeren nog in een
beginstadium, andere zijn gekomen in de eindphase van voorbereiding, waarmede ik bedoel, dat de plannen volledig zijn uitge-
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werkt en de financiering is verzekerd. Dit is het geval met de
uitbreiding van het laboratorium voor plantenfysiologisch onderzoek, waar wij aan de aanbesteding toe zijn.
Ik heb mij tot nu toe beperkt tot de nieuwbouw. Het is in het
algemeen zo, dat de vereiste beperking, die een Rector Magnificus
zich in zijn rede ter afsluiting van een studiejaar moet opleggen,
het niet mogelijk maakt veel aandacht te besteden aan verbouwingen, hoewel ook deze vaak van zeer groot belang kunnen zijn.
Ik wil een uitzondering maken voor ons oude hoofdgebouw, dat
een vergelijking met andere gebouwen van dit karakter niet steeds
kan doorstaan, maar desondanks vooral nu de gebouwennood aan
onze Hogeschool nog groot is, uitstekende diensten bewijst. De
bovenverdieping is verbouwd en daarin zijn voorlopig ondergebracht de landbouwhuishoudkundige afdelingen, die te zijner tijd,
tezamen met de stichting voor landbouwhuishoudkundig onderzoek, op de Dreijen een nieuw gebouw, waarvan de funderingswerkzaamheden zijn begonnen, zullen betrekken.
Maar het oude hoofdgebouw biedt meer mogelijkheden. Door
een vrij ingrijpende verbouwing van de eerste en tweede verdieping zullen hier het Bestuur der Hogeschool en zijnj>ureaus onderdak vinden. Dit betekent een verdere stap in de richting van de
verwezenlijking van de aan onze Hogeschool doorgevoerde nieuwe
bestuursvorm.
Hiermede kom ik vanzelf op een punt, dat onze voortdurende
aandacht heeft, de nieuwe bestuursvorm. Ik heb daarover twee jaar
geleden een en ander medegedeeld en er op gewezen, dat de opzet
was te komen tot een zakelijke vereenvoudiging. Ik zou nu gaarne
hebben gezegd, dat de beoogde vereenvoudiging volledig is bereikt,
maar tot mijn spijt isdit niet het geval. Nu geef ik toe, dat de reorganisatie, welke doorgevoerd moest worden, tijd vraagt, maar ik had
aanvankelijk toch wel verwacht, dat de personele voorzieningen,
welke vereist zijn, in deze tijd haar beslag zouden hebben gekregen.
Er is trouwens nog iets anders, wat naar mijn gevoelen de beoogde zakelijke vereenvoudiging in de weg staat..Het vroegere College
van Curatoren, dat ik zou willen noemen een adviescollege voor de
Minister van Landbouw en Visserij, en het voormalige college van
Rector Magnificus en Assessoren zijn, daar komt de nieuwe bestuursvorm zo ongeveer op neer, samengevoegd. Deze samengevoegde colleges vormen het bestuur, een naam, die zeker niet
toevallig is gekozen. Een bestuur heeft zekere, meestal vrij grote
bevoegdheden. Dit zou in ons geval ook geheel in de lijn liggen van
de plannen tot het verlenen van grotere zelfstandigheid aan de
universitaire instellingen, welke voor de technische hogescholen
reeds zijn verwezenlijkt. In dit opzicht heeft de invoering van een
nieuwe bestuursvorm aan de Landbouwhogeschool evenwel geen
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verbetering gebracht. Een grotere delegatie van bevoegdheden aan
het bestuur zou tot een belangrijke en zeer gewenste vereenvoudiging leiden. Het is ontmoedigend, dat zelfs bij de simpele vervanging van een jongste bediende vele departementale afdelingen moeten worden ingeschakeld. Door de procedure, welke gevolgd moet
worden, zijn met een dergelijke vervanging, die slechts enkele
dagen behoeft te kosten, enige maanden gemoeid. Natuurlijk zal
men de vraag stellen, of het werkelijk niet anders kan. Inderdaad
kan het anders en kunnen vele ambtenaren van onnodig werk
worden ontlast. Dat het anders kan, blijkt aan verschillende onzer
zusterinstellingen. Principiële bezwaren tegen vereenvoudiging bestaan er dus niet en dit blijkt trouwens uit artikel 26 van de wet
op het hoger landbouwonderwijs, waarin is bepaald, dat de Minister
bevoegd is het benoemen en ontslaan van personeel, wat de lagere
beambten betreft, aan het bestuur op te dragen. Ik hoop, dat ten
Departemente zal worden ingezien, dat konsekwente toepassing
van dit artikel veel ontevredenheid kan wegnemen en in hoge mate
de goede gang van zaken zal bevorderen.
U moet mij deze kleine uitweiding vergeven, ik keer ijlings terug
tot mijn verslag van de lotgevallen der Landbouwhogeschool.
Het verheugt ons steeds, dat voor onze Hogeschool ook van buitenlandse zijde belangstelling wordt getoond. Vele buitenlandse
geleerden bezochten onze laboratoria, waaraan vaak een voordracht
op hun gebied of deelneming aan een colloquium is verbonden.
Het zou uiteraard te ver gaan hiervan een opsomming te geven.
Wij waarderen het in niet mindere mate, dat jaarlijks ook een aantal buitenlandse autoriteiten de Landbouwhogeschool met een bezoek vereert. Zo mochten wij in het afgelopen jaar ontvangen de
Canadese Minister van Landbouw, een aantal ministers en andere
autoriteiten uit tropisch Afrika, de Minister van Landbouw van
Denemarken met enkele van zijn medewerkers en een groep van
16 leden van het „Fölketing", terwijl de Britse Ambassadeur een
bezoek bracht aan het laboratorium voor bloernbollenonderzoek te
Lisse.
Ik hoop niet, dat U uit hetgeen ik gezegd heb, de conclusie zult
trekken, dat wij voornamelijk de buitenlandse bezoekers waarderen.
De Landbouwhogeschool mag zich al jaren lang over een zo grote
stroom van binnenlandse bezoekers verheugen, dat deze toevloed
van belangstellenden als normaal wordt beschouwd. Maar onder die
talrijke bezoeken zijn er, die voor ons een bijzonder karakter hebben. Ik denk dan in de eerste plaats aan het bezoek, dat de Minister
van Landbouw en Visserij op 13 augustus, dus betrekkelijk kort
na het optreden van het nieuwe kabinet, aan onze hogeschool
bracht.
Verscheidene van onze hoogleraren onderhouden nauwe contac-
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ten met de diergeneeskundige faculteit van de Rijksuniversiteit te
Utrecht en U zult begrijpen, d a t wij het zeer o p prijs h e b b e n gesteld, dat wij vrijwel alle hoogleraren dezer faculteit aan onze
Hogeschool hebben mogen ontvangen.
Ik heb enkele grepen gedaan om enigermate de contacten te
belichten van onze hogeschool met binnen- en buitenland, welke
van d e andere zijde uitgaan. Daarnaast worden de contacten uiteraard ook onzerzijds gezocht e n in het buitenland worden deze verstevigd, vernieuwd of uitgebreid door de bezoeken, welke onze hoogleraren aan buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs en voor
wetenschappelijk onderzoek brengen. Zeer belangrijk dragen daaraan ook bij de vaak langdurige studiereizen, welke onze hoogleraren o n d e r n e m e n ten behoeve van internationale organisaties.
Ik moet mij bij de vermelding hiervan wederom een grote beperking opleggen, maar ik zou toch naast het verblijf van collega
VAN L I E R van één jaar in Iran, dat ik eerder vermeldde, willen
n o e m e n het bezoek, dat collega F. HELLINGA tijdens de zomermaand e n aan Tanganyika bracht als lid van d e missie van de International Bank for Reconstruction and Development, waarbij hij in
het bijzonder o p t r a d als adviseur voor waterhuishgudkundige aangelegenheden. Deze missie moet zich een oordeel vormen over de
welvaartsbronnen van Tanganyika, die voor ontwikkeling rijp
k u n n e n worden geacht en voorstellen formuleren over een programma van maatregelen, welke deze ontwikkeling zoveel mogelijk zullen bevorderen.
Ik wil verder kortheidshalve volstaan met te vermelden, dat de
hoogleraren COOLHAAS, EDELMAN, THUNG, D E W I L D E en ZUUR en de
wetenschappelijke ambtenaren D R . A. J. M. LEEUWENBERG en
IR. D. H . M. VAN SLOGTEREN studiereizen maakten n a a r Azië,
Afrika of N o o r d en Zuid Amerikaanse landen.
Bij vele gelegenheden heb ik onze Hogeschool mogen vertegenwoordigen. Zo was ik aanwezig bij d e plechtige viering van het
7e lustrum van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Aan mijn
voornemen om ook d e plechtige h e r d e n k i n g van het 9e lustrum
van de Economische Hogeschool te Rotterdam bij te wonen kon ik
tot mijn leedwezen geen uitvoering geven. Ik stel het op prijs, dat
de waarnemend Secretaris van de Senaat, collega VANW I J K mij
hierbij heeft willen vervangen.
Bijzonder h e b ik het gewaardeerd, d a t ik als Rector Magnificus
aanwezig kon zijn bij het diner, dat H a r e Majesteit de Koningin
en Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins aan Zijne Keizerlijke
Majesteit de Sjah van Iran tijdens diens bezoek aan ons land aanboden en bij de ontvangst door Burgemeesters en Wethouders van
Amsterdam in het Rijksmuseum.
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Op de gebruikelijke wijze hebben wij op 9 maart de stichting der
Landbouwhogeschool gevierd, echter ditmaal met een kleine toevoeging.
Op instigatie van wijlen PROF. DR. J. SMIT heeft namelijk het
Landbouwhogeschoolfonds een prijs van ƒ 1000,— beschikbaar gesteld, welke werd toegekend aan haar of hem, die in 1958 een landbouwwetenschappelijke studie van zeer bijzonder gehalte heeft
gepubliceerd. Deze prijs mocht eventueel over twee of meer personen worden verdeeld. Een commissie van drie hoogleraren heeft
de publikaties, welke daarvoor in aanmerking werden gebracht
beoordeeld.
Het oordeel van deze commissie heb ik, na het uitspreken van
de diesrede door de Secretaris van de Senaat, bekend gemaakt. De
publikatie van DR. IR. J. A. D. ZEEVAART (Flower formation as studied by grafting) vond de hoogste waardering. Daarnaast hebben
de publikaties van DR. IR. A. B. R. BEEMSTER (Transport van Xvirus in de aardappel (solanum tuberosum L) bij primaire infectie)
en van DR. IK. H. A. VAN HOOF (onderzoekingen over de biologische
oyerdracht van een non-persistent virus) zodanige verdiensten, dat
ook deze voor een bekroning in aanmerking zijn gekomen.
Wanneer ik hier melding heb gemaakt van één der activiteiten
van het Landbouwhogeschoolfonds, dan wil ik daarbij nog mededelen, dat dit fonds het mogelijk heeft gemaakt dit jaar aan onze
Hogeschool een internationale „Conference on Enzymes and their
action" te organiseren, welke een grote belangstelling trok.
De tijd, welke ik mijzelf heb toegemeten, is te kort om een volledig overzicht te geven van de vele internationale tujeenkomsten,
welke dit jaar werden gehouden. Alleen wil ik noemen de zomercursus, welke wederom op de gebruikelijke wijze met veel succes
werd georganiseerd door het Internationaal Agrarisch Centrum.
Met bijzondere belangstelling volgt de Senaat uiteraard de resultaten van de examens, welke sedert 2 jaren volgens het nieuwe
Landbouwhogeschoolstatuut worden afgelegd. Een goed inzicht
zullen wij eerst over 5 of 6 jaren krijgen, wanneer een groep is
afgestudeerd, die de gehele studie volgens dit nieuwe onderwijsprogramma heeft gevolgd. Voorlopig kunnen wij onze beschouwingen slechts uitstrekken over de propaedeutische studie. Ik heb
in mijn vorige rede een enigszins optimistische toon laten klinken
en er isgeen aanleiding nu een ander geluid te laten horen. Ik heb
een vergelijking laten maken van de examenresultaten van de studenten, die zich in juni 1957, 1958 en 1959 voor de eerste maal
voor het propaedeutisch examen hebben aangemeld. Dan blijkt,
in procenten uitgedrukt, dat direct slaagde
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in1957 26.1
in1958 36.8
in1959 32.8

Hierbij moet men er rekening mede houden, dat vele studenten
in de gelegenheid werden gesteld de vakken, waarvoor zij een onvoldoend cijfer verkregen, in september te herhalen. Dit percentage
bedroeg
in1957 34.8
in1958 20.8
in1959 29

Wanneer wij deze cijfers bezien, dan is er een vrij grote mate
van overeenstemming. Ik geloof echter te mogen zeggen, dat in
1959 de resultaten het gunstigst zijn geweest.
De berekeningen, welke het Centraal Bureau voor de Statistiek
in 1956 deed verschijnen omtrent de toekomstige omvang van het
Nederlandse hoger onderwijs, hebben tot bezinning gemaand. Dit
waardevolle cijfermateriaal heeft voor vele universitaire instellingen het karakter van een alarmklok gehad. Wij zijn bijtijds gewaarschuwd en kunnen ons dus tijdig op een grote toeloop van studenten instellen. Nu kan men natuurlijk aanvoeren, dat de
werkelijkheid niet met de prognose van het Centraal Bureau voor
de Statistiek behoeft overeen te stemmen. Ik heb daarom eens een
vergelijking gemaakt van de cijfers, ontleend aan de berekeningen
van het Centraal Bureau voor de Statistiek en aan ons inschrijvingsregister. Dan blijkt, dat de cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek iets Ie laag gesteld zijn, maar dat er toch een grote mate
van overeenstemming is. Dit bureau noemde voor 1959 een aantal
eerstejaarstudenten van 190, terwijl het er 212 zijn, een totaal van
860, dat in werkelijkheid 948 is.
Wanneer wij deze cijfers zien en daarbij bedenken, dat het C.B.S.
voor de naaste toekomst nog verdere uitbreiding verwacht — zo
vermeldde ik in het verslag 1956/1957 reeds, dat dit aantal voor
1970 wordt geschat op 1500 — dan is het begrijpelijk, dat ook wij,
evenals dat voor de universiteiten en andere hogescholen door een
Commissie uit het Interuniversitair Contact Orgaan is geschied,
trachten ons nader te oriënteren omtrent de vraag, wat ons de toekomst vermoedelijk in deze zal brengen. Een studie, die onder leiding van collega HOFSTEE hierover wordt gemaakt, is in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Wij hopen, dat zij ons met de
resultaten van de, als wij goed zijn ingelicht, binnenkort in te
stellen commissie van onderzoek naar de toekomstige behoefte aan fundamenteel onderzoek voor de landbouw, de bouwstenen zal kunnen leveren voor een plan voor de verdere uitbouw
!
van onze hogeschool.
'ƒ '§ I
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Terloops heb ik reeds gezegd, dat dit jaar 948 studenten voor
volledig onderwijs werden ingeschreven. Daarnaast werd aan 63
toehoorders toegestaan enkele lessen bij te wonen. Het ingenieursdiploma werd door 94 studenten behaald. Van onze afgestudeerden
wisten 13 hun voortgezette studie met een promotie te bekronen.
De plannen van de buitenlandse studenten voor de oprichting
van een international club, waarvan ik een jaar geleden melding
maakte, zijn verwezenlijkt en haar eerste activiteiten zijn veelbelovend.
Jarenlang hebben wij gezocht naar een oplossing voor de medische zorg van onze studenten. De moeilijkheid, dat een medicus
aan onze Hogeschool op dit gebied geen volledige werkkring vindt,
kon worden opgelost door een samenwerking met Ziekenzorg en
de gemeente Wageningen. Dokter V. WINKLER PRINS werd tot
Hogeschoolarts benoemd, zodat thans de mogelijkheid voor een
regelmatige controle en consultering geopend is.
Wanneer de Hogeschoolarts toeziet op de gezondheidstoestand
van onze studenten, dan kunnen deze hun lichamelijke conditie
verbeteren door oefening en sport, waarvoor onze sportstichting
een goede gelegenheid biedt. Ik volg uiteraard met belangstelling
de sportprestaties van onze studenten. Zo heb ik met bijzonder
genoegen bij de Varsity de strijd gezien van onze Argonauten, die
zich in het hoofdnummer van een eervolle tweede plaats wisten te
verzekeren.
Reeds bij vorige gelegenheden heb ik enige beschouwingen gewijd aan de betekenis en het werk van onze verschillende
studentenverenigingen en de levensstijl van onze studenten. Ook
in het Rectorencollege is deze belangrijke kwestie meerdere malen
aan de orde geweest. Zo vond dit jaar ook een bespreking plaats
over het probleem van de groentijd en werden de stellingen inzake
studentenorganisaties van collega HOFSTEE en enkele opmerkingen
over het probleem van de groentijd van de Utrechtse hoogleraar
OBBINK in „Universiteit en Hogeschool" gepubliceerd. Wanneer
men deze uiteenzettingen leest en vergelijkingen tracht te trekken
met onze Wageningse toestanden, dan komt men onwillekeurig tot
de gedachte, dat in onze kleine en weinig genuanceerde Wageningse
studentenmaatschappij deze problemen wel wat eenvoudiger liggen.
Toch zijn de moeilijkheden uiteindelijk dezelfde, alleen zijn de
proporties, waarin zij zich voordoen, van meer bescheiden aard.
Dit geldt met name voor het probleem van de groentijd, mede
omdat zich hierbij tot nu toe gelukkig bij ons geen excessen hebben voorgedaan. Toch ben ik met collega OBBINK van mening, dat
een nadere bezinning op dit vraagstuk ook voor onze studentengemeenschap wenselijk is. Wat betreft de eisen aan onze studenten-
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organisaties te stellen, opdat zij een aan de huidige omstandigheden aangepast verenigingsleven kunnen ontplooien, ben ik nog
altijd van mening, dat hier een nauwere en goed gefundeerde
samenwerking van onze verschillende studentenverenigingen de
oplossing moet brengen. Het wil er bij mij namelijk niet in, waarom,onze studenten op het gebied van de muziek in onze Wageningse Studenten Koor-en Orkestvereniging, die ook dit jaar onder
leiding van haar nieuwe dirigent FRITS Kox een tweetal zeer geslaagde uitvoeringen bracht, wel kunnen samenwerken en op het
gebied van bijvoorbeeld het toneel, waarvoor ook dit jaar weer,
gezien het aantal geslaagde uitvoeringen, grote belangstelling bestond, en de sport niet.
Hoewel ik in dit verband niet mag verhelen, dat de ongeregleménteerde werkzaamheid van de WASTRA in een enkel geval,
ik doel hier o.a. op het diësnummer, op een mislukking uitliep,
moet het m.i. toch mogelijk zijn door een goed omschreven organisatie tot een vruchtbare samenwerking te komen.
Uit het vorenstaande blijkt, dat de hoogleraren bij monde van
hun Rectoren nog al eens kritiek hebben op hjjn studenten en
hun organisaties. Omgekeerd hebben natuurlijk ook de studenten
kritiek op de hoogleraren en hun werk. Ook deze kritiek houdt
veelal verband met degewijzigde maatschappelijke verhoudingen. Zo
is een klacht, die men nog al eens hoort en waarin zeer zeker een
grond van waarheid schuilt, dat de hoogleraren, mede gezien hun
vele maatschappelijke verplichtingen, niet die aandacht aan hun
studenten kunnen besteden, vooral wat betreft het persoonlijk
contact, als voor hun wetenschappelijke vorming wenselijk geacht
moet worden. Zoals ik reeds zeide, is deze opmerking zeker niet
geheel ongegrond. Hiertegenover staat echter, dat het ook voor de
studenten van veel belang is dat de hedendaagse hoogleraar in
nauw contact staat met de maatschappij, terwijl er verder op gewezen moet worden, dat de studenten van de gelegenheid om in
nauwer contact met de hoogleraren te komen niet altijd voldoende
profiteren. Ik wijs in dit verband op het vaak voorkomende gebrek
aan belangstelling voor excursies, speciaal excursies van algemene
aard. Toch acht ik deze opmerking van studentenzijde van voldoende belang om hieraan van de kant van de hoogleraren ernstige
aandacht te besteden.
Ook dit jaar werd mij het werk als Rector Magnificus mede
mogelijk gemaakt door de grote steun, die ik van vele zijden mocht
ontvangen. Het is mij uit de aard der zaak niet mogelijk al diegenen, die daarbij betrokken waren, te noemen. Enkele uitzonderingen wil ik echter maken. Dit betreft in de eerste plaats het hoofd
van de Afdeling Onderwijs en Wetenschap en de Studentendekaan,
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de heren BOSMAN en GORTER, die ook dit jaar door een nauwgezette
vervulling van hun taak mijn werk aanzienlijk verlichtten.
Vele zijn de plechtigheden, waarbij de Rector Magnificus, het
is hierboven al gebleken, de Landbouwhogeschool moet vertegenwoordigen. Het is voor hem van grote betekenis, dat hij weet, dat
hij daarbij in voorkomende gevallen steeds een beroep op de plaatsvervangend Rector Magnificus kan doen. Ook dit jaar hebt Gij
collega ErjsvooGEL aan deze beroepen steeds gevolg gegeven. Ik ben
U daarvoor zeer dankbaar.
Aanmerkelijk veelvuldiger en van nog belangrijker aard zijn de
gevallen, waarin de Rector Magnificus de steun inroept van de
Secretaris van de Senaat. Het was voor mij dan ook van overwegende
betekenis, dat U collega WELLENSIEK mij bij de aanvang van dit
jaar de verzekering gaf, dat U aan het werk als Secretaris van
de Senaat voorrang zou gaan verlenen. Gij hebt U, zoals ik
wel verwachtte, volkomen aan deze belofte gehouden en met grote
nauwgezetheid en liefde voor onze hogeschool Uw taak als Secretaris van de Senaat vervuld en hierdoor hebt Gij niet alleen de
mijne als Rector Magnificus zeer vergemakkelijkt, doch het mij
bovendien mogelijk gemaakt, gesteund door collega VAN WIJK, het
vele werk in de Senaatscommissie voor Algemene Zaken tot een
goed einde te brengen. Ik dank U hiervoor van heler harte en ook
U collega VAN WIJK dank ik voor Uw steun en voor het feit, dat Gij
op mijn aandrang bereid bent gevonden de taak van collega W E L LENSIEK voor het komende jaar over te nemen. Hiermee gaan wij
dan vol goede moed het nieuwe studiejaar, het laatste van mijn
driejarige ambtsperiode, tegemoet.

19. K L I M A A T E N M I K R O K L I M A A T
REDE UITGESPROKEN OP 9 MAART 1960TER GELEGENHEID
VAN DE TWEEËNVEERTIGSTE VERJAARDAG VANDE
LANDBOUWHOGESCHOOL DOOR DE SECRETARIS VANDE SENAAT

DR.W.R.

VAN WIJK

Dames en Heren, zeer gewaardeerde toehoorders,
•Ter gelegenheid vande plechtige herdenking van dedagwaarop
de Rijks Hogere Land-, Tuin- en Bosbouwschool teWageningen tot
Landbouwhogeschool werd, mag,volgens gewoonte, de hoogleraar
die de Diesrede zal uitspreken voor het onderwerp een keus doen
uit het gebied van de wetenschappen waarin hij zelf werkzaam is.
Ik heb gekozen het klimaat en de zijtak daarvan die voor de landbouw en veeteelt zobelangrijk is,het mikroklimaat. Bij de bespreking zal ik ook op het terrein vande natuurkunde komen aangezien de moderne ontwikkeling vande mikroklimatologie geheel in
natuurkundige richting gaat. De reden hiervan is niet alleen dat
zo het inzicht in het mikroklimaat zelf wordt verdiept, maar ook
dat de invloed daarvan op hogere planten en dieren beter wordt
begrepen en dikwijls kan worden berekend. Hierdoor worden de
toepassingsmogelijkheden vergroot.
Het Klimaat. —Ons woord klimaat betekent een complex van
atmosferische condities dat op een langere termijn bezien karakteristiek isvoor eenbepaalde landstreek. Menkan, wanneer menzich
enigszins globaal uitdrukt, zeggen dat het klimaat van een landstreek, het gemiddelde weer is dat daar voorkomt. Zo heeft b.v.
Singapore eenheet en regenrijk klimaat, Amsterdam een gematigd
en nat,en Baghdad een droog klimaat.
De oorsprong vanhetwoord klimaat ligt in het Griekse „klima".
Hiervoor geeft het woordenboek devolgende betekenissen:
„neiging d.i. hoek van een bepaalde streek ten opzichte van de
aardas; hemelstreek, landstreek, geografische ligging". Klima is verwant aanhetwerkwoord klinein dato.a. hellen of leunen betekent
en waarvan destam nogin het Nederlandse leunen voorkomt.
In de Griekse oudheid kende Pythagoras van Samos reeds omstreeks hetjaar 550voor het begin van onze jaartelling de bolvorm
van de aarde 1 ). Ookhadden de Grieken opgemerkt dat in de richx
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ting oost-west de gemiddelde temperatuur van de landstreken weinig en niet systematisch verandert, terwijl men een sterke temperatuurstijging in de noord-zuid richting gaande, waarneemt. Zij
begrepen dat dit verschijnsel veroorzaakt wordt door het feit dat
de zonnestralen gemiddeld steiler op het aardoppervlak komen in
te vallen.
Wanneer n.1. een bundel zonnestralen loodrecht invalt op een
vlak, wordt het getroffen gedeelte van dit vlak intens verlicht. Alle
warmte die ontwikkeld wordt door absorptie van de zonnestraling
komt op een zo klein mogelijk oppervlak vrij. Maar wanneer dezelfde bundel het vlak scheef snijdt wordt een groter oppervlak
minder intens verlicht. Nu verspreidt zich dezelfde hoeveelheid
warmte over dit grotere oppervlak. Dit wordt dus tot een minder
hoge temperatuur verwarmd dan in het eerste geval bij de loodrechte stand. Het eerste vlak heeft daardoor een heter „klimaat"
dan het tweede.
Op deze wijze zou het woord klima gediend hebben om het meer
of minder warm zijn van een landstreek aan te geven en tenslotte
heeft zich hieruit de betekenis ontwikkeld die ons woord klimaat
inhoudt.
Inderdaad is de temperatuur zeer belangrijk voor het weer en het
klimaat. De Grieken onderscheidden een hete klimaatzone rond de
equator, ter weerszijden daarvan een gematigde zone en rond elk
der polen een koude zone. In totaal waren er dus vijf klimaatzones.
De grenzen der verschillende zones werden gevormd door geografische breedtecirkels.
Het Middellandse Zee gebied lag in de gematigde zone op het
noordelijk halfrond. Ten noorden daarvan in de koude zone was
het klimaat zo bar dat er geen beschaafde mensen, maar hoogstens
woeste wilden en dieren konden leven. De hete zone zou in het
zuiden zo heet worden dat het onmogelijk moest zijn deze door te
trekken, zodat menselijke wezens niet in staat zouden zijn ooit de
gematigde zone op het zuidelijk halfrond te bereiken.
Omstreeks 130 na Christus verrichtte PTOLEMAEUS van Alexandrie zijn beroemde geografische graadmeting van de aarde, waaruit
bleek dat de aarde meer moest omvatten dan de bekende „oude
wereld" alleen, en bijna vier eeuwen eerder had reeds ERATOSTHENES
een redelijk exacte berekening van de omtrek der aarde gegeven.
Hierdoor was aangetoond dat voor het gematigde zuidland en de
koude zone op het zuidelijk halfrond plaats was.
Hoewel de oude Grieken zelf al een aanmerkelijke verfijning
hadden aangebracht, heeft de indeling van het klimaat op aarde in
de vijf genoemde zones heel lang stand gehouden. In de schoolatlassen van omstreeks 40 jaar geleden kon men deze nog aantreffen.
De geografen gebruikten toen reeds lang andere klimaatindelingen.
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Doel van een klimaatindeling. — Zodra men n.1. de geschetste klimaatindeling praktisch wil gebruiken stuit men op moeilijkheden.
Hoogteverschillen en de vorm en ligging van de continenten beïnvloeden de gemiddelde jaartemperatuur en daardoor wijken de
zongrenzen merkbaar af van de breedtecirkels.
Gaat men het begrip klimaat uitbreiden tot de huidige betekenis
die, het is reeds gezegd, neerkomt op het weer zoals dit, over een
langere periode bezien, zich voordoet, dan verwacht men uiteraard
dat een klimaatsindeling ook min of meer samenvalt met een karakteristieke indeling van de een of andere grootheid die in sterke
mate van het weer afhankelijk is zoals de bodemgesteldheid of de
plantengroei. Maar voor beiden is niet alleen de temperatuur maar
in hoge mate ook water belangrijk. Men moet dus de faktor beschikbaar water in de klimaatsindeling betrekken. Vele klimatologen hebben dit gedaan. Ik wil hier alleen de namen KOPPEN en
THORNTHWAITE noemen.
Beide maken een onderscheid tussen natte en droge klimaten.
In het steppeklimaat en in het woestijnklimaat wordt de plantengroei niet door een te hoge of te lage temperatuur gelimiteerd,
maar door een gebrek aan water.
In het steppeklimaat worden de voor de plant zo belangrijke oplosbare zouten niet door overvloedige regen weggespoeld, daarom
vindt men daar juist de vruchtbare zwarte aarde. In grote lijnen
vindt men bij KÖPPEN'S klimaatindeling overeenstemming tussen
klimaat en bodemgesteldheid.
THORNTHWAITE merkt op dat lang niet alle regen en sneeuw, die
in een bepaald gebied valt aan de planten- en dierenwereld ten
goede behoeft te komen. Dikwijls wordt veel water direct naar rivieren of de zee afgevoerd. Hij betrekt daarom de faktor beschikbaar
water voor de planten in zijn klimaatsindeling, die hij vergelijkt
met de hoeveelheid die de planten nodig hebben om goed te gedijen. Nu wordt het meeste water, dat planten en dieren gebruiken,
als waterdamp weer afgegeven. In THORNTHWAITE'S klimaatindeling
wordt derhalve de verdamping betrokken. Ongetwijfeld heeft
THORNTHWAITE'S manier van klimaatindeling interessante bijzonderheden te zien gegeven die in andere klimaatindelingen ontbreken, maar helaas verliest zij aan eenvoud, terwijl bovendien de
wijze van berekening der verdamping niet juist is. Daarom wordt
door vele klimatologen aan KÖPPEN'S indeling de voorkeur gegeven.
Ook de Russische onderzoekers gebruiken in hoofdzaak KÖPPEN'S
indeling. Wel hadden zij reeds eerder systematisch conclusies getrokken voor de toepassingen van de klimaatgegevens op de landbouw, waarbij de naam WOJEIKOV genoemd moet worden. In 1900
voerde DOKUTSCHAJEV een vochtigheidsindex in. Deze was de jaarlijkse neerslag gedeeld door de verdamping van een bepaald wateroppervlak. Later werd inplaats van de verdamping van een water-
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oppervlak, die van een goed groeiend gezond gewas genomen dat
rijkelijk van water is voorzien. Dit is wat nu de potentiële evaporatie wordt genoemd. Andere onderzoekers hebben relaties gebruikt tussen neerslag en hetzij stralingsenergie of berekende verdamping of soms ook het vochtgehalte van de lucht genomen als
maat voor de waterbehoefte van planten. Allen hebben hun diverse
indexen gebruikt als maatstaf van de hoeveelheid water die extra
aan een groeiend gewas moest worden verschaft. De samenhang tussen misoogst en een droog jaar die in de vorige eeuw en in het begin
van deze eeuw zeer duidelijk aanwezig was is volkomen verdwenen
in de geïrrigeerde gebieden. In noordelijker streken zoals in Nederland, waarde bewolking een ongewenste vermindering van lichtintensiteit te weegbrengt, kan men zelfs de grootste oogsten in droge
jaren verwachten, mits het water maar wordt aangevoerd. De benodigde waterhoeveelheden hangen enigermate van de gewassoort af
en vooral van de wijze van beplanting. In grote trekken lopen de
lijnen die waterbehoefte aangeven ongeveer parallel aan de klimaatgrenzen.
Het zal uit het voorgaande wel duidelijk zijn dat het steeds verder
detailleren van een klimaatindeling niet alleen het bezwaar met
zich medebrengt dat de overzichtelijkheid meer en meer verloren
gaat, maar bovendien wordt het gebied van toepassing steeds kleiner. Immers bij het detailleren kan men aansluiten b.v. aan kleine
verschillen in vegetatie, maar dan zal zo'n onderverdeling niet behoeven te kloppen met verschillen in bodemgesteldheid of in het
algemeen met kleine verschillen van een andere grootheid die ook
van het klimaat afhankelijk is, maar die niet tot in detail op dezelfde wijze op klimaatsfactoren reageert als het gewas dat voor het
vastleggen van de grenzen van de onderverdelingen is gebruikt.
Conclusies over de invloed van het klimaat op planten, op dieren,
op de mens, op de bestendigheid van constructiematerialen of wat
dan ook in het algemeen kunnen daarom slechts van kwalitatieve
aard zijn. Men kan correlatieformules opstellen tussen klimaatsfactoren, temperatuur, straling, wind en andere enerzijds en b.v.
verdamping van planten of corrosiebestendigheid van constructiematerialen anderzijds, maar men moet er dan altijd op verdacht
zijn dat de formules ons in de steek laten zodra men onder omstandigheden komt te verkeren die sterk afwijken van die, waaronder de proeven, welke tot de correlatieformule gevoerd hebben,
werden genomen. Dit blijkt in de praktijk ook herhaaldelijk het
geval te zijn.
Het klimaat hangt globaal samen met de levensmogelijkheden
voor planten en dieren en zelfs de mens. Maar wanneer men de processen die zich in de levende en ook in de dode natuur afspelen
onder invloed van het klimaat op de keper beschouwt, blijkt het
dat het nodig isdieper tot de kern van de zaak door te dringen. Een
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eenvoudige klimaatsbeschrijving blijkt maar een zeer onvoldoende
verklaring te geven.
Het behaaglijkheidsdiagram. —Laat mij dit met u nader bezien
en toelichten aan een object dat gemeenlijk onze belangstelling nogal' heeft n.1. onszelf, de mens. In de laatste decenniën is een zeer
grote en sterk groeiende belangstelling waar te nemen in de reacties
van de mens op het klimaat en het weer. Men doet onderzoekingen
aan gezonde en aan zieke mensen. In het laatste geval is het doel
direct duidelijk. Men wil een oorzaak vinden voor het optreden
van bepaalde ziekten in het klimaat om, zo er een verband blijkt
te bestaan, de ziekte beter te kunnen bestrijden. De medische klimatologie of, wat algemener gesteld, de bioklimatologie vindt een
snel groeiend aantal beoefenaren.
Bij het onderzoek aan de gezonde mens gaat het meestal om zijn
prestaties onder verschillende omstandigheden te leren kennen, en
door doelmatige kleding het verblijf in extreme klimaten mogelijk
te maken. In fabrieks- en kantoorruimten wordt reeds op ruime
schaal klimaatregeling toegepast, waardoor de arbeidsprestatie omhoog is gegaan en het ziekteverzuim verminderd. Het onderzoek
over doelmatige kleding bij grote koude, waarvoor o.a. aluminium
isolatie en electrisch verhitte kleding is ontwikkeld, of bij extreme
hitte heeft meestal een militaire achtergrond, maar levert als bijprodukt toch ook allerlei gegevens op die de civiele maatschappij
ten goede komen. Een zeer modern gebied is het aardsatellieten
klimaat.
Om aan te geven welke temperaturen en welke vochtigheden als
het meest gunstig worden ondervonden gebruikt men vaak het z.g.
„behaaglijkheidsdiagram", een grafiek waarin de luchttemperatuur
en de luchtvochtigheid voorkomen. Te grote koude en te grote
warmte zijn, het spreekt vanzelf, onverdraaglijk. Ook hoge vochtigheid vooral in combinatie met een hoge maar op zichzelf niet onverdragelijke temperatuur houdt men op de duur niet uit. Een bijzonder lage luchtvochtigheid werkt op de duur irriterend. Zo komt
men tot een betrekkelijk nauw gebied van temperaturen en vochtigheden waarin men zich behaaglijk voelt. Dit behaaglijke gebied ligt
voor een gezond licht gekleed rustend persoon zo ongeveer tussen
de temperaturen 20 tot 27° C afhankelijk van de luchtvochtigheid.
Om dezeoase van welbehagen in het land van temperatuur en luchtvochtigheid liggen gebieden die met warm, heet, drukkend, onverdraaglijk heet, schraal, kil en onverdraaglijk koud worden aangeduid. En dit geheel vormt dan het behaaglijkheidsdiagram.
Helaas, wanneer de beeldspraak niet te gevaarlijk zou zijn zou
ik zeggen: er schuilt een addertje onder het gras. Toen ik daarnet
getallen noemde moest ik erbij zeggen dat deze betrekking hebben
op een licht gekleed rustend persoon. Voor anders geklede en voor
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werkende mensen verschuiven de grenzen afhankelijk van de aard
van het werk en de kleding. Bovendien blijken leeftijdsverschillen
en individuele verschillen in de gezondheidstoestand grote invloed
te hebben. Voorts golden de genoemde grenzen voor een kamer
met de wanden, de vloer en de zolder ongeveer op de luchttemperatuur en zonder dat een grote stralingsbron aanwezig is. Dit alles
is ook van invloed. U weet uit ervaring welk een verschil het maakt
wanneer u op een hete zomerse dag u in de schaduw of in de felle
zon bevindt. Maar wanneer u de luchttemperatuur en de luchtvochtigheid zoudt meten zoudt u vinden dat deze gelijk zijn in de volle
zon en in de schaduw. Wij zien hieruit dat wij niet met een behaaglijkheidsdiagram kunnen volstaan, maar een heel archief zouden
moeten aanleggen om de invloed van al de genoemde factoren in
een kaartsysteem of in diagrammen vast te leggen. En dit is het geval
zelfs als wij van individuele verschillen afzien en ons dus tot een
enkele proefpersoon beperken. En zo komen wij ook hier tot de
conclusie dat de grenzen van een behaaglijkheidsgebied net als de
klimaatsgrenzen alleen een globale betekens hebben, zo b.v. voor
degemiddelde mens,gemiddeld gekleed en met gemiddelde ijver aan
het werk. Wil men verder gaan dan moet men zich afvragen waarom een bepaald temperatuurinterval als behaaglijk wordt ondervonden en een ander niet.
Zodra men zich eenmaal die vraag heeft gesteld ligt het antwoord
voor de hand. Het zijn de lichaamstemperatuur en het watergehalte
in het lichaam die van belang zijn en niet de omgevingstemperatuur
en het watergehalte in de omringende lucht.
De omgevingstemperatuur en de omgevingsvochtigheid kunnen
wel door middel van de huidzintuigen het organisme tot reguleren
van de warmteproduktie en de warmteafvoer aanzetten. De huidzintuigen zijn te vergelijken met de gevoelige elementen van een
regelapparaat die het eigenlijke regelmechanisme in werking stellen om lichaamstemperatuur en watergehalte binnen de toelaatbare
grenzen te houden.
Wat men dus eigenlijk moet bepalen is niet het klimaat van de
omgeving maar de warmtebalans en de waterbalans van de proefpersoon, want deze bepalen de warmteproduktie en de toe-of afvoer
van warmte die nodig zijn om plaatselijk de lichaamstemperatuur te
handhaven. Men moet derhalve van plaats tot plaats op de huid de
warmte en waterdampstromen kennen. Natuurlijk hangen deze ongeveer met het klimaat samen maar niet streng. In ieder geval wordt
de beschrijving eenvoudiger en exacter wanneer men de balansen
beschouwt. Daar de mens voortdurend warmte produceert moet
deze warmte afgevoerd worden door geleiding naar de lucht, door
uitstraling en door afkoeling die optreedt bij de verdamping van
water uit het lichaam. Rekening houdend met de verandering van
de warmteproduktie bij verschillende mate van spierarbeid kan men
18
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nu voor ieder geval een warmtebalans opstellen. De kleding wordt
als isolatie in rekening gebracht. Wanneer de kamerwanden koud
zijn treedt een extra warmteverlies door uitstraling op, loopt men
in de felle zon dan vormt de geabsorbeerde zonnestraling een extra
warmtebron waarvan de warmte eveneens moet worden afgevoerd.
Nu heeft men althans, voor zover het fysische gedeelte betreft,
inderdaad de kern van het vraagstuk bereikt. Men dient dus feitelijk niet in termen van temperatuur en vochtigheid te denken, maar
in warmtestromen, in verdamping van water en afvoer van de gevormde waterdamp.
In plaats van het behaaglijkheidsdiagram waarin alleen grootheden voorkomen die op de omgeving betrekking hebben komen
nu vergelijkingen. Om deze gemakkelijker hanteerbaar te maken
worden zij vaak vereenvoudigd en samengevat. Zo voert LEEeen
grootheid in, de inspanning die het kost om het lichaam normaal te
laten functioneren. In het Engels heet deze functie „strain". Voor
de inspanning voert hij een uitdrukking in, waarin de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid voorkomen maar ook de warmteproduktie in het lichaam en de arbeid die een persoon verricht,
verder de bestraling en bovendien de weerstanden tegen warmteen vochttransport die in de kleding en in de omringende lucht gelegen zijn. Nu kunnen in een diagram waarin de temperatuur en de
luchtvochtigheid zijn uitgezet, lijnen worden getrokken van constante inspanning. Hierdoor is het mogelijk geworden om kwantitatief voor verschillende omstandigheden uit het diagram af te
lezen welke klimaten verdragen kunnen worden. Individuele verschillen blijven natuurlijk bestaan.
Als voorbeeld van het gebruik van deze inspanningsfunctie laat
ik nu enige getallen volgen die LEE opgeeft. Zij gelden voor de door
hem gebruikte eenheden onder gespecificeerde omstandigheden.
Niemand voelt zich behaaglijk bij een waarde van de inspanning
beneden 1.5, de meeste mensen bevinden zich wel bij een waarde
4 tot 4.5 en niemand boven 8.5. Maximaal toelaatbaar voor het verrichten van lichamelijke arbeid is 10 in de winter en 20 in de zomer.
Bij 22 wordt geestelijke arbeid moeilijk, collaps treedt na 5 uur op
bij de waarde 30 en na 1uur bij de waarde 75. Door in de formule
voor de inspanning de klimaatsgrootheden in te vullen kan men nu
nagaan tot welke lichamelijke prestaties de mens gemiddeld in dat
klimaat in staat is.
Warmtebalans, Waterbalans, Bevloeiing. —Om de verschillende
waargenomen klimaten te verklaren moet men eveneens tot de fysische basisverschijnselen teruggaan. De zonnestraling is meestal de
belangrijkste bron van warmte, maar de temperatuur die bereikt
wordt hangt ook af van hoeveel warmte er aan de lucht wordt afgegeven, die met de wind naar andere landstreken wordt getranspor-
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teerd. Eveneens moet, wanneer er water aanwezig is, de verdamping
mede in rekening worden gebracht, alsmede de warmte die 's zomers
in de bodem dringt om in de winter weer naar het aardoppervlak
terug testromen en wanneer men zich boven zee bevindt de warmte
die in zeestromingen wordt afgevoerd. De invloed van deze processen is groot. Zou geen warmte door de lucht en door verdamping
worden afgevoerd dan zou de zone rond de equator inderdaad voor
onbeschermde mensen ondoordringbaar zijn. De gemiddelde temperatuur zou omstreeks 100° C zijn en op het heetst van de dag aanmerkelijk meer. Hoevéél meer hangt af van de grondsoort, n.1. of
deze de warmte goed geleidt dan wel een slechte warmtegeleider is.
De warmte die met de lucht en in zeestromingen wordt weggevoerd
komt aan koudere landstreken ten goede. Zonder deze circulaties
zouden de klimaten op aarde veel sterker uiteenlopen dan nu het
geval is. De studie van de warmtebalans aan het aardoppervlak,
waarin het belang van al deze processen tot uiting komt, neemt in
de moderne klimatologie een belangrijke plaats in. Kortgeleden is
hierover een boek verschenen van de Rus BUDYKO, dat enerzijds veel
belangrijke gegevens bevat, maar waarin anderzijds ook duidelijk
tot uiting komt hoe in het bijzonder de wetten van de afvoer van
warmte naar de lucht nog zeer onvolledig bekend zijn.
Van zeer groot belang is ook de kringloop van het water die in
de waterbalans wordt uitgedrukt. Op de waterbalans komt men direct wanneer plannen worden uitgewerkt voor het in cultuur brengen van droge gebieden zoals in de Verenigde Staten en in Rusland
op grote schaal is geschied en in andere landen, Egypte, Irak, wordt
voorbereid. Men begint dan in de regel met uit de Waterbalans na te
gaan hoeveel water men zou kunnen opslaan in een stuwmeer om
het vandaar uit langs irrigatiekanalen naar de landbouwgebieden te
brengen. Daarna volgt of behoort te volgen een berekening van de
hoeveelheid water die door verdamping verloren gaat in het meer
zelf, alsmede van de hoeveelheid die uit het meer weglekt. Tenslotte
zou men nog moeten nagaan op welke verschillende manier het water over het beschikbare bouwland verdeeld zou moeten worden
om — gezien de gekozen gewassen —een zo hoog mogelijk rendement op te leveren.
In de Verenigde Staten heeft een zeer bekend onderzoek plaatsgevonden over de verdamping uit het Hefner meer in Oklahoma,
waarvan het doel is geweest nauwkeurig na te gaan of de bestaande
berekeningsmethoden om de verdamping van een meer te bepalen
voldoende nauwkeurig zijn. Het inkomende en uit het meer afvloeiende water kon nauwkeurig bepaald worden en ook de watermassa die in het meer aanwezig is. Veranderingen daarvan komen
tot uiting in een verandering van het niveau van de waterspiegel.
Het bleek dat de warmtebalans zeer geschikt is om de verdamping
te berekenen. Het onderzoek aan het Hefner meer is daarom zo be-
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kend omdat het een voorbeeld is van een gecoördineerde samenwerking van verschillende diensten en specialisten die tot voortreffelijke resultaten heeft geleid. Hydrologen, fysici, meteorologen,
electronische ingenieurs, geologen hebben aan het onderzoek medegedaan en er werd van de modernste hulpmiddelen, o.a. radar, gebruik gemaakt.
Het Hefner meer was slechts een proefobject, het eigenlijke
stuwmeer dat naderhand is aangelegd is het Mead meer op de grens
van Arizona en Nevada, waarin het water van de Colorado rivier
wordt opgezameld. De grootste lengte van het meer, dat gevorkt is,
is ongeveer 70 km, de totale oppervlakte niet veel minder dan
40.000 ha.
Bij zijn berekeningen over een aan te leggen stuwmeer in centraal Irak heeft WARTENA eveneens in ruime mate gebruik gemaakt
van de in het rapport over het Hefner meer neergelegde gegevens.
Natuurlijk kan men zulke gegevens nooit zo maar in een ander klimaatsgebied toepassen, maar moet men deze onder gebruikmaking
van natuurkundige wetten aan de gewijzigde warmtebalans en de
andere stralingscondities aanpassen. WARTENA is zo ver gegaan om
de temperatuur in het toekomstige meer op verschillende diepten
te schatten hetgeen in dit geval voor een bepaalde mogelijke toepassing was gevraagd.
Over de klimaatsverschillen die het gevolg zijn van de grote oasen
die ontstaan door het toepassen van irrigatie in steppen en woestijnen hebben vooral Russische onderzoekers bericht. Het blijkt dat
deze praktisch beperkt blijven tot de geïrrigeerde oppervlakte. In
de grote oases in centraal Azië b.v. is wel de gemiddelde maandtemperatuur in juli op 2 m hoogte ca 3° C lager dan in de omringende
woestijn, maar reeds op minder dan een kilometer afstand is het
verschil nauwelijks meer merkbaar. Iets dergelijks geldt ook voor
de luchtvochtigheid. De neerslag is door de 1.3 miljoen bevloeide
ha in Turkmenie niet merkbaar veranderd. Voor de bevloeiingen in
Europees zuid Rusland door de Dnjepr (1.5 miljoen ha) en door de
Wolga (2.5 miljoen ha) wordt opgegeven, dat „misschien" de neerslag met 1tot 2 cm per jaar is toegenomen. Het aanleggen van stroken bos in de bevloeide gebieden zou deze waarden „wellicht" iets
kunnen verhogen.
Al met al blijkt het klimaat buiten de bevloeide gebieden niet of
nauwelijks te veranderen. De oppervlakten in kwestie, hoe groot
ook volgens onze technische maatstaven gemeten, zijn te klein om
als brongebied te kunnen fungeren voor een klimaatsverandering
van de omgeving. In de kunstmatige oasen zijn echter de temperaturen nabij de grond en is ook de luchtvochtigheid sterk verschillend van dezelfde grootheden in de omringende steppe of woestijn.
SKVORZOV geeft b.v. voor de luchttemperatuur vlak boven de grond
42° C om 13hr. op een bepaalde dag omstreeks midden juli voor de
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steppe en 31° C voor een met rijst beplante bevloeide oppervlakte.
Op 50 cm hoogte heeft men 37° C en 33° C op 2 meter 36° C en
35° C. De luchtvochtigheid vlak boven de grond is 22 en resp. 56
percent en op twee meter hoogte 24 en 34 percent. Ook blijkt dat
de warmtebalans aan het aardoppervlak belangrijk is veranderd.
Hier is dus het klimaat waarin de rijstplanten groeien in hoge
mate verschillend geworden van dat van de omliggende steppe.
Wanneer men de groei van deze planten kwantitatief wil volgen
dient men niet de klimaatsfactoren van de steppe maar die van het
bevloeide gebied zelf te beschouwen. In het grote klimaatgebied
van de steppe heeft nu een relatief klein stuk een ander klimaat gekregen dat door de plaatselijke veranderingen in het aardoppervlak, in dit geval bevloeiing en plantengroei, wordt veroorzaakt.
Men spreekt dan van een mikroklimaat. Aan het mikroklimaat zullen wij nu de aandacht geven die het wegens zijn belang voor mens,
dier en plant verdient.
Mikroklimatologie. — In de mikroklimatologie wordt de aandacht gericht op karakteristieke eigenschappen van het klimaat die
door de plaatselijke gesteldheid worden veroorzaakt. Een heuvel b.v.
geeft typische klimaatsverschillen te zien tussen noord en zuid helling. Op het noordelijk halfrond is de zuidhelling gemiddeld warmer hetgeen o.a. in de plantengroei tot uiting komt. Zo vindt men
dan ook aan de oever van een meer, zelfs aan een slootkant, aan
een muur of tussen de noord-west en de zuid-oost kant van een boom
verschillen in klimaat die tot uiting komen in de plantengroei; men
lette b.v. op de algen- en korstmossengroei aan boomstammen. De
klimaatsverschillen kunnen groot zijn. Het aantal uren zonneschijn
kan zeer sterk uiteenlopen. De oorzaken van deze klimaatsverschillen zijn echter objecten van zulke kleine afmetingen dat op enige
hoogte boven het aardoppervlak hun invloed niet meer merkbaar
is. De bewolking en de neerslag worden niet beïnvloed. Zodra de
objecten zo groot worden dat dit wel het geval is krijgt men overgangsgevallen tussen mikroklimaat en het algemene klimaat waarin
over plaatselijke verschillen wordt gemiddeld. Men spreekt wel van
makroklimaat inplaats van klimaat wanneer men het verschil met
het mikroklimaat wil accentueren. Het mikroklimaat wordt ook
wel topoklimaat d.i. plaatselijk klimaat genoemd om aan te duiden
dat de plaatselijke gesteldheid daarin zo overwegend tot uiting
komt. Om dezelfde reden hoort men eveneens de term lokaal klimaat, terwijl bioklimaat wordt gebruikt wanneer de belangstelling
uitgaat naar de samenhang tussen het klimaat en de ontwikkeling
of reactie van de levende natuur. Weer andere termen zijn stadsklimaat, bosklimaat, weideklimaat enz., termen die voor- zichzelf
spreken. Alsovergang tussen het makroklimaat en het mikroklimaat
wordt wel eens de benaming mesoklimaat gebruikt. Ik zal hier vol-
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staan met makroklimaat tegenover mikroklimaat te stellen.
Het invoeren van zoveel verschillende termen heeft n.1. weinig
nut. Evenmin heeft het nut tijd te besteden om scherpe grenzen
te trekken tussen wat men wel en wat men niet tot de makro- resp. de mikroklimatologie zal rekenen. Wel kan men gemakkelijk globale grenzen aangeven. De methoden van onderzoek en
de gebruikte apparatuur voeren op een geheel natuurlijke wijze
daartoe. Luchtstromingen op grote hoogte, stratosfeeronderzoek,
wolkvorming en het optreden van neerslag horen typisch tot de
makroklimatologie. Anderzijds zijn de uiterst kleine thermo-elementen en de speciale windmeters voor lage snelheden waarin men
vlak bij het aardoppervlak de temperatuur en de geringe windsnelheden meet, karakteristiek voor het mikroklimatologisch onderzoek.
Variaties nabij het aardoppervlak. —De studie van het klimaat
van de bodem nabij het aardoppervlak en van de luchtlaag tot op
enkele meters hoogte wordt tot de mikroklimatologie gerekend en
het is in deze laag dat zich verreweg het meeste leven op aarde afspeelt. De planten en vele dieren brengen hun gehele leven of een
groot deel van hun leven in deze laag door-die beneden de normale
meteorologische waarnemingshoogte ligt. De omstandigheden te leren kennen waaronder dit leven zich voltrekt is één van de doelstellingen van de mikroklimatologie en voor het landbouwkundig onderzoek zelfs de belangrijkste.
Een groot aantal onderzoekers heeft in het verleden reeds metingen verricht over het klimaat nabij het aardoppervlak, maar het
is vooral GEIGER geweest die met zijn boek: „Das Klima der bodennahen Luftschicht" veel heeft bijgedragen tot een krachtige ontplooiing van de mikroklimatologie in West-Europa en Amerika.
In Rusland werd ook reeds op grote schaal mikroklimatologisch onderzoek gedaan. GEIGERS boek is belangrijk als samenvatting van de
mikroklimatologische waarnemingen. Verklaren doet het nauwelijks en de waarnemingen die beschreven worden zijn meestal klassieke klimatologische waarnemingen met thermometers of thermoelementen waarmede lucht en bodemtemperaturen worden geregistreerd, vochtigheidsmetingen, windmetingen etc. Kortom het
boek geeft feiten maar treedt niet in een bespreking van de oorzaken noch in de samenhang van de verschillende grootheden. De
mikroklimatologie die in GEIGERS boek beschreven wordt heb ik
daarom niet bedoeld toen ik aan het begin van mijn rede de woorden moderne ontwikkeling van de mikroklimatologie heb gebruikt.
Ik hoop u nog later duidelijk te mogen maken dat nu heel wat meer
verlangd wordt van de mikroklimatologie dan ooit met metingen,
zoals in GEIGERS boek zijn beschreven, valt te bereiken.
Maar laat ik direct hieraan toevoegen dat dit geenszins wil zeggen dat dit oudere klimatologische werk geen waarde zou hebben;
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integendeel, GEIGERS boek is en zal nog lang blijven een standaardwerk, een encyclopaedic vol gegevens en feiten over het mikroklimaat. De Engelsen zeggen terecht dat men nu eenmaal de laatste
stap niet het eerst kan zetten en zo ook hier. Eerst moet men een
overzicht hebben van de verschijnselen die zich voordoen alvorens
men tot een verklaring en vooral tot toepassing van de opgedane
kennis kan komen. Laat ik nu een paar voorbeelden geven van mikroklimatologische verschijnselen.
Bij een onbegroeide kale droge grond wordt in de bovenste heel
dunne laag het zonlicht geabsorbeerd voor zover het niet wordt teruggekaatst. De hier ontwikkelde warmte wordt gedeeltelijk naar
de lucht, gedeeltelijk naar de diepere grondlagen afgevoerd en tenslotte wordt ook een fractie als warmtestraling uitgezonden. Men
moet dus aan het aardoppervlak bij felle bestraling een hogere
temperatuur verwachten dan daarboven of daaronder. Deze verwachting blijkt juist te zijn, maar voor velen zal het toch wel een
verrassing zijn te vernemen dat een temperatuur van omstreeks
80° C in een woestijn of een droge steppe volstrekt geen uitzondering vormt. Een paar centimeter onder het aardoppervlak kan dan
reeds de temperatuur tot op ongeveer 40° C gezakt zijn. In de lucht
neemt de temperatuur niet zo snel af maar daalt ook daar naarmate
men zich verder van het aardoppervlak verwijdert. In de regel treden grote verschillen in temperatuur op tussen dicht bijeen gelegen
plaatsen. Onder extreme condities van bestraling vormen zich kolommen warme lucht die opstijgt temidden van de minder warme
dalende lucht die naar de plaatsen toestroomt vanwaar de hete lucht
opstijgt.
'sNachts gebeurt het omgekeerde; het warmte uitstralende grondoppervlak wordt vooral bij geringe roering in de lucht in een z.g.
stralingsnacht, kouder dan de lucht er boven en dan de onderliggende bodem. Een nachtelijke minimumtemperatuur van 10° C in
het zojuist genoemde geval van een woestijn is geen uitzondering.
Men ziet hieruit welke enorme dagelijkse temperatuurverschillen
kunnen optreden en hoe streng het klimaat aan het bodemoppervlak in dit geval is.
Is de grond vochtig dan zijn de temperatuurschommelingen veel
minder extreem. De warmte wordt gemakkelijker naar beneden afgevoerd en daardoor stijgt overdag onder intense bestraling van de
zon het oppervlak niet zo sterk in temperatuur, terwijl bovendien
de warmte voor een deel in verdamping wordt vastgelegd, 's Nachts
stroomt de warmte uit de diepere bodemlagen makkelijker naar het
oppervlak terug en daardoor koelt dit minder sterk af. Het verschil
tussen de maximum en de minimum temperatuur kan wel twintig
tot dertig graden minder worden dan bij dezelfde grond in droge
toestand.
Bij een begroeide grond, wanneer een grasmat aanwezig is of
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hoger opschietende planten een aaneengesloten dek vormen, wordt
de zonnestraling door het bladerdek, onderschept en het grondoppervlak verkeert doorlopend in de schaduw. Nu treden de grootste
temperatuurverschillen niet meer aan het aardoppervlak op, maar
hoger, tussen de bladeren in de laag waar in hoofdzaak de straling
wordt geabsorbeerd. Het is alsof het aardoppervlak nu om hoog is
geschoven en in het bladerdek terecht is gekomen. Denkt men aan
de extreem hoge temperatuur die bij droge grond is waargenomen
dan wordt het duidelijk hoe belangrijk het is dat de plant water ter
beschikking heeft dat uit de bladeren verdampt en daarbij de bladoppervlakte afkoelt, zodat ernstige schade door te hoge temperatuur wordt vermeden.
,Zoals in de temperatuur grote variaties optreden nabij het aardoppervlak zo veranderen ook de vochtigheid in de lucht en het
vochtgehalte in de bodem dikwijls sterk, terwijl de straling bijzonder sterk verandert. Onder een goed staand aardappelgewas in juli
is de lichtintensiteit op de bodem nog maar enkele procenten van
die bij onbegroeide grond. De windsterkte loopt van de waarde
die deze boven het gewas heeft tot praktisch nul terug en vertoont
dus eveneens een zeer sterke variatie met de hoogte.
Mikroklimaat en Plantenziekten. — In de plantenziektekunde
ligt een belangrijk gebied voor toepassing van de mikroklimatologie.
Schimmels, nematoden en ook vele insekten, wanneer deze in een
stadium verkeren dat zij zich moeilijk over grote afstanden kunnen
verplaatsen, zijn voor hun ontwikkeling in hoge mate afhankelijk
van het mikroklimaat.
Kent men de omstandigheden die gunstig zijn voor hun vermenigvuldiging of waaronder de infektiekans bijzonder groot is dan
leert een studie van het mikroklimaat wanneer en waar men moet
ingrijpen om de schadelijke organismen te bestrijden.
De grote variabiliteit vooral in de temperatuur in een plantendek
en ook in de bovenste bodemlaag heeft tot gevolg dat veelal de gevaarlijke combinatie van mikroklimaatsfactoren in een betrekkelijk dunne laag in het gewas of in de grond gelokaliseerd kan worden. Daar kan men dan ingrijpen om de schadelijke organismen te
bestrijden. De samenhang die er bestaat tussen makroklimaat en
mikroklimaat maakt het mogelijk verdacht te zijn op gevaarlijke
perioden.
Een enkel insect of nematode is een klein object vergeleken met
de planten, bodemoneffenheden of conglomeraties van de dieren
zelve. Daarom verstoren zij het mikroklimaat slechts weinig. Hier
heeft men nu een geval waarbij veelal de luchtvochtigheid en de
lucht- of bodemtemperatuur en in het algemeen het mikroklimaat
van deomgeving van het insekt als bepalend mag worden beschouwd
voor de levensvoorwaarden van dit insekt. Wel moet men rekening
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houden met het feit dat een grote populatie een ander mikroklimaat
te weeg kan brengen dan zonder deze dieren zou heersen. Een enkel insect of nematode heeft echter zo weinig invloed dat het slechts
bij uitzondering nodig zal zijn tot het berekenen van warmte- of
vochtbalansen over te gaan. Grotere objecten, planten of grotere
dieren verstoren vaak het mikroklimaat in hun omgeving zodanig
dat men wel deze balansen moet berekenen.
Eveneens moet men deze balansen in aanmerking nemen wanneer men wil nagaan hoe het mikroklimaat verandert door één of
andere ingreep. Daarom gaat de moderne ontwikkeling van de mikroklimatologie via de behandeling van de warmte- en de wateren de stralingsbalans eveneens in een sterk natuurkundige richting.
Verandering van Mikroklimaat. — Wij hebben tevoren gezien dat
zelfs de bevloeiing van 2.5 miljoen ha steppegrond nauwelijks enige
invloed had op het klimaat van de omringende steppe. Het mjkroklimaat van de bevloeide grond is echter wel sterk veranderd. De
temperaturen en luchtvochtigheden volgen uit de warmte en vochtbalans en men kan in principe uitrekenen hoeveel water moet worden toegevoerd om de verdamping te compenseren. Ik zei met opzet
in principe omdat een grote praktische moeilijkheid zich voordoet
bij deze berekening. De toevoer van warmte door de wind, de z.g.
advectieve warmte, is slecht bekend. Toch geeft zelfs een globale
berekening al een goed inzicht in de orde van grootte van de veranderingen die zullen optreden. Onderzoek over de warmtebeweging in atmosferische lucht, dat op vele plaatsen geschiedt, zal hier
klaarheid brengen en op de duur een exacte berekening mogelijk
maken. Het water, n.1. bij bevloeiing of in het tegengestelde geval
bij drainage heeft een zeer grote verandering in het mikroklimaat
van een streek ten gevolge. Maar er zijn ook andere mogelijkheden
om het mikroklimaat te wijzigen.
Het mikroklimaat van de bodem wordt sterk beïnvloed door het
aanbrengen van een laag van een ander materiaal op de grond. Een
z.g. mulch van plantenresten wordt in de tropen en ook in niet tropische gebieden vaak toegepast. Hierdoor verandert de bodemtemperatuur en wel worden de temperatuurschommelingen kleiner
en ten gevolge van de grotere reflectie van de mulch daalt ook de
gemiddelde grondtemperatuur meestal enigszins. Het effect dat
een mulch op de bodemtemperatuur heeft, kan berekend worden
en dit geschiedt wederom door een warmtebalans op te stellen. Een
interessante toepassing vond een paar jaar geleden in de Verenigde
Staten van Amerika plaats waar in verschillende staten een laag
maisstro op het veld werd achtergelaten om een betere opbrengst
van het volgend maisgewas te krijgen, terwijl in andere staten zo'n
mulch juist opbrengst verlagend werkte. Bovendien bleken de re-
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sultaten nog van de dikte van de aangebrachte laag af te hangen
en ook. traden van jaar tot jaar verschillen op.
Door een eenvoudige berekening kon worden aangetoond dat in
de zuidelijke staten, waar de mulch steeds voordelig was, de bodemtemperatuur dicht onder het oppervlak bij de onbedekte grond zo
hoog opliep dat deze boven de optimale temperatuur voor het goed
functioneren van de wortels uitkwam. De mulch verlaagde de temperatuurmaxima en had daar dus een gunstig effect. Anderzijds
bleek dat in de noordelijke staten de bodemtemperatuur reeds beneden het optimum lag en door het aanbrengen van de mulch nog
verder van het optimum af kwam te liggen. Ook de invloed van de
dikte van de bodembedekker kon worden verklaard.
Het aanbrengen van een zand- of een kleilaag op de droge veengrond om het nachtvorstgevaar te verminderen is eveneens een voorbeeld van de beïnvloeding van het mikroklimaat door bodembedekking.
Grondbewerking is een derde voorbeeld. Dit is door VAN DUIN in
zijn dissertatie behandeld. Hier is de bodembedekker niets anders
dan de losgewerkte aarde. Bij het bereiden van een zaadbed wordt
de bovenlaag zeer fijn verdeeld, waardoor-hij een slechtere warmtegeleider wordt dan de ondergrond en overdag daardoor warmer.
Berekening leert dat een gunstig mikroklimaat in het zaadbed in
het voorjaar tot stand komt.
Nog een mogelijkheid om praktisch in het mikroklimaat in te grijpen geven de windschermen of windheggen. Hierdoor wordt de
wind nabij het aardoppervlak verzwakt en dit heeft tengevolge dat
de warmteafvoer door de lucht geringer wordt. Berekening leert dat
men de windschermen niet verder dan ongeveer 10 x de hoogte uit
elkander moet zetten om een zodanige verandering van mikroklimaat te bewerkstelligen dat dit in de opbrengst tot uiting komt.
Daarneven, en veelal is dit zelfs de hoofdreden voor liet aanbrengen
van een windscherm, dient het om winderosie te bestrijden of zoals
in de Russische steppen om in de winter het wegwaaien van sneeuw
over grote afstanden tegen te gaan. Voor de laatstgenoemde toepassingen kunnen de windschermen verder uiteen staan.
Behalve de hier genoemde methoden zijn er nog andere om het
mikroklimaat te beïnvloeden. Zij zijn echter meest van belang voor
speciale cultures. Het planten van schaduwbomen is een voorbeeld.
Bij alle theoretische beschouwingen en bij alle praktische berekeningen over de beïnvloeding van het mikroklimaat blijkt de
warmte- en de waterdampafvoer door de lucht een belangrijke
grootheid te zijn welke men nog onvoldoende beheerst.
. De verbreiding van de warmte in lucht geschiedt doordat warme
luchtbellen, luchtpakketten zegt men wel, opstijgen. Aan het aard-
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oppervlak wordt hun plaats dan ingenomen door koudere lucht die
van boven naar beneden is gezakt. Deze koudere lucht wordt op
zijn beurt ook weer verwarmd en zal na enige tijd zelf ais een bel
opstijgen. Door allerlei min of meer toevallige oorzaken geschiedt
de verwarming van de bodem niet homogeen maar zijn er warmere
naast koelere plaatsen. Ook de opstijging van de bellen geschiedt
niet regelmatig. De lucht is n.1. in turbulente beweging. Met deze
uitdrukking bedoelt men dat luchtpakketjes onregelmatige bewegingen uitvoeren die het grillige karakter vertonen dat men aan
rook kan waarnemen uit een schoorsteen. Een rookpakket beweegt
zich niet in een rechte lijn maar volgt een kronkelende weg en wordt
daarbij sterk vervormd en zelfs uiteengereten.
Het zou te ver voeren op de methoden in te gaan waarop de verbreiding van de warmte in de lucht wordt gemeten. Vooral in
Australië wordt op dit gebied veel onderzoek verricht; in Amerika
en in Nederland wordt eveneens hieraan fundamenteel onderzoek
verricht.
Mijne Dames en Heren, Ik hoop u in mijn rede te hebben laten
zien dat de klimatologie en de nieuwe spruit de mikroklimatologie niet meer alleen beschrijvende wetenschappen zijn. Op verschillende punten zijn zij thans toegankelijk voor een rigoureuze
wiskundig-natuurkundige behandeling. Daardoor kunnen zij in
steeds ruimere mate gebruikt worden om gunstiger levensvoorwaarden van mens, dier en plant te verwezenlijken.
Ik heb gezegd.

20. H E T S T U D I E J A A R 1959-1960
'REDE UITGESPROKEN OP 19 SEPTEMBER 1960 BIJ HET EINDE VAN HET
STUDIEJAAR DOOR DE RECTOR MAGNIFICUS

IR. W. F. E I J S V O O G E L
Mijne Heren Leden van het Bestuur,
Dames en Heren,
, Gelijk in ons dagelijks leven worden in onze hogeschoolgemeenschap de perioden van blijdschap en vreugde onverwacht verstoord
en roepen dagen van leed en verdriet ons tot bezinning. Deze woorden, drie jaren geleden door onze Rector Magnificus van deze plaats
uitgesproken, nebben voor ons dit jaar een zeer diepe betekenis
gekregen.
Met zijn echtgenote uit 's-Gravenhage terugkerend, werd onze
Rector Magnificus op 22 november 1959 bij een auto-ongeluk zo
ernstig gewond, dat wij voor zijn leven vreesden en slechts het herstel van Mevrouw D E JONG verwachtten. De hoop herleefde, toen
de tekenen er op wezen, dat het leven het van de dood zou winnen
en rond de jaarwisseling was de toestand zodanig verbeterd, dat wij
er niet aan twijfelden, of PROF. D E JONG zou, hoewel zijn volledig
herstel misschien nog maanden zou vorderen, zijn rectorale taak
kunnen hervatten.
Diep werd onze hogeschoolgemeenschap dan ook geschokt door
het bericht, dat onsop zondag 10januari bereikte, dat PROF. D E JONG
in de ochtend volkomen onverwacht, ik zou haast zeggen op het
moment, dat wij de vorderingen van zijn herstel niet beter hadden
kunnen wensen, was overleden.
Met hem verloor de hogeschool de oudste hoogleraar in de veeteeltwetenschap, maar meer spreekt tot ons, dat wij onze Rector
Magnificus verloren. Want welke zijn verdiensten in de veeteeltwereld en als hoogleraar in de veeteeltwetenschap ook mogen zijn,
zijn grote verdiensten voor onze hogeschool zijn in de laatste jaren
in de functie van Rector Magnificus het meest sprekend naar voren
gekomen.
In 1956 voor één studiejaar tot Rector Magnificus benoemd,
droeg de Senaat hem in 1957 bij de invoering van de nieuwe bestuursvorm voor het driejarig rectoraat voor en ik geloof te mogen
zeggen, dat in alle geledingen van onze hogeschoolgemeenschap de
overtuiging bestaat, dat deze keuze bijzonder gelukkig is geweest.
De eerste functionaris oefent in een dergelijk geval een belangrijke
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invloed uit, in het bijzonder in een academische samenleving, waar
traditie een zo grote rol speelt. De taak van onze eerste meerjarige
Rector Magnificus was mede te werken aan de doorvoering van de
gewijzigde bestuursvorm op zodanige wijze, dat daaruit een vruchtbare samenwerking tussen bestuur en senaat zou voortvloeien. Dit
stond hem van meet af aan duidelijk voor ogen en hij gaf daaraan
uiting in zijn rede ter afsluiting van het studiejaar 1956/1957, waarin hij ten aanzien van de twee organen der hogeschool, het Bestuur
en de Senaat, die ieder hun eigen in de wet vastgelegde taak hebben,
opmerkte: „Het hangt dus grotendeels van het samenspel tussen
deze twee bestuursorganen af, of deze reorganisatie zal slagen."
Ofschoon thans nog slechts drie jaar zijn verlopen, bestaat in
ruime kring de overtuiging, dat de reorganisatie van de bestuursvorm aan de verwachting heeft voldaan. Ongetwijfeld is dit mede
dank zij de basis, welke in deze jaren door onze eerste meerjarige
Rector Magnificus, PROF. D E JONG, werd g e l e g d . ^
Met grote dankbaarheid zal hij in onze herinnering blijven voortleven. Aan de grote waardering, welke in onze hogeschoolgemeenschap voor de Rector Magnificus PROF. D E JONG leefde, hopen wij
in blijvende vorm uiting te geven.
Bleven onsdit jaar verdere droevige verliezen onder het docerend
en ander personeel bespaard, helaas geldt dit niet voor onze studenten. Nog voor hij zijn studie daadwerkelijk kon beginnen, overleed te midden van zijn nieuwe vrienden plotseling de student
G. J. COLEBRANDER. Bijhet zwemmen in de Rijn vedronk de student
J. L. STUGER, terwijl in New-Delhi, waar zij voor haar praktijktijd
vertoefde, de studente MET. G. BIRNIE overleed. Was COLEBRANDER
juist aangekomen, STUGER en MEJ. BIRNIE waren studenten, die een
plaats in onze studentenmaatschappij verworven hadden. Zij zullen
bijyelen in warme herinnering blijven.
TÉen in de academische sfeer zeer ongewone gebeurtenis, welke
ernstige gevolgen had kunnen hebben, was de aanslag, welke een
buitenlandse student op 2 januari op collega REINDERS-GOÜWENTAK
pleegde. Gelukkig werd zij slechts licht gewond, zodat zij na betrekkelijk korte tijd geleidelijk haar werkzaamheden kon hervatten. Ik
heb in de vergadering van de Senaat, wetende namens allen te spre-'
ken, collega REINDERS-GOÜWENTAK hartelijk gelukgewenst met deze
afloop.
*Nahet overlijden van PROF. D E JONG heb ik als waarnemend Rector Magnificus het rectoraat op mij genomen. Bij besluit van Hare
Majesteit de Koningin ben ik daarin voor het tijdvak van 10 januari
1960 tot het einde van de lopende cursus bevestigd. Bovendien
heeft Hare Majesteit de Koningin mij op voordracht van de Senaat
voor de eerstvolgende drie studiejaren tot Rector Magnificus benoemd. Nu mij de rectorale taak is opgedragen is er een vacature
in het Bestuur van onze hogeschool ontstaan, daar de Rector Magni-
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neus ambtshalve zitting heeft in het Bestuur en dus in de plaats,
welke ik tot dusver in het Bestuur innam, zal dienen te worden
voorzien. Ik verwacht, dat deze voorziening b i n n e n k o r t tot stand
zal komen, aangezien de Senaat in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zijn advies daarover nog vóór de zomervakantie
kon uitbrengen.
Schenken wij thans allereerst onze aandacht aan de docerende
leden van onze hogeschoolgemeenschap, dan zien wij dat daarbij
slechts zeer weinig mutaties zijn te vermelden. De aanvullingen, die
ons corps hoogleraren boekte, zijn echter zeer waardevol. Allereerst
dan de bezetting van de belangrijke leerstoel voor de landhuishoudkunde.
In het vorige verslag is reeds medegedeeld, dat het de bedoeling
was na het aftreden van collega MINDF.RHOUD in de plaats van de gewone hoogleraar in de landhuishoudkunde en de buitengewone
hoogleraar in de staat- en landhuishoudkunde twee gewone hoogleraren te benoemen. Hierdoor toch zou een betere verdeling van
de onderwijstaken k u n n e n worden doorgevoerd. De eerste stap in
deze richting was de benoeming van coltega HORRING tot hoogleraar
in de algemene landhuishoudkunde. T h a n s zijn de voorstellen geheel gerealiseerd door de benoeming van DR. IR. J. F. VAN RIEMSDIJK, hoofd van de afdeling algemeen economisch onderzoek van het
L.E.I., tot hoogleraar in de bijzondere landhuishoudkunde.
Dankbaar zijn wij collega MINDERHOUD die, in afwachting van de
voorziening in het onderwijs in de bijzondere landhuishoudkunde,
bereid werd gevonden de colleges tot de zomervakantie te geven.
Een tweede belangrijke winst is de voorziening in het onderwijs
in de leer van de textiel en haar gebruik. Meerdere jaren is hier
naar een oplossing gezocht. T h a n s is deze gevonden door de benoeming van DR. IR. W. F. DU BOIS te Nijverdal tot buitengewoon hoogleraar. Wij prijzen ons gelukkig DR. DU BOIS bereid te hebben gevonden om, naast zijn belangrijke werkkring in de industrie, een buitengewoon hoogleraarschap te aanvaarden. De Senaat heeft het verder bijzonder op prijs gesteld, dat het in de lange periode van voorbereiding mogelijk is geweest het onderwijs in dit vak voortgang te
doen vinden, dank zij de medewerking van DR. IR. T . W. A. BORGF.SIUS te T i l b u r g , die gedurende twee jaar de colleges in dit vak
heeft willen geven.
Een tweetal benoemingen, reeds bij vorige gelegenheden aangekondigd, kwam tot stand, te weten de benoemingen van IR. H. KUIPERS tot lector in de grondbewerking en van DR. H . VELDKAMP tof
lector in de technische microbiologie.
De specialisatie o p vele gebieden gaat steeds verder. Veelal mov
ten daarvoor nieuwe hoogleraren worden benoemd. T o c h dient de
mogelijkheid tot inschakeling in het onderwijs van wetenschappe-
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lijke medewerkers, hetzij van onze hogeschool, hetzij van de instituten, niet voorbij gezien te worden.
In een tweetal gevallen was het daardoor mogelijk aan de noodzaak tot verdere specialisatie te voldoen. De wetenschappelijke medewerker van collega PRAKKEN, DR. IR. J. H. VAN DER VEEN, werd belast met het geven van een serie colleges in de biometrische genetica,
terwijl voorts besloten werd jaarlijks door gespecialiseerde bodemkundigen een cursus te doen geven om onze studenten kennis te
doen nemen van de nieuwste inzichten, welke zich op het gebied
van de regionale bodemkunde in binnen- en buitenland ontwikkelen. Ter uitvoering van het laatste werd DR. IR. A. P. A. VINK, hoofd
van de afdeling landclassificatie van de Stichting voor Bodemkartering, in het thans aflopende studiejaar belast met het geven van een
cursus in de bodemkundige landclassificatie.
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd moest
DR. IR. A. MINDERHOUD, die sedert 19 september 1939 de lessen in de
bijenteelt verzorgde, deze taak op 1oktober 1959 beëindigen, waarmede een bij uitstek deskundige op dit gebied onze hogeschool heeft
verlaten. Een gelukkige voorziening in dit onderwijs lag binnen ons
bereik, daar PROF. D E WILDE, die over een 25-jarige imkerservaring
beschikt, zich bereid verklaarde de theoretische lessen te geven,
welke door een aantal praktische lessen in bedrijfsmethoden onder
leiding van een bijenteeltleraar worden aangevuld.
Ik heb U een korte schets gegeven van de mutaties onder het~' <*
docerend personeel, dat op het ogenblik gelukkig slechts weinig/©
hiaten vertoont. Nog zal moeten worden voorzien in het onderwijs
in de veeteeltwetenschap als gevolg van het overlijden van PROF.
D E JONG. Binnenkort zal ook deze plaats worden bezet.
Vanzelfsprekend komen aan een zich ontwikkelende hogeschool
ook nieuwe behoeften naar voren, veelal verband houdende met een
wijziging van de studieopzet, soms gevoeld in kringen buiten de
hogeschool. Over een drietal hiervan wil ik nog iets opmerken; de
verdieping van het fundamenteel onderzoek, welke hier ook toe
behoort, zal ik aan het eind van mijn rede bespreken.
In 1955 gaf de contact-commissie voor natuur- en landschapsbescherming in overweging een docentschap in de natuurbescherming
in te stellen. De betekenis hiervan voor onze studenten volgt reeds
hieruit, dat vele landbouwkundig ingenieurs in hun latere werkkring in enigerlei vorm met de natuurbescherming in aanraking
komen. Na uitvoerig overleg heeft de Minister van Landbouw en
Visserij zich verenigd met de instelling van een cursus in de natuurwetenschappelijke aspecten van de natuurbescherming. Dit mag
echter niet leiden tot een verzwaring van het examenprogramma
en het ligt voorshands dan ook niet in de bedoeling dit onderwijs
een deel van het examen te doen uitmaken. Voorstellen tot benoeming van een docent zijn ingediend.
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Wordt in land- en tuinbouw grote zorg besteed aan de voortbrenging van plantaardige en dierlijke producten, en wordt ook aan
de verwerking van deze producten aandacht besteed, er bestaat nog
een grote leemte in onze kennis van de chemische omzettingen en
structuurveranderingen, welke in het product na de bewerking
kunnen optreden, veranderingen, die zowel de calorische waarde,
als de smaak, geur, vitaminegehalte, verteerbaarheid, enz. kunnen
beïnvloeden. Ook dit gebied zal in ons onderwijs en onderzoek betrokken moeten worden. Het heeft de Senaat bijzonder verheugd
in beginsel hiervoor de beslissing van de Minister van Landbouw en
Visserij te verkrijgen, zodat thans de voorstellen tot benoeming van
een nieuwe hoogleraar in voorbereiding zijn.
Een suggestie uit kringen buiten onze hogeschool, U hebt dit
uit de radioberichten reeds kunnen vernemen, betreft de opneming
van de visserij-economie in het studieplan van onze hogeschool. Ik
wil volstaan met dit te vermelden en onthoud mij er vooralsnog
van hieraan verdere beschouwingen te verbinden, aangezien de
betreffende stukken de Senaat eerst in de zomervakantie hebben
bereikt.
De taak, welke aan de Rector Magnificus is toebedeeld bij de
bestuursvorm, welke wij aan onze hogeschool kennen, is veelomvattender dan voorheen. Dit is in de wet voorzien. Daarom is daarin
de bepaling opgenomen, dat de Rector Magnificus wordt ontlast
van een zodanig deel van zijn onderwijstaak, als hij, in overleg met
het Bestuur, voor de juiste vervulling van het rectoraat noodzakelijk
acht. Het is ook voor mij, nu mij de rectorale taak voor meer dan
drie jaren werd toevertrouwd, noodzakelijk, dat ik een deel van
mijn oorspronkelijke werkzaamheden kan overdragen. Dit lijkt mogelijk door de benoeming van een lector, die mij van het onderwijs
In de weg- en waterbouwkunde ontlast; de Senaat stemde hiermede
in. Een voorstel hiervoor is door het Bestuur aan de Minister van
Landbouw en Visserij voorgelegd en ik heb het vertrouwen, dat
daaraan bij het begin van dit nieuwe studiejaar uitvoering zal worden gegeven.
Ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin werd collega COOLHAAS benoemd tot Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. De gewezen laborant W. GEURTSEN, de amanuensis A, H. POST en de tuinman A, P. G. ULTEE ontvingen de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons.
Collega WELLENSIEK werd benoemd tot officier de l'Ordre du
Mérite Agricole.
Als onderscheiding moge ook worden gezien de benoeming van
collega SUCHER VAN BATH tot lid van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen in de afdeling letterkunde en de toekenning van de Rumphius-medaille aan collega D E W I Tdoor de
commissie voor Greshoff's Rumphius Fonds.
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Wij verheugen ons vanzelfsprekend in de onderscheiding welke
hen ten deel viel.
Het gebouwenvraagstuk, het is vroeger meermalen gezegd, gaat
in steeds sterkere mate het knelpunt in de ontwikkeling van de
Landbouwhogeschool vormen. Vele beschouwingen zijn daaraan gewijd. Telkens duikt het ruimteprobleem op en dit krijgt nu een nog
ernstiger karakter door de toename van het aantal studenten. Ik zal
hierop aan het einde van mijn verslag terug komen, maar ik wil
reeds nu opmerken, dat belangrijke verbeteringen in de huisvesting
van ons onderwijs inmiddels zijn tot stand gekomen.
In de eerste plaats nadert het belangrijke complex op de Dreijen
zijn voltooiing. Gereed kwam het organisch-chemisch laboratorium, zodat in maart collega DEN HERTOG daarin zijn intrek kon
nemen. De middenbouw, waarin de collegezalen zijn ondergebracht,
nadert zijn voltooiing, waarmede een groot probleem voor het geven van colleges zal zijn opgelost. Ook het gebouw voor entomologie
zal vermoedelijk binnen enkele maanden in gebruik kunnen worden
genomen.
De afdeling landschapsarchitectuur kon nog vóór Kerstmis de
voor haar op de Dreijen gebouwde barak betrekken, terwijl kort
daarna de barak voor virologie gereed kwam.
Het gebouw waarin naast de Stichting Landbouwhuishoudkundig
Onderzoek, de afdeling Landbouwhuishoudkunde een plaats zal
vinden, vordert goed en toont zijn aantrekkelijke moderne vorm
reeds aan de beschouwer.
Voor de gebouwen voor pluimveeteelt kon nog steeds geen geschikt terrein worden gevonden.
Wanneer ik thans een ogenblik Uw aandacht vraag voor onze
studenten en hun activiteiten, dan doe ik dit, in het algemeen gesproken, met bijzonder genoegen. Er kan toch van belangrijke activiteiten gewag gemaakt worden.
Vooral bij de lustra vinden de studenten gelegenheid tot volle
ontplooiing van hun kunnen en het streven is er in de laatste jaren
steeds opgericht geweest aan een lustrum zomogelijk een bijzondere
vorm te geven. Ik geloof, dat Unitas Studiosorum Vadae daarin dit
jaar op uitnemende wijze isgeslaagd door bij die gelegenheid de uitgave te verzorgen van het boek „De vluchtende mens, symbool van
de samenleving". Wel een zeer bijzonder karakter kreeg dit gebeuren door het feit, dat het Hare Majesteit behaagde bij de uitreiking
aanwezig te zijn, waardoor het eerste exemplaar van het boekwerk
aan onze Koningin persoonlijk kon worden overhandigd.
De Wageningse Studenten Koor- en Orkestvereniging kan met
voldoening op haar muzikale prestaties en vooral op het gala-concert
ter gelegenheid van haar achtste lustrum, terugzien.
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Het toneelspel blijft een grote aantrekkingskracht voor onze studenten behouden. De toneelgroepen van alle studentenverenigingen verzorgden elk een uitvoering. Men wordt getroffen door de
talentvolle wijze, waarop vele spelers hun rol weten te vertolken.
Een bijzondere plaats, omdat de activiteit niet van een vereniging,
doch van een groep studenten uitging, neemt het internationale
sociologisch symposium in, dat van 29 juni tot 1 juli in de Aula
werd gehouden. Het onderwerp „Leadership in the non-western
world" trok veel belangstelling en de discussies stonden op hoog
peil. De organisators en collega VAN LIER, die steun en voorlichting
verstrekte, kunnen met voldoening op hun arbeid terug zien.
Ik merkte zo juist op dat ik, in het algemeen gesproken, met genoegen melding maak van de activiteiten der studenten. Helaas
'moet ik daarop één uitzondering maken. Er heeft zich ni. dit jaar
een hoogst betreurenswaardig feit in onze studentenwereld voorgedaan. De Surinaamse studenten hebben en bloc bedankt voor het
lidmaatschap van één onzer studentenverenigingen. Hoezeer ik dit
betreur — de Surinamers weten dat ik hen een zeer warm hart toedraag — toch valt deze kwestie buiten de bemoeienis van de Rector
Magnificus. Slechts zou ik hen willen-voorhouden, bij alle gerechtvaardigde ergernis te bedenken van hoe grote waarde voor de vorming als mens het lidmaatschap van onze studentenverenigingen is.
Wat mij echter ernstig heeft verontrust is de aanleiding tot dit
-bedanken; blijkens een publicatie in het verenigingsblad heeft nl.
één der leden een Surinamer zijn niet-blanke huidskleur verweten.
Nu weet ik natuurlijk ook weldat opgewonden jonge mensen onder
bepaalde omstandigheden wel eens dwaze dingen zeggen, maar daar
valt dit niet mee af te doen. Een dergelijke opmerking heeft een
achtergrond en ik moet hieruit de conclusie trekken dat onder onze
studenten nog niet de onaantastbare overtuiging leeft, dat rassendiscriminatie van moreel standpunt uiterst verwerpelijk, van praktisch standpunt volkomen ontoelaatbaar is.
Wanneer men leest van ernstige spanningen tussen het blanke
en de gekleurde rassen, dan heeft men de neiging om dit toe te
schrijven aan moeilijke omstandigheden, die van een afstand niet
wel te beoordelen zijn. En dan verheugt men zich als Nederlander,
dat hier al vele jaren de huidskleur niet de minste rol speelt in de
waardering van de persoon. Wat dan te denken van dit geval waar
onder ontwikkelde jonge mensen, die als vrienden met elkaar verkeren, een mens beledigd wordt om zijn huidskleur.
Ik hoop dat deze woorden voor alle studenten aanleiding zijn om
dit probleem nog eens ernstig te overdenken. Een dergelijke pijnlijke zaak mag te Wageningen nimmer meer voorkomen.
De sportbeoefening onder de studenten neemt gelukkig steeds
toe. Bij een beschouwing daarover denken wij natuurlijk in de
eerste plaats aan Argo, dat zowel in het hoofdnummer van de Var-
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sity, waar door de oude vier een dead heat met Njord werd geroeid,
als bij de nationale roeikampioenschappen, waar de gestuurde twee
het nationaal baanrecord verbeterde, veel succes had. De laatste
ploeg genoot de onderscheiding te worden uitgezonden naar de
Olympische spelen. Helaas is het haar niet mogen gelukken zich in
de finale te plaatsen.
Voor de lichamelijke conditie van de studenten is het echter van
nog groter belang, dat de belangstelling voor de zaal-sporten sterk
toeneemt. Onder leiding van onze sportleraren beoefenen regelmatig een vrij groot aantal studenten volleybal, schermen, judo enz.,
terwijl aan de indoortraining ongeveer 15% van onze studenten
deelneemt.
Door de sportstichting Landbouwhogeschool Wageningen zijn
voorstellen gedaan om tot een verruiming van de mogelijkheden
te komen, door naast de bestaande beperkte hal een nieuwe sporthal te bouwen. De wens moge worden uitgesproken, dat de stichting met haar streven succes zal hebben.
Hoe belangrijk ook de vorming als mens van de studenten is,
tenslotte komen zij hier voor hun landbouwkundige studie, voor
de voorbereiding voor hun plaats in de maatschappij. U zult dus
begrijpen, dat de Senaat, na de invoering van het nieuwe Landbouwhogeschoolstatuut, met bijzondere belangstelling de studieresultaten volgt. Het meest trekt daarbij vooralsnog de propaedeuse de
aandacht, mede omdat vergelijkingsmateriaal voorshands voornamelijk bij het propaedeutisch examen tot onze beschikking komt. Vanzelfsprekend moet men voorzichtig zijn met het trekken van conclusies, gebaseerd op gegevens van slechts enkele jaren. Mijn ambtsvoorganger heeft als zijn voorlopige indruk eerder medegedeeld,
dat de verwachting bewaarheid schijnt te worden, dat de invoering
van de éénjarige propaedeuse tot een studiebekorting zal leiden. Ik
zou daarnaast een ander aspect willen belichten. De propaedeuse
dient naast vorming ongetwijfeld ook voor selectie onder de studenten. Onze langjarige ervaring toch is, dat voor hem of haar, die
het propaedeutisch examen heeft gehaald, de weg tot het ingenieursdiploma openstaat. Ik heb nu eens de jaarklasse 1956/1957 onder
de loupe genomen om daaraan globaal na te gaan, hoeveel studenten de studie aan de Landbouwhogeschool opgeven. In 1956/1957
lieten 184 personen zich voor de eerste maal inschrijven, waarvan
er 10 zich niet voor het propaedeutisch examen voorbereidden, óf
omdat zij slechts een aantal colleges wensten te volgen, óf omdat zij
op grond van hun studie elders vrijstelling voor één of enkele examens verkregen. Ik heb dus in beschouwing genomen de 174 studenten, die naar onze hogeschool zijn gekomen om de volledige
studie te volgen. Het blijkt thans, dat na 4 jaren 125, of 71,84%,
het propaedeutisch examen met gunstig gevolg aflegden, 8, of
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4,60%, zich daarvoor nog prepareren en 41, of 23,56%, de studie
hebben gestaakt, dan wel de studie aan een universiteit of andere
hogeschool hebben verkozen. Het percentage dat afvalt is nog hoog,
doch waarschijnlijk lager dan velen verwachtten. Onder de studenten, die de studie opgeven zijn er ongetwijfeld velen, die voor
hoger onderwijs niet die aanleg bezitten of over dat doorzettingsvermogen beschikken, dat vereist is. Waarschijnlijk echter schuilen
er onder hen, die geen voldoende resultaten wisten te behalen,
toch nog een aantal, die tot betere prestaties hadden kunnen komen.
Het zou verheugend zijn ook dezen in goede banen te leiden. Volledig, dat staat voor mij vast, zullen wij daarin niet slagen, maar
het isde moeite waard na te gaan wat in dit opzicht te bereiken valt.
In het rapport van de commissie-Rutten wordt gepleit voor begeleiding van de student in de eerste jaren van zijn academische vorming, opdat hij leert studeren en opdat voor hem de overgang naar
zelfstandige studie wordt vergemakkelijkt. Met waardering valt te
vermelden, dat in enige studentengezeliigheidsverenigingen te Wageningen initiatieven zijn ontplooid, waarbij door oudere-jaars studenten aan eerstejaars leiding bij de bestudering van de propaedeutische stof wordt gegeven. Reeds hieruit volgt, dat aan onze
hogeschool behoefte bestaat aan een zekere studiebegeleiding. Het
wordt wenselijk geacht dit te ontwikkelen. De Senaat heeft voorstellen daartoe aan het Bestuur voorgelegd, maar het hangt van de
personele voorzieningen, welke daarvoor vereist zijn, af, in hoeverre
deze studiebegeleiding op korte termijn verwezenlijkt zal kunnen
worden.
Zouden een aantal studenten door een begeleiding in het eerste
jaar mogelijk op de goede weg geholpen kunnen worden, dan blijft
er altijd nog een groep bestaan, welke een mislukking niet kan
ontgaan. Hiertoe behoren zij, die voor de studie ongeschikt zijn.
Er is geen voldoend betrouwbare maatstaf, welke men zou kunnen
hanteren om de geschiktheid voor de studie te beoordelen. Elke
toekomstige student zal dit voor zich zelf moeten uitmaken. Wel
kunnen wij een adviserende taak vervullen, maar daarbij kunnen
wij ons slechts baseren op de examenresultaten aan de inrichting
voor middelbaar onderwijs, welke hij volgde. Wij kunnen een waarschuwende stem laten horen tijdens de voorlichtingsdag, welke
jaarlijks wordt gehouden en welke een steeds toenemende belangstelling trekt. Reeds hiervoor is deze voorlichtingsdag zeer nuttig en mogelijk zal een enkeling na deze dag tot ernstige bezinning
komen.
In de laatste jaren werd bij de aanvang van het studiejaar een
eerstejaarsdag gehouden. Deze eerstejaarsdag, waartoe aan onze
hogeschool slechts schoorvoetend isovergegaan en waarvoor ook mijn
ambtsvoorganger nimmer enthousiast is geweest, is in opzet een
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gedeeltelijke copiëring van de voorlichtingsdag. Vanzelfsprekend
kan men het accent leggen op de begroeting der eerstejaars bij hun
entree aan onze hogeschool, doch door het feit dat de pas aangekomene in de eerste weken met een overstelpende massa feiten geconfronteerd wordt en zich aan geheel ongewone omstandigheden moet
aanpassen, wordt deze begroeting niet innerlijk als zodanig gevoeld.
Bovendien worden vele onderwerpen, welke op een eerstejaarsdag
aan de orde komen, in de groentijd of kennismakingstijd op de
sociëteiten door verschillende sprekers met de eerstejaars studenten
behandeld. Wanneer men het oor te luisteren legt dan blijkt, dat
meer en meer het gevoel door dringt dat deze eerstejaarsdag weinig
zin heeft.
Reeds sedert jaren heeft echter bij mij de gedachte postgevat dat
het, in het bijzonder aan onze hogeschool met zijn vele richtingen,
zeer belangrijk is voorlichting te verschaffen bij de richtingskeuze
na het propaedeutisch examen. Ik gevoel mij in deze opvatting gesterkt, nu ook van de zijde van de WASTRA voorstellen in, deze
geest werden gedaan. Het ligt dus in mijn voornemen om de „eerstejaarsdag" te vervangen door een „tweedejaarsdag". Daar vele
hoogleraren mij hun onmisbare medewerking voor de uitvoering
van dit plan hebben toegezegd, hoop ik het binnen enkele weken
te kunnen verwezenlijken.
De stijging van het aantal studenten stelt ons voor problemen,
omdat onze collegezalen en praktikumruimten daarop niet berekend zijn. Ik kom hierop aanstonds nog terug. Maar de toename,
van het aantal studenten levert ook ernstige moeilijkheden op wal
hun huisvesting betreft. Wel is in Wageningen een studentenftebeschikbaar, op 17 november officieel door de Minister van Landbouw en Visserij geopend, maar deze flat is reeds volledig bezet.
Twee jaren geleden bracht de Rector Magnificus onze zorgen onder
woorden in de mededeling, dat wij ons voor de aanvang van een
studiejaar vele malen afvragen, of het wel mogelijk zou zijn voor
onze studenten in Wageningen huisvesting te vinden. Hij hoopte,
dat deze vrees althans voor de allernaaste toekomst grotendeels zou
zijn weggenomen door de aangevangen bouw van een studentenflat. 90 Studentenkamers zijn beschikbaar gekomen, maar het aantal
voor volledig onderwijs ingeschrevenen is sedertdien met 163 gestegen. De noodtoestand, waarin wij in 1958 wat de studentenhuisvesting betrof verkeerden, is dus niet verbeterd, maar heeft nog
ernstiger vormen aangenomen. Reeds zijn door de stichting „Studentenhuisvesting Landbouwhogeschool" stappen gedaan om te
komen tot de bouw van nieuwe flats. Hopelijk zullen haar plannen
op korte termijn verwezenlijkt kunnen worden, daar ik vrees, dat
de situatie anders nog moeilijker zal worden dan zij nu al is.
Voor het aflopende studiejaar werden 1069 studenten voor het
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volgen van volledig onderwijs ingeschreven, terwijl aan 48 toehoorders werd toegestaan enkele lessen bij te wonen.
Het ingenieursdiploma werd door 71 studenten behaald. Het
aantal promoties was bijzonder groot. 24Afgestudeerden verwierven
de doctorsgraad, waarbij viermaal het praedicaat „met lof" werd
toegekend. Ik geloof dat wij ons gelukkig mogen prijzen, dat zovele
van onze afgestudeerden hun wetenschappelijke vorming afronden
met het bewerken van een proefschrift. Dit kan de landbouwwetenschap slechts ten goede komen.
De door mijn voorganger vermelde aantrekkelijke geste van het
Landbouwhogeschoolfonds om een prijs van ƒ 1000,— beschikbaar
te stellen voor landbouwwetenschappelijke studies van bijzonder
gehalte, werd dit jaar gecontinueerd. Het oordeel van de beoordelingscommissie werd door mij op de dies bekend gemaakt. Bekroond
werden de publikaties van DR. IR. P. GAASTRA, getiteld „Photosynthesis of crop plants as influenced by light, carbon dioxide, temperature, and stomatal diffusion resistance" en van DR. IR. L. WARTENA,
getiteld „Het klimaat en de verdamping van een meer in centraal
Irak".
_
Talrijk zijn de bezoekers,die onze hogeschool jaarlijks trekt, waaronder een groot aantal buitenlandse geleerden. Van grote betekenis
voor onze medewerkers en studenten is daarbij, dat verscheidenen
van hen aan hun bezoek een voordracht op hun terrein verbinden.
Ik beschik niet over volledige gegevens, maar van 22 buitenlandse
geleerden ismij bekend, dat zij tijdens hun bezoek één of meer voordrachten hebben gehouden.
Maar niet alleen beoefenaren der wetenschap, ook autoriteiten,
veelal op landbouwkundig gebied, tonen hun belangstelling voor
onze hogeschool. Zo mochten wij ontvangen delegaties uit de Staten
van Suriname en van de Nederlandse Antillen, de Federal Minister
of Research and Information van Nigeria, enkele leden van het uitvoerend comité van de volksrepubliek Servië en van het territoir
Vojvodine, een Tsjechische missie onder leiding van de vice-Minister voor Buitenlandse Handel en begeleid door de Tsjechische
Gezant in Nederland, terwijl voorts de Minister of Agriculture van
de State of Victoria, Australia, ons laboratorium voor bloembollenonderzoek bezocht.
Een bijzonder karakter droeg het bezoek van een vijftal ondernemende Spaanse studenten, die hun tocht naar hier te voet ondernamen en bij monde van de Spaanse Ambassadeur één der drie meegevoerde ezeltjes aan de Landbouwhogeschool ten geschenke aanboden.
Telken jare maken onze hoogleraren met hun studenten excursies naar het buitenland, waarbij steeds een hartelijke gastvrijheid
en grote medewerking wordt ondervonden. Het doet mij daarom
bijzonder genoegen, dat het ook ons mogelijk is geweest een aantal
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excursies met buitenlandse studenten te ontvangen. Hierbij verdient in het bijzonder vermelding het contact met de universiteit
van Serajewo, dat enige jaren verbroken is geweest, doch dit jaar
weder werd opgenomen. Onzestudenten vertoefden als gast van deze
universiteit in Joegoslavië, waarbij het programma, rekening houdende met onze wensen, geheel aldaar werd geregeld, waartegenover onze hogeschool een gelijke rol vervulde bij het bezoek van de
Joegoslavische studenten.
Het aantal studenten, ook van de studierichtingen voor de gematigde luchtstreken, dat een praktijktijd in het buitenland doorbrengt, neemt steeds toe. Vanzelfsprekend neemt deze praktijk zeer
verschillende vormen aan. Verblijf op een proefstation, medewerker
op een cultuurtechnisch werk (waarbij ik gaarne de hulp van Heide
mij. en Gront mij. releveer), studie aan een Amerikaanse universiteit, dit zijn slechts enkele mogelijkheden. Steeds echter verruimt
een dergelijk verblijf in het buitenland niet alleen de kennis doch
ook de algehele gezichtskring. Wij moeten daarom al het mogelijke
doen om dit te bevorderen.
Ontvangen wij vele buitenlandse geleerden, ook onzerzijds worden contacten met het buitenland onderhouden en uitgebreid, doordat de Regering en nationale of internationale instanties vele hoogleraren in de gelegenheid stellen buitenlandse congressen bij te
wonen of studiereizen te maken naar buitenlandse instellingen voor
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het zou te veel van
Uw geduld vergen, indien ik hiervan een volledig overzicht zou
geven. Ik volsta daarom kortheidshalve met de belangrijkste reizen
te vermelden.
De collega's THUNG en VAN DER WANT bestudeerden een ernstige
ziekte-uitbreiding bij de cocospalm in Togo en maakten van hun
verblijf in Afrika gebruik voor een bezoek aan Ghana en de Ivoorkust.
Op verzoek van de OEEG bracht collega EDELMAN een bezoek aan
Turkije om mede te helpen bij de verdere wetenschappelijke uitbouw van de werkzaamheden bij de dienst van de bodemkartering.
De collega's EDELMAN en DOEGLAS, de lector BOLT en de wetenschappelijke ambtenaar KOENIGS woonden het 7e internationale bodemkundig congres te Madison bij.
Daartoe uitgenodigd door de Universiteit van Chicago nam collega SCHOFFELEN deel aan het colloquium over „Radioisotopes in
Man's Environment", dat in Chicago werd gehouden.
In het kader van het Nederlands-Zuidafrikaans Cultureel Accoord
bezocht collega HORRING enkele universiteiten en andere instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en vele landbouw-, commerciële en industriële bedrijven in Zuid-Afrika.
Collega VAN WIJK verleende zijn medewerking aan een „Training
Course on soil salinity" in Tunis.

296
De collega's BECKING, G. HELLINGA en KOOLS maakten o p verzoek
van de directie Nederlands Nieuw-Guinea van het ministerie van
Binnenlandse Zaken een studiereis naar Nederlands en Australisch
Nieuw-Guinea, waaraan een kort bezoek aan J a p a n werd verbonden.
Door de National Association for Gerontology en door Z.W.O.
werd de lector KOOY in staat gesteld congressen in Berkeley (Californie) en New York bij te wonen en zich te oriënteren op het gebied van het Amerikaans gezinsonderzoek.
Een Z.W.O.-stipendium heeft voor de wetenschappelijke ambtenaar FEENSTRA de mogelijkheid geopend een jaar te werken aan een
chemogenetisch onderzoek aan de universiteit van Californie.
Persoonlijk nam ik deel aan het congres „l'Université d'aujourd' h u i " te Dubrovnik.
Bij vele gelegenheden heeft de Rector Magnificus of de waarnemend Rector Magnificus onze hogeschool vertegenwoordigd, zo
bij de buitengewone algemene vergadering van het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité ter herdenking van zijn 75-jarig bestaan en bij de herdenking van het 50-jarig bestaan van het Koninklijk Instituut voor de T r o p e n .
Een audiëntie bij de Minister van L a n d b o u w en Visserij verhinderde mij de plechtigheid ter gelegenheid van de 385ste gedenkdag
der stichting van de Leidse universiteit bij te wonen. De waarnemend secretaris van de Senaat heeft mij hierbij vervangen. Doordat
het congres te Dubrovnik gedeeltelijk samenviel met het eeuwfeest
van het Institut Agronomique d e l T t a t te Gembloux, heeft PROF.
F. HELLINGA de Landbouwhogeschool daar vertegenwoordigd.
N a dit overzicht over het studiejaar 1959-1960 enige woorden over
de toekomst.
De Landbouwhogeschool wordt in de komende jaren geconfronteerd met twee problemen: de toename van het aantal studenten
en de noodzakelijkheid om het fundamenteel onderzoek in de landbouw uit te breiden.
Dat in de jaren 1964-1965 een sterke toename van het aantal studenten in Nederland te verwachten is, mag als bekend verondersteld worden. In een in het afgelopen jaar gereed gekomen rapport,
dat onder supervisie van collega H O F S T E E werd opgesteld door IR.
HOFMAN, is in beschouwing genomen in welke mate de Landbouwhogeschool de invloed van deze toename zal ondervinden. IR. H O F MAN komt tot de conclusie dat de toename van het aantal eerstejaars
studenten min of meer evenwijdig zal verlopen met de toename van
het aantal aankomende studenten in Nederland. Aannemende dat
de daarvoor door het Centraal Bureau voor de Statistiek gegeven
prognose als de best mogelijke kan worden beschouwd, acht IR. H O F MAN het in hoge mate waarschijnlijk dat in het topjaar 1965 o p 350
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en in 1970 (wanneer de bevolkingsgeneratie weder belangrijk kleiner is geworden) op ca 280 eerstejaars studenten zal moeten worden gerekend. Hoewel dus op het eerste gezicht het getal 350 niet
zo onrustbarend is, zo moet toch worden aangenomen dat daarna
door toenemende belangstelling het aantal eerstejaars studenten
weder langzaam zal stijgen. Het is uiteraard bijzonder moeilijk
daarvoor een schatting te maken. Uitgaande van de premisse dat ca
3 % van het totaal aantal studenten naar Wageningen gaat, komt
men tot ca 340 eerstejaars studenten in 1980, zodat wij voor de toekomst toch wel op 350 eerstejaars studenten zullen moeten rekenen.
Een bijkomstige factor is echter dat door andere — op dit ogenblik nog niet wel te verklaren — redenen, het aantal eerstejaars studenten aan onze hogeschool in de laatste jaren belangrijk is toegenomen. Voor het afgelopen cursusjaar waren 260 studenten voor
de eerste maal ingeschreven tegenover 212 in 1958-1959 en 188 in
1957-1958. Zou deze toename in de komende jaren voortgang vinden, dan zal in 1965 vermoedelijk met een nog groter aantal eerstejaars studenten moeten worden gerekend.
Een commissie uit de Senaat onder voorzitterschap van collega
F. HELLINGA heeft rapport uitgebracht over de vraag hoe dit grote
aantal eerstejaars studenten moet worden opgevangen. Dit rapport
isbij het Bestuur in studie. Zospoedig mogelijk zullen op grond van
dit rapport voorstellen aan de Minister van Landbouw en Visserij
worden gedaan; vermoedelijk zullen deze in de eerste plaats omvatten het bouwen van een tweede grote collegezaal op de Dreijen
met voorzieningen voor de afdeling wiskunde, ter vervanging van
de vroegere hulpaula. Ook voor natuurkunde en plantkunde zullen
vborzieningen moeten worden getroffen.
•Hiermede is de arbeid van de genoemde commissie niet afgelopen. In beschouwing zal moeten worden genomen de vraag: hoe zal
zich dit grote aantal studenten verdelen over de verschillende studierichtingen. Wij hopen hierover binnen afzienbare tijd nadere beschouwingen te ontvangen, doch kunnen niet hopen dat de commissie-HELLiNGA ons meer dan een globale prognose zal kunnen
geven. Onzekerheid op dit gebied zal ongetwijfeld blijven bestaan.
Een gelukkige omstandigheid is dat door de gereedgekomen en
binnenkort aan te vangen nieuwbouw automatisch een groter aantal studenten zal kunnen worden opgevangen dan tot dusverre het
geval was. Zowel het scheikunde-complex als het gebouw voor entomologie zijn vanzelfsprekend gebouwd met een speling in de ruimte,
terwijl voor het nieuw te bouwen complex voor veeteelt, veevoeding
en zoölogie en de nieuwbouw voor fytopathologie, voor plantengeografie en voor graslandcultuur nog in ruimer mate rekening
kan worden gehouden met grotere aantallen studenten. Tenslotte"
zullen ook de dit jaar aan te vangen uitbreidingen voor tuinbouwplantenteelt en plantenfysiologie groter mogelijkheden bieden, al
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zal deze uitbreiding voor fysiologie in verband met het nader te bespreken fundamenteel onderzoek vrij zeker onvoldoende blijken
te zijn.
Aannemende dat van regeringszijde de nodige fondsen beschikbaar worden gesteld om deze nieuwbouw doeltreffend te bemannen,
zowel met hoger als met lager personeel, zal dus de huidige stijging
van het aantal wel kunnen worden opgevangen. Voor de aantallen
studenten, die in het rapport HOFMAN genoemd worden, zullen echter, verdere voorzieningen moeten worden getroffen.
Een vraag die dan onmiddellijk naar voren komt — en die ook in
het rapport HOFMAN in beschouwing is genomen —luidt: zal de
maatschappij deze grote aantallen landbouwingenieurs kunnen opnemen. Of zal men werkloosheid zien ontstaan en na een lange lijdensweg het aantal studenten weer zien afnemen.
Teneinde dit zo mogelijk te voorkomen, zal zo spoedig mogelijk in beschouwing moeten worden genomen of het arbeidsveld
van onze afgestudeerden nog kan worden uitgebreid. Ik denk hierbij
onder meer aan de plaatsing van landbouwkundig ingenieurs in de
voedingsmiddelen-industrie. Hieraan zal ons onderwijs moeten
worden aangepast. Zoals reeds medegedeeld werd, zal een voorziening worden getroffen voor het microbiologische gedeelte van dit
vraagstuk. Vermoedelijk zal ons onderwijs echter ook in chemischtechnische zin moeten worden uitgebreid. Een tweede probleem,
dat onder het oog gezien zal moeten worden, is het onderwijs in de
voorlichting. Zowel voor Nederland als voor de niet-westerse landen
wordt hieraan behoefte gevoeld.
"~
Naar mijn mening zal de Senaat echter niet kunnen nalaten tevens het vraagstuk onder de ogen te zien of niet het aantal studenten
moet worden beperkt. Het invoeren van een numerus clausus of
numerus fixus heeft in Nederland steeds grote weerstand ondervonden, al heeft men er thans in een enkel geval noodgedwongen toe
moeten overgaan, omdat de opleidingsmogelijkheden onvoldoende
waren. Men moet zich echter realiseren dat in het buitenland een
dergelijke aantalsbeperking zeer normaal wordt geoordeeld. In
Frankrijk wordt aan de z.g. „grandes écoles" altijd slechts een beperkt aantal leerlingen toegelaten, terwijl ook aan de bekende universiteiten in Engeland slechts een relatief gering percentage van
degenen, die zich aanmelden, wordt ingeschreven. Bovendien wordt
in landen waar de universitaire studie in twee delen is gesplitst,
lang niet elke bachelor of arts of bachelor of science tot de master
study toegelaten.
Ik zou hierbij de meer principiële vraag willen voorbijgaan of
niet in de maatschappij moet worden uitgemaakt waar men zijn
plaats zal vinden en wie succes zal hebben en wie niet. Bij de overweging van dit probleem dient nl. ook de praktische kant in het
oog te worden gehouden en daartoe zou ik mij willen bepalen. Ten
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eerste rijst dan de vraag: hoe wil men het aantal vaststellen.
De behoefte aan landbouwkundig ingenieurs is,omdat het hier om
een relatief jonge functie en dus een betrekkelijk gering aantal afgestudeerden gaat, uiterst moeilijk te peilen en zou bovendien steeds
vijf à zesjaren te voren geschat moeten worden. Een beperking van
het aantal studenten tot een gefixeerd aantal is daardoor vrijwel
ondoenlijk. Naar mijn mening zal men niet verder kunnen gaan dan
tot een beperking, die leidt tot een langzame, regelmatige toename
van het aantal. De ervaring toch leert dat een dergelijke toename
in de zich steeds verder ontwikkelende maatschappij geleidelijk
wordt opgenomen, terwijl een plotseling grote toename tot werkloosheid leidt. Wanneer het aantal studenten plotseling zo sterk toeneemt, als werd aangegeven, zal een dergelijke beperking m.i. ernstig
moeten worden overwogen.
De tweede vraag is: welke methode van selectie wil men dan
toepassen. In Frankrijk wordt daarvoor eensdeels het toelatingsexamen gebruikt, terwijl anderzijds op de resultaten van een propaedeutische studie, die soms door een afzonderlijke onderwijsinrichting wordt verzorgd, wordt afgegaan. In Engeland baseert men
zich op de resultaten, behaald in de opleidingsscholen, aangevuld
door een persoonlijk onderhoud. Men kan echter ook denken aan
psycho-technisch onderzoek.
Op grond van de aan onze hogeschool opgedane ervaring geloof
ik dat men zich zal moeten baseren op de resultaten van de propaedeutische studie. Gelet op de zeer uiteenlopende studierichtingen
aan de Landbouwhogeschool zou dan echter niet meer met een enkelvoudige propaedeuse kunnen worden volstaan.
Men zal wellicht zeggen, dit alles is toekomstmuziek. Toegegeven,
doch dan moet worden bedacht dat deze toekomst niet ver verwijderd is.
Het tweede probleem, waarvoor wij gesteld zullen worden, is de
uitbreiding van het fundamenteel onderzoek. Door de Minister van
Landbouw en Visserij is bij beschikking van 5 oktober 1959 voor
het bestuderen van dit vraagstuk een commissie ingesteld onder
voorzitterschap van PROF. DR. V. J. KONINGSBERGER. Daar deze commissie haar eindrapport nog niet heeft uitgebracht, valt over dit onderwerp niet veel te zeggen. Toch kan het niet geheel worden voorbijgegaan. Met grond mag toch worden verwacht, dat dit rapport
in het cursusjaar 1960-1961 zal verschijnen, en daar voor dit fundamenteel onderzoek belangrijke uitbreidingen noodzakelijk zullen
zijn, dienen wij ons dan op korte termijn daarover te beraden. Daarbij zullen naar mijn mening twee vraagstukken naar voren komen
nl.: wie zal dit fundamenteel onderzoek doen en langs welke lijnen
zal het zich bewegen?
Dat het fundamenteel onderzoek in zijn geheel aan de Landbouw-
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hogeschool zou moeten toevallen, is een standpunt dat naar mijn
mening door de vorderingen van de wetenschap achterhaald is. Fundamenteel en toegepast onderzoek grijpen tegenwoordig zozeer in
elkaar, dat men een instituut voor toegepast onderzoek naar redelijkheid niet kan beletten een onderwerp van fundamentele aard te
onderzoeken, wanneer een onderzoeker daarmede geconfronteerd
wordt. In algemene zin zal echter het fundamenteel onderzoek de
speciale taak van de hogeschool zijn. Onderwijs en onderzoek toch
zijn van ouds de pijlers waarop de universiteit rust en dit geldt zonder voorbehoud ook voor onze jonge hogeschool. Wezenlijk academisch onderricht kan men zich niet denken zonder dat de leermeester tevens onderzoeker is, al zal aan elke hogeschool en universiteit
steeds een aantal hoogleraren zich noodgedrongen moeten beperken
elders verricht onderzoek uit de literatuur na te speuren. Doch voor
de vakken, die het karakter van de hogeschool bepalen, is onderzoek onontbeerlijk, al ware het slechts omdat men geen onderzoek
ker kan opleiden zonder dat deze bij onderzoek betrokken is. Waar
op grond van verschillende overwegingen het toegepast landbouwkundig onderzoek in Nederland aan autonome instituten is toevertrouwd, dient het fundamenteel onderzoek in principe aan de hogeschool toe te vallen.
Het behoeft geen betoog dat, waar in de laatste 15jaar een groot
aantal instituten voor toegepast onderzoek zijn opgericht, op het
gebied van het fundamenteel onderzoek overlapping dreigt. Wil
men dit voorkomen dan zal naar mijn mening een coördinatiecommissie met vrij grote bevoegdheid nocîîg zijn.
Het tweede punt — én hier steken wij de hand in eigen boezem —
is de vraag langs welke lijnen zich dit fundamenteel onderzoek aan
de Landbouwhogeschool zal moeten bewegen. Vanzelfsprekend hopen wij dat de commissie KONINGSBERGER hierop licht zal werpen,
doch dit ontheft ons niet van onze eigen verantwoordelijkheid. Tot
dusver toch ishet fundamenteel onderzoek aan de hogeschool min of
meer incidenteel verricht. Wil men dit uitbreiden omdat de verdere
ontwikkeling van de Nederlandse landbouw dit niet kan ontberen,
dan rijst de vraag of dan niet getracht moet worden daarvoor richtlijnen op te stellen. Naar mijn mening zullen wij niet kunnen ontkomen aan coördinatie op dit gebied. Anders zal niet alleen ook
binnen de hogeschool duplicering niet te vermijden zijn, doch zal
de Nederlandse landbouw ook niet het volle nut trekken van dit
onderzoek.

Het spreekt vanzelf dat het vervullen van het rectoraat naast mijn
volle onderwijstaak in het afgelopen half jaar veel overleg heeft geeist. Zonder de vertrouwde hulp van het hoofd Onderwijszaken, de
heer BOSMAN, zou dit waarschijnlijk niet gelukt zijn; ik breng hem
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hiervoor gaarne mijn dank. Ook van de decaan, de heer GORTER,
genoot ik veel steun.
Met de secretaris van de Senaat, collega VAN WIJK, heb ik op de
prettigste wijze samengewerkt. Het is een goed gebruik geworden
dat de secretaris van de Senaat, die jaarlijks wisselt, tegenover de
studenten een deel van de taak van de rector overneemt. Dat voorkomt verstarring. Collega VAN WIJK heeft zich daarvan op een geslaagde wijze gekweten. Ook met collega PRAKKEN, die het secretariaat voor het komende jaar op zich zal nemen en die als zodanig in
het afgelopen jaar mede zitting had in de Senaatscommissie voor algemene zaken, was de samenwerking uitstekend. Ik breng hen daarvoor gaarne mijn dank.
Zoalsikreeds aanstipte werd ik bij Koninklijk Besluit van 14 april
1960 door U.M. de Koningin tot Rector Magnificus voor de tijd van
drie jaar benoemd. Het zij mij vergund Hare Majesteit de Koningin mijn eerbiedige dank te betuigen voor deze benoeming. De voordracht voor Rector Magnificus geschiedt door de Senaat en ik zie
deze voordracht als een bewijs van groot vertrouwen. Dames en
Heren leden van de Senaat, Gij kunt rekenen op mijn volle werkkracht om de moeilijkheden van de toekomst, waarvan ik er enige
aanstipte, te boven te komen. In goede samenwerking zullen wij
streven naar een harmonische groei van onze Landbouwhogeschool.

21. VIJF EN Z E V E N T I G J A A R
R I J K S L A N D B O UWONDER WIJS
IN N E D E R L A N D
De wet op het middelbaar onderwijs van 2 mei 1863 bepaalde in
artikel 19:„Er iseene Rijkslandbouwschool, indien in de behoefte aan
landbouwonderwijs niet op andere wijze wordt voorzien." Het duurde
tot 1876 voor tot de oprichting van een Rijkslandbouwschool werd
besloten. In dat jaar nam het Rijk de bestaande gemeentelijke landbouwschool in Wageningen over en op 18 september 1876 werd de
Rijkslandbouwschool geopend.
In de maand september 1951 vond de herdenking plaats van het
feit, dat vijf en zeventigjaar geleden het Rijkslandbouwonderwijs in
Nederland aanving.
De voorbereidende plannen voor de herdenking en viering van dit
jubileum werden opgesteld door een comité onder voorzitterschap van
de burgemeester van Wageningen, Mr. M. de Niet. Verder hadden in
het dagelijks bestuur van dit comité zitting Ir.J. van Omme (secretaris-penningmeester), Prof. Dr. H. J . C. Tendeloo en Dr. J. G. ten
Houten.
De officiële herdenkingsbijeenkomst-werd gehouden in de voormiddag op 14september inJunushoff, waar in tegenwoordigheid van talrijke autoriteiten redevoeringen werden gehouden door de Minister
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, de Directeur van het
Landbouwonderwijs, de Voorzitter van de regelingscommissie en de
Rector magnificus der Landbouwhogeschool. Bij deze gelegenheid
werd bij monde van de Voorzitter van de regelingscommissie aan de
Landbouwhogeschool de uitvoering van verbeteringen in deAula aangeboden.
De herdenking kreegeen bijzondere glans door de tegenwoordigheid
van Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid
Prins Bernhard.
Daags voor de officiële herdenkingsplechtigheid onthulde Z.K.H.
Prins Bernhard het bevrijdingsmonument in Wageningen, waarna
enkele instituten en het landbouwmuseum werden bezocht.
In de middag van 14september mocht de Senaat Hare Majesteit de
Koningin in de Senaatskamer ontvangen, waarbij de Rector magnificus de volgende rede uitsprak:
Majesteit,
Het isvoor mij een grote eer en een bijzonder voorrecht Uwe Majes-
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teit welkom te mogen heten in Wageningen, het Landbouwkundig
Centrum van ons Koninkrijk. Wij zijn zeer hartelijk dankbaar, dat
Uwe Majesteit gevolg heeft willen geven aan onsverzoek om hier aanwezig te zijn op de dag, waarop officieel herdacht wordt, dat 75 jaar
geleden te Wageningen het Rijkslandbouwonderwijs begon. Uwe
Majesteit zet hiermede een traditie voort; 50 jaar geleden was Uw
Moeder met Uw Grootmoeder in Wageningen;bij de herdenking van
het 50-jarig bestaan van het Rijkslandbouwonderwijs in 1926was Uw
Vader in ons midden. Bij deze gelegenheid schonken de oud-alumni
de Aula. De inwijding kon eerst 10jaar later geschieden door Uwe
Moeder. Uit de grond van mijn hart, Majesteit, heet ik U welkom
namens de Landbouwhogeschool en het comité, dat deze herdenking
heeft georganiseerd.
Wij kennen Uw grote belangstelling en bewogenheid voor alle terreinen van ons nationaal welzijn en wij weten, dat het Uw wens is
persoonlijk te kunnen kennis maken met onderdelen van de werkzaamheden in ons maatschappelijk bestel, die U bezoekt. Ik verzoek U mij
te willen toestaan U een kort exposé te geven van het Landbouwkundig werk in Wageningen.
Enige decennia geleden bezocht Georges Duhamel tijdens een rondreis ook Wageningen. In zijn „Discours aux nuages" schreef hij daarover en hij noemt Wageningen de meest intellectuele stad ter wereld.
Een voor een betrekkelijk klein aantal inwoners zeer groot aantal
onderwijsinrichtingen is hier aanwezig, bekroond door de Landbouwhogeschool. Sedert zijn bezoek is de Landbouwhogeschool uitgegroeid
en zijn verschillende nieuwe afdelingen, al of niet met afzonderlijke
laboratoria, aan haar toegevoegd. Sedert zijn bezoek zijn verschillende
instituten voor onderzoek op het gebied van land-, tuin- en bosbouw
in Wageningen gevestigd, die niet tot de Landbouwhogeschool behoren, die echter in de meeste gevallen nauw met de Landbouwhogeschool samen werken. Deze instituten ressorteren hetzij onder de
directie van de Landbouw, hetzij onder de organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek.
De ontwikkeüng van de Landbouwwetenschap en de praktijk van
de land-, tuin- en bosbouw, veeteelt en zuivelbereiding, die van zo
eminent belang is voor het welzijn van land en volk, hebben er toe
geleid, dat ook hier groeiende differentiatie en specialisatie niet mochten en konden uitblijven. De bestudering van bodem en gewas, en hun
wederzijdse beïnvloeding,gaatsteedsdieper enwijder. In verschillende
laboratoria beoefenen de studenten methoden van onderzoek, gebaseerd op de schei- en natuurkunde, toegepast op vraagstukken van
landbouwkundige aard, waarbij uiteraard aan bodem, bemesting en
produkten volle aandacht besteed wordt, en het wetenschappelijk
onderzoek bijdragen levert om tot beter inzicht en begrip van de feiten
en hun samenhang te komen, teneinde tot het aangeven van mogelijkheden ter verbetering te komen. Uiteraard vervullen aard- en delfstof-
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kunde, bodemclassificatie, bodembeschrijving, grondverbetering, bodembewerking, waterhuishouding en andere onderdelen hierin een
belangrijke plaats.
Een grondige kennis van de plantkunde isvooral nodig om de landbouw te kunnen beoefenen. Aan anatomie, physiologie en systematiek
der flora wordt in verschillende daartoe gespecialiseerde laboratoria
diepgaande aandacht gewijd. Fundamenteel onderzoek van groeibevorderende en deficiëntie factoren krijgen meer en meer belang in
verband met de steeds groter wordende variaties der eigenschappen
van derassen en demilieufactoren waaronder de besteresultaten bij de
verbouw verkregen zullen kunnen worden. Met de kennis van de leer
der erfelijkheid tracht men dusdoende door kruisen in land- en tuinbouw tot rassen te komen, die in één ofmeer opzichten beter zijn dan
andere. Deze werkzaamheden worden verricht in het Instituut voor
Plantenveredeling, de Stichting voor Plantenveredeling, Instituut
voor Veredeling van Tuinbouwgewassen. Deze plantenveredeling is
mede van zeer grote betekenis ten aanzien van de gevoeligheid der gewassen voor aantasting door ziekten en belagers, als daar zijn virusziekten, schimmels, insecten enz. Er zijn 3 laboratoria voor plantenziektenkunde met proefterreinen en 1 voor entomologie waarvan Uwe
Majesteit er één zal bezoeken. Het heeft Uwe Majesteit behaagd ook
een bezoek te brengen àan het Instituut voor Tuinbouwplantenteelt,
waar men in het bijzonder de veredeling van tuinbouwgewassen bestudeert. Belangrijk zijn voorts landbouwplantenteelt, waarvoor naar
wij hopen in de toekomst een goed laboratorium met aangrenzende
proefvelden ter beschikking zal komen, voortsveeteelt, dierphysiologie,
zuivelbereiding en microbiologie, onderdelen waarvoor laboratoria
vooronderwijs enonderzoek aanwezig zijn, waarbij wij hopen, dat ook
voor dierphysiologie spoedig betere voorzieningen zullen komen.
In het arboretum isonze collectie bomen, heesters en planten bijeengebracht. Naast inheemse, zijn er vele uitheemse soorten, en in de kassen zijn erdetropische ensubtropische soorten.Delandmeetkunde kan
niet gemistworden. Het in aanbouw zijnde instituut zalnaar wij hopen
in de komende cursusingebruik genomen worden. Meerenmeer wordt
een beroep gedaan op de hulp van de afdeling wiskunde, die in de toekomst zeker groeien zal.
De technologische zijde van de landbouw wordt verzorgd door het
laboratorium voor technologie der Landbouwhogeschool en het Instituut voor bewaring en verwerking van Tuinbouwprodukten waarvoor een groot nieuw laboratorium in aanbouw is.
Wij achten het van groot belang dat aan de Landbouwhogeschool
ook de tropen betrokken zijn. Voor het Laboratorium voor tropische
landbouwplantenteelt zien wij in de toekomst een belangrijke taak.
evenals dat het geval is met de tropische afdeling van de afdeling bosbouw. Wij denken hierbij aan de belangen van Suriname en de Ned.
Antillen. Naast de afdeling bosbouw van de Landbouwhogeschool
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bestaat het Bosbouwproefstation T.N.O. met proefterreinen, waaraan
Uwe Majesteit zostraks een bezoek heeft toegezegd.
Economie en landhuishoudkunde zijn steeds aan de Landbouwhogeschool onderwezen geworden. Na 1945zijn deze afdelingen mede
in verband met de maatschappelijke ontwikkeling, die debehoefte aan
economisch geschoolde landbouwkundigen deed opkomen, sterk gegroeid. Ook landschapsarchitectuur en stedebouwkunde zijn onderdelen die na 1945 aan de Landbouwhogeschool zijn toegevoegd. En
nog zien wij zeer goed, dat de ontwikkeling van de Landbouwwetenschap zalvoortgaan. Er zijn althans plannen invoorbereiding voor een
verdere uitbouw, waarbij iko.a.denk aan de landbouwhuishoudkunde.
Het zou mij te ver voeren alsik thans in verdere details zou treden. Ik
moge hiermede volstaan en eindigen met tezeggen, dat de Landbouwhogeschool als inrichting voor Hoger Onderwijs en onderzoek een
levend geheel is, dat in volle ontwikkeling is, welke ontwikkeling niet
geremd mag worden, want zoerietsis,dat ten alle tijdezalmoeten bijdragen tot het welzijn van Nederland, danishetde Landbouw, waarin
wij van oudsher over de gehele wereld in de voorste gelederen hebben
gestaan. Het ismij een voorrecht Uwe Majesteit te mogen verzekeren,
dat wij daaraan onze krachten zullen wijden.
Na deofficiële ontvangst in de Senaatskamer maakte Hare Majesteit
een rondrit langs de gebouwen van de Landbouwhogeschool en van de
Wageningse landbouwkundige instituten, waarbij verschillende laboratoria werden bezocht. Het koninklijk bezoek werd besloten door een
„tea-party" in de tuin van Hinkeloord, aangeboden door het Gemeentebestuur van Wageningen.
In zijn overdrachtsrede, uitgesproken op 17september 1951heeft de
Rector magnificus Prof. Dr. H.J. C. Tendeloo uitvoeriger mededelingen gedaan over de wijze, waarop in Wageningen in de week van 10
tot en met 15september hetvijfenzeventig-jarig bestaan van het Rijkslandbouwonderwijs werd gevierd.

22. LIJST VAN R E C T O R E N EN S E C R E T A R I S S E N
VAN DE SENAAT S E D E R T DE O P R I C H T I N G
DER L A N D B O U W H O G E S C H O O L
Studiejaar

1918/1919
1919/1920
1920/1921
1921/1922
1922/1923
1923/1924
1924/1925
1925/1926
1926/1927
1927/1928
1928/1929
1929/1930
1930/1931
1931/1932
1932/1933
1933/1934
1934/1935
1935/1936
1936/1937
1937/1938
1938/1939
1939/1940
1940/1941
1941/1942
1942/1943
1943/1944
sept. 19445 mei 1945
5 mei 1945sept. 1945
1945/1946
1946/1947
1947/1948
1948/1949
1949/1950
1950/1951
1951/1952
1952/1953
1953/1954
1954/1955
1955/1956
1956/1957
1957/1958

Rector Magnificus

Secretaris van de Senaat

Dr.J. H. Aberson
Dr. D. van Gulik
Dr. A. van Bijlert
Dr. M. J. van Uven
Dr. J. C. Kielstra
Dr. Ir. S. C. J. Olivier
J. van Baren
Ir. B. van der Burg
A. te Weehel
Ir. J. W. Dieperink
Dr. Ir. N. L. Söhngen
Dr. G. Grijns
Ir. M. F. Visser
Ir. J. H. Thai Larsen
Ir.H.K.H.A.Mayer Gmelin
Dr. J. A. Honing
Dr. D. L. Bakker
Dr. W. C. Mees R. Azn.
Dr. H. M. Quanjer
Ir. C. Broekema
,
Dr.J. Jeswiet
Dr. E. Reinders
Ir. M. F. Visser
Ir. M. F. Visser
Dr. W. C. Mees R. Azn
Dr. W. C. Mees R. Azn

Dr. D. van Gulik
T. J . Bezemer
J. van Baren
A. te Wechel
Ir. B. van der Burg
S. P. Ham
Ir. J. W. Dieperink
Ir. A. M. Sprenger
Dr. Ir. N. L. Söhngen
Ir. M. F. Visser
Ir. J. H. Thai Larsen
Dr.J. C. Kielstra
Dr. W. K. J . Roepke
Ir.H.K.H.A.Mayer Gmelin
Dr.J. A. Honing
Dr. D. L. Bakker
Dr. W. C. Mees R. Azn.
Dr. H. M. Quanjer
Dr. E. Reinders
Dr.J. Jeswiet
J. E. van der Stok
Dr. H. A.J. M. Beekman
Dr. Ir. G. Minderhoud
Dr. Ir. G. Minderhoud
Ir. J. H. Jager Gerlings
Dr. Ir. C. H. Edelman

Dr. W. C. Mees R. Azn

Dr. E. Brouwer

Dr. Ir. S. C. J. Olivier
Dr. Ir. S. G.J. Olivier
Dr. Ir. C. H. Edelman
Dr.J . Smit
Dr. E. Brouwer
Dr. Ir. J. C. Dorst
Dr. H. J. C. Tendeloo
A. Kruidhof
Dr. Ir. G. Minderhoud
Ir. W.J. Dewez
Ir. W, F. Eijsvoogel
Dr. J. H. Becking
Ir. W. de Jong
Ir. W. de Jong

Dr.J. A. Prins
Dr. J. A. Prins
Dr.J. Smit
Dr. Ir.J. C. Dorst
Dr. H. J. C. Tendeloo
A. Kruidhof
Dr. Ir. J. T. P. Bijhouwer
Ir. W. J. Dewez
Dr. E . W . Hofstee
Ir. W. F. Eijsvoogel
Dr.J . H . Becking
Ir. W. de Jong
Dr. E. C. Wassink
Ir. F. Hellinga

307
Studiejaar

1958/1959
sept. 195910 jan. 19G0
10jan. 1960sept. 1960

Rector Magnificus

Secretaris van de Senaat

Ir. W. de Jong

Dr. S.J. Wellensiek

Ir. W. de Jong

Dr. W. R. van Wijk

Ir. W. F. Eijsvoogel

Dr. W. R. van Wijk

23.TOELICHTING BIJDE OVERZICHTEN
AANGAANDEHETTOTAALAANTAL
INGESCHREVENENENDEM E TGOED
GEVOLGGEEXAMINEERDENINDE
S T U D I E J A R E N 1 9 5 0 / 1 9 5 1 t/m 1 9 5 9 / 1 9 6 0

Bij de aanvang van het studiejaar 1950/1951 waren er vijf hoofdrichtingen, t.w.:
Nederlandse landbouw (L)
Tropische landbouw (TL)
Tuinbouw (T)
Nederlandse bosbouw (B)
Tropische bosbouw (TB),
waarvan de eerste drie in de volgende studierichtingen waren onderverdeeld:
Nederlandse landbouw:
I. akker- en weidebouw
II. veeteelt
III. zuivelbereiding
IV. economie
V. cultuurtechniek
Tropische landbouw:
I. tropische cultures
II. veeteelt
III. economie
Tuinbouw:
I. tuinbouwplantenteelt
II. tuin- en landschapsarchitectuur.
Aangezien, op de in de volgende alinea te noemen uitzondering na,
het propaedeutische examen voor alle richtingen gelijk was,ishet aantal studenten voor de propaedeuse door een enkel getal per studiejaar
aangegeven. Deaantallen, welkevermeld staan achter de verschillende
studierichtingen, hebben betrekking op de studenten voor de kandidaats- en ingenieursstudie.
De voorbereiding voor de instelling van de studierichtingen landbouwhuishoudkunde was in 1952 zover gevorderd, dat een voorlopige
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aankondiging kon worden opgenomen in het programma van onderwijs 1952/1953. Bij het Koninklijk besluit van 27juli 1954 (Staatsblad no. 370), houdende bepalingen betreffende promotion en examens aan de Landbouwhogeschool, werden aan de 12 in de eerste
alinea genoemde richtingen 2nieuwe toegevoegd, t.w.:landbouwhuishoudkunde (huishoudtechnische richting) en landbouwhuishoudkunde
(maatschappelijke richting), met een van de overige richtingen enigszins afwijkend propaedeutisch examen.
De behoefte aan verder gaande specialisatie leidde tot uitbreiding
van het aantal studierichtingen. In het Landbouwhogeschoolstatuut,
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 19juli 1956 (Staatsblad no.417),
werden devolgende richtingen onderscheiden:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII

akker- en weidebouw
tropische landbouwplantenteelt
veeteelt
tropische veeteelt
zuivelbereiding
tuinbouwplantenteelt
bosbouw (houtteeltkundige richting)
bosbouw (technisch-economische richting)
landhuishoudkunde
tropische landhuishoudkunde
cultuurtechniek
tropische cultuurtechniek
tuin- en landschapsarchitectuur
plantenveredeling
plantenziektenkunde
bodem- en bemestingsleer
landbouwwerktuigkunde
landbouwtechnologie
agrarische sociologie
agrarische sociologie van niet-westerse gebieden
landbouwhuishoudwetenschappen (technische richting)
landbouwhuishoudwetenschappen (sociaal-economische richting)

De propaedeutische studie werd thans weder voor alle richtingen
gelijk.
Met betrekking tot de richtingen VII en VIII wordt opgemerkt, dat
déze differentiatie der bosbouwstudie op een ander vlak ligt dan de
voordien gemaakte splitsingin de bosbouw der gematigde luchtstreken
en de tropische bosbouw. Aangezien de nieuwe en oude bosbouwkundige richtingen elkaar doorkruisten, dienden zij in de overzichten
naast elkaar te worden opgenomen.
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25. T O E L I C H T I N G BIJ DE NAAMLIJSTEN
DER A F G E S T U D E E R D E N
Destudierichtingen werden aanvankelijk door letters aangeduid met
vermelding van de onderverdeling door Romeinse cijfers, als aangegeven op blz.308.
Dezelfde aanduiding hebben wij gevolgd ten aanzien van de volgens
het Koninklijk besluit van 27juli 1954 (Staatsblad no. 370) afgestudeerden.
De studierichtingen van de op grond van het Landbouwhogeschoolstatuut van 1956geslaagden zijn aangeduid door de nummers I tot en
met XXII, waarvan de betekenis isvermeld op blz.309.

26. NAAMLIJSTEN DER AFGESTUDEERDEN
STUDIEJAAR

1950-1951

Geb. dat.

Geb. plaats

Alphen, Thomas Gerardus van .
Altena, August Constant van . .
Appelman, Hans
Arendz, Lubbertus Patrochus . .
Athmer, Johan Hendrik . . . .
Baarslag,Jan Hendrik
Bauwens,Arnoldus LudovicusGerardus Maria
Beemster, Alardus Bernardus Rudolf
Benus,Jan
Berg, Frank Koenraad Jozef Maria van de
Bierhuizen,Johan Frederik . . .
Blok, Gerard
Boelema, Bernard Henri . . . .
Boer, Maria
Boer, Freerk de
Boer, Wiebe de
Bolhuis, Lukas

8-4-91
21-11-20
1-5-23
29-4-20
2-12-18
19-2-20

Medan (Ind.)
Assen
Madioen (Ind.)
Meppel
Sittard
Heino

3-10-50
TL III
24-1-51 T B
23-1-51
Lil
2-10-50
Lil
2-10-50
LIV
16-4-51
LI

2-1-23

Weert

23-1-51

15-11-23
5-9-25
19-3-20

Venhuizen
Onstwedde
Eindhoven

24-1-51
T
23-1-51
Lil
24-1-51 KTB

8-10-26
22-12-19
12-12-25
4-3-21
5-4-23
27-5-24
9-6-24

24-1-51
2-1O-50
24-1-51
2-10-5Ó
2-10-50
23-1-51
16-4-51

TL III
LI
TLI
T
Lil
Lil
Lil

Boon, van der,Jacobus
Bos, Bernardus Cornells . . . .
Bosse, Theodorus Henricus Maria
Bravenboer, Lubertus
Brugman, Bernardus Johannes
Marie
Bruyne, Albert Simon de . . . .
Burg, Pieter FrederikJan van . .

23-7-23
10-5-24
11-1-20
23-6-23

Paree (Ind.)
Ridderkerk
Ambt-Hardenberg
Grootebroek
Weidum
Rauwerd
Noordlaren (gem.
Haren)
Bodegraven
Usquert
Haarlem
Naaldwijk

2-10-50
2-10-50
3-10-50
17-4-51

T
LI
TLI
TI

29-6-51
24-1-51
3-10-50.

Lil
B
TL II

Burger, Eva
Busschbach, EgbertJoost van . .
Bijloo, Johan Dirk
Corsten, Leo Caspar Antoon . .
Dallinga, Siert Richte
Davelaar, Hendrik
Dierendonck, Franziskus JohannesEduardus van
Dirven,Johannes Gregorius Petrus
Doorn, AtMoon Marinus van . .

26-8-23
14-3-22
18-12-26
6-2-24
21-7-20
27-11-17

Gendringen
Groningen
Tandjong Karang,
(Ind.)
Groningen
Rotterdam
Rotterdam
Roermond
Winschoten
Oterleek

2-10-50
3-10-50
16-4-51
29-6-51,
29-6-51
2-10-50

LI
B
LI
LV
LIV
LUI

24-2-26
14-3-21
5-1-26

Vlissingen
Breda
Utrecht

3-10-50
23-1-51
29-6-51

TLI
LI
LI

Naam en voornamen

15-5-16
28-8-24
17-7-25

Richting

LIV
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Naam en voornamen

Dijkmans van Gunst, Hendrik. .

Elderink, Everhardus Antonius .
Ennik, Gerrit Cornelis . . ' . . .

Geessink, Engelbertus Fredrik . .
Girginkoç, Hüseyin Rahmi . . .
Godschalx,Johannes Antonius. .
Goettsch, Hendrik Balthazar . .

Datum
examen

Geb.dat.

Geb. plaats

26-12-23
8-3-24
24-9-22
13-3-19

19-10-26
14-8-24
20-5-24
16-5-24
1-9-23
26-10-23
6-10-22
27-4-22
20-5-21
18-4-23

Rotterdam
Rhenen
's-Gravenhage
Terwispel (gem.
Opsterland)
Rossum
Wormer (OostKnollendam)
Kloetinge
Arnhem
Workum
Winterswijk
Kütahya (Turkije)
Kapelle
Empel
Grootegast
Rotterdam
Sivrihisar (Turkije)

21-1-23
21-8-22
23-3-23

Alkmaar
Zundert
Vlaardingen

12-1-25
24-10-23
24-6-23
23-7-21
2-6-24
16-11-20
5-11-26

Cheribon (Ind.)
Paree (Ind.)
Breda
Holwerd
Leiden
Smilde
Delft

30-6-51,
24-1-5117-4-51
2-10-50
2-10-50
23-1-51
23-1-51

10-1-23
11-4-21
23-4-23
7-11-25
28-7-25
13-6-20
3-6-22
13-1-23
1-6-24
7-7-24
16-7-26
9-3-24
13-8-24

Lichtenvoorde
Roosendaal
Hengelo
Arnhem
Haarlem
Hoekvâ"nHolland
Kampen
Nw. Pekela
Assen .
Bergen (N.H.)
Rotterdam
Driebergen
Noorbeek

2-10-50
LUI
2-10-50
LII
3-10-50
TLI
16-4-51
LI
29-6-51
LI
17-4-51 • T L I
23-1-51
LUI
29-6-51
LI
2-10-50
LI
23-1-51
LV
29-6-51
LV
23-1-51
LI
23-1-51
LI

5-12-21

's-Hertogenbosch

24-1-51

14-6-20
2-5-24

Richting

2-10-50
T
16-4-51
LI
24-1-51^ TB
2-10-50
LIV
2-10-50
2-10-50

Lil
LI

4-8-51
20-4-5129-6-51
23-1-51
2-10-50
29-6-51
2-10-50
29-6-51
2-10-50
23-1-51

TI
TB
LI
Lil
LI
LI
LI
LI
LIV
LI

Gijsen, Johannes Cornelius Obe
Haest, Johannes Franciscus Marie
Harst, Johannes vander . . . .
Hartoungh, Johannes Clemens
Hasselo, Henri Nicolaas . . . .
Hertog,LeonardusThomas Barend
Hiele, Frederik Johannes van . .
Hoorn, Jan Willem van . . . .
(met lof)
Hulshof, Joseph Antonius FranJanssen, Petrus Adrianus . . . .
Jonge Poerink, Hendrik . . . .
Jongerius, Amilius . . . . . . .
Kampen,Jan Harbrecht van . .
Kanstein, Carel Frederik Leonard

Kruisselbrink, GerritJ a n . . . .
Krijger, Pieter Dirk
Kuipers,Hendrikus (metlof) . .
Labruyère, Robbert Ernest . . .
Lardinois, PetrusJosephus. . . .
Leeuwen, Albert Arnold Cornelis

23-1-51
LV
^ 3-10-50
TLI
17-4-51 - T L I
TL III
TLI
TI
LI
LI
Lil
LV

B
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Naam en voornamen
Leeuwen, Johannes Cornelis van
Lindenbergh, Herman Leonard

Johan
Lindenbergh, Tannetje Levina. .
Linde van Sprankhuizen,Johannes,
Conradus van der
Lukkes, Hans
Manger, Willem Hendrik . . .
Meerwijk, Theodorus van . . . .
Mekel,JohannesLudovicus Maria
Minderhoud,Jan Willem . . . .
Mulder, Dirk Pieter
Nieuwenhuijs, Willem Hendrik .
Oomen, Wilhelmus Wouter Aloysius
Ooms Marius Adriaan
Ouden, Hugo den
Padmos, Leendert
Prick, GerardusAntonius Marie .
Pronk, Fredericus
Reuderink, Robert
Riepma, Pieter
Roorda van Eysinga, Petrus Nicolaas Gijsbertus
Ruiter,J a n Harm (metlof) . .
Rijsdijk,Jan Frederik
Sanders, Matthijs
Schipper,Willem Frederik . . .
Schoenmaker, BruinJohannes . .
Scholtens,WilhelmusJohannes .
Schumacher, Eduard Gregor . .
Slogteren, Dirk Herman Michael
van
Sluysmans, Clemens Martin Joseph
Smarius,Paul Theodoor Marie .
Smeets,Jan Gijsbertus Peter Marie
Smeets, Lambertus
Stadhouders,JacobusJosephus. .
Steveninck, Reinhard Ferdinand
Mathias van
Stifcnstra, Frederik
Stolwijk, Johannes Adrianus Josef
Straaten, Louise Elsa van . . . .
Sijnja, Henk
Tang Chiao Ping
Termohlen, Gerrit Peter . . . .
Tielrooy, Gerard Frederik. . . .

Geb.dat.

Geb. plaats

Datum
examen

Richting

1-4-22

Bodegraven

29-6-51

LV

16-2-25
22-5-26

Rotterdam
Vlissingen

29-6-51
24-1-51

LI+V
T

14-9-23
20-5-22
21-9-22
30-12-15
12-2-21
19-5-24
27-4-21
24-7-22

Groningen
Oldeberkoop
Dclft
Blaricum
Roermond
Wageningen
Soerakarta (Ind.) Amsterdam

24-1-51 •
29-6-51
17-4-51
3-10-50
24-1-51
23-1-51
3-10-50
24-1-51 .

TB
LV
TI
B
TLI
LV
TLI
TL I I I

8-10-23
Oosterhout
30-5-24
Eindhoven
15-4-26
Eindhoven
27-5-23
Mijdrecht
19-9-21
Maastricht
29-12-25 Amsterdam
2-11-25 Kemorovo (Rusland)
8-10-19
Losdorp
3-8-20
Magelang (Ind.)

23-1-51
3-10-50
23-1-51
23-1-51
3-10-50
30-6-51
24-1-51
23-1-51
23-1-51

LUI
TB
LI
LI
B
TLI
T L III
LI
LI

12-8-23
23-12-20
4-9-17
18-7-24
2-5-18
24-11-25
23-2-20

Medan (Ind.)
Scheveningen
Oosterbeek
Schlüchtern (Did).
's-Gravenhage
Kloosterburen
Utrecht

24-1-51.
20-4-51.
23-1-51
29-6-51
3-10-50
30-6-51 ,
23-1-51

TB
TB
LI
LIV
B
TLI
LI

6-6-19
23-7-26
8-9-21
21-8-24
9-9-25
2-8-26

Lisse
Margraten
Tilburg
Schijndel
Nijmegen
Boxtel

2-10-50* T
2-10-50
LI
29-6-51
LI
3-10-50
B
2-10-50 ' T .
23-1-51
LUI

28-7-28
23-1-24
29-9-27
7-4-22
2-12-19
9-5-19
17-1-24
30-7-21

Djatiroto (Ind.)
Nieuwehorne
Amsterdam
Rotterdam
Bandoeng (Ind.)
Canton (China)
's-Gravenhage
Poerworedjo (Ind.)

17-4-51
TL I I I
29-6-51
LUI
24-1-51
TLI
24-1-51
B
24-1-51 . TB
24-1-51
T
24-1-51
T
24-1-51 . TB
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Naam en Voornamen

Geb.dat.

Tol,Tom van
Veenenbos,Johannes AntonieJoost
Veldman, Pieter
Vis,Jacob Bevan Cecil vander .
Visser, Tijs
Vosvan Steenwijk, Garelde . . .
Vries, Koert de
Wagenaar, Sibergina
Weille,GustaafAlexander de . .
Wintermaris, Josephus Franciscus
Gerardus Maria . . . . . . .
Wit, CornelisTeunisde
. . . .
Wittgen, Heinrich Wilhelm . . .
Wolthuis, Klaas Ceus
Wijmenga, Romke
Zeegers,LeoJohannes Baptist . .
Zeeuw, Dirk de

31-7-21
30-6-25
31-8-21
6-6-22
20-6-22
16-6-20
17-5-24
8-5-24
22-1-23
21-10-21
27-1-24
16-6-15
2-4-24
7-10-20
15-1-24
24-1-24

Zoet,Aart
Zomer, Fredrik
Zondag, Rudy
Zonneveld, Isaak Samuel (met lof)

25-8-23
15-2-23
14-12-19
4-12-24
STUDIEJAAR

Adamse,Adam Douwe . . ' . . .
Altena, Suzanna Catharine van .
Appelman, Laurentius
Bakker, Ype
Becking, Rudolf Willem
Beeftink, Willem Gerrit, . . . .
Berkum,Johannes Adrianus van .
Blaak,Jan Andries
Blom, Petrus Sybrandus
Bouwer, Herman
Brandsma, Sjoerd
Brölman,Johannes Bernardus Balthasar
Bruin, Theodorus Eddy Juul Lodewijk Wilhelm Bonard d e . . .
Bruyckere,AntoineAugustMariede
Buringh-GroenewoldVedder,
Geesje
Cornelissen,Johannes Petrus. . .
Corver, Helenus
Dam, Christiaan Johannes Karel

Datum
examen

Richting

Amsterdam
Bergen (N.H.)
Veendam
Boskoop
Amsterdam
Teteringen
Rotterdam
Leeuwarden
's-Gravenhage

2 10-50
2-10-50
30-6-51 17-4-51 2-10-50
22-11-50
20-4-51 y
24-1-51
2-10-50

LIV
LI
TLI
TL III
T
LV
TB
TLI
T

Eindhoven
Brummen
Tilburg
Zuidwolde
Vrouwenparochie

24-1-51
2-10-50
23-1-51
2-10-50
2-10-50
29-6-51
2-10-50

T
LI
LI
LI
LI
LV
T

23-1-51
296-51
3-10-50
28-6-51

LUI
LI
TB
TB

Geb. plaats

Oss

Pangkalan Brandan
(Ind.)
Amsterdam
Zuidwolde
Soekaboemi (Ind.)
Alphen a/d Rijn
1951-1952

13-2-24
19-12-23
8-11-24
25-3-20
19-10-22
4-3-26
13-8-25
12-4-21
22-1-26
11-7-27
23-10-24

Huizum
Breda
Schermerhorn
Sneek
Blora (Ind.)
Nieuwer-Amstel
Lochern
Wisch
Heemstede
Haarlem
Garijp

30-6-52
LUI
LI
22-1-52
20-10-51 L V
28-9-51 •*' T L I
22-1-52
Ben TB
TI
21-1-52
10-4-52
TLI
B
22-1-52
TLI
30-6-52
LV
30-6-52
29-9-51
LI

20-11-20

Hilversum

21-1-52

TLI

10-10-21
25-9-26

Medan (Ind.)
Oostburg

30-6-52
22-1-52

TLI
LIV

10-7-24
27-10-25
25-9-21

Ruinerwold
Rijkevoort
's-Gravenhage

30-6-52
30-6-52
20-10-51

LI
LI
LV

9-10-21

Hilversum

22-1-52

LV
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Naam en Voornamen
Debets,Hubertus Wilhelmus. . .
Duin, Roelof Henri Anthonius van
Dijken, Jacoba Christina Wilhel-

Erpers Royaards, Willem Marie
Feldbrugge, Ferdinand Bernard .

Harding, Wubbinus Gerard . . .
Heijboer, Dingeman Cornelis . .
Hoefnagels, Cornelis Hendrikus .
Hoornsman, Gerrit Maarten. . .

Jong, Franciscus Cornelis de . . .

Kolhoop, Karel Christiaan . . .

Geb.dat.

Geb. plaats

Datum
examen

Richting

27-1-26
16-1-23
2-11^25

Merkelbeek
Hengelo
Beverwijk

TL I
30-6-52
28-9-51«. • T L I
30-6-52
LV

22-9-22
16-2-24
14-11-18
27-3-18

Oldenzaal
Groningen
Gendringen
Gloegoer (Ind.)

T
28-6-52
22-1-52
LI
30-6-52
LI
1-10-51 - ^TB

Utrecht
28-9-26
Rotterdam
18-1-26
21-10-28 Enkhuizen
Almelo
20-7-24
Haarlem
21-7-25
7-1-24
Zuid-Beijerland
26-10-23 Zwolle
31-3-21
Djokjakarta (Ind.)
3-8-24
Ter Borg
Groningen
25-6-24
2-7-24
Kerkwerve
28-12-21 Haaren
8-4-24
Julianadorp
1-9-26
Wissenkerke
19-1-25
Rotterdam
29-11-22 Alphen (N.B.)
Hellendoorn
12-6-20
Groningen
25-3-24
Hengelo
23-6-28
Buitenzorg (Ind.)
6-4-18

21-1-52
TLI
28-9-51 . - T L III
28-6-52
T
22-1-52
LI
24-11-51 - T L III
30-6-52
LI
22-1-52
LIV
28-6-52
T
LI
30-6-52
20-10-51 L V
29-9-51
LH
30-6-52
LIV
10-4-52
LI
30-6-52
TLI
T
28-6-52
22-1-52
LIV
20-10-51 T L I
22-1-52
LH
30-6-52
LIV
1-10-51
TB

Korsten, Leonardus, Hendrikus
11-8-23

Madioen (Ind.)

22-1-52

LI

18-4-23
1-6-22

's-Gravenhage
Maastricht

1-10-51
20-10-51

TB
LI

17-6-21
6-12-23
20-7-27
5-2-23
7-12-24
1-10-25
5-11-24

Hulst
22-1-52
Delft
30-6-52
28-9-51
Kotaradja (Ind.)
29-9-51
Uden
30-6-52
Sliedrecht
20-10-51
Utrecht
Haarlemmerliede en 30-6-52
Spaarnwoude
's-Gravenhage
21-1-52
Warmenhuizen
29-9-51
Batavia (Ind.)
21-1-52
Doetinchem
29-9-51

Kraayenoord, Christiaan Willem
Kruse, Karel Wilhelmus . . . .
Langenhorst, Petrus Johannes
Leenders,Johannes Wilhelmus. .
Legro, Robert Anthoine Hubert .
Lieshout,JohannesWilhelmus van
Maasland, Marinus
Maris, Raimond
Melman, Theodorus Petrus . . .
Meijneke, Cornelis Antonie Rudolf
Motman, AdolfRichard van. . .
Meijerman, Gerrit Christiaan . .

3-9-21
22-7-24
6-6-21
12-7-24

LI
LI
T
LI
LV
LV
TLI
TI
LV
TL III
LI
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Naam en Voornamen
Nijboer,Harm Berend
Oorschot, Jacobus Leonardus Petrusvan
Oosten, Maximiliaan Franciscus
van
Oosterberg, Willem
Paardekoper, Ernst Christiaan . .
Pratasik,Johan
Peels,Jacobus Antonius Marie . .
Peters, Theodoor Christiaan Herman
: . . .
Reijnders,JohanJacob
Righolt,Jan Willem
Roon, Elizavan
Roorda vanEijsinga,Johan Petrus
Nicolaas Leo
Roosje, Gerben Sierd
Ruinard,Jan
Santman, DirkJohan
Schans,Petervan der
Schippers, PieterAnne
Schoemaker, HermanJ a n . . . .
Schutte, Roelof
Sinnema, Andries
Sluis, PierAllesvan der
Sluis, Pieter Martinusvan der . .
Sman, Gerard vander
Snethlage, Petrus . . . . . . .
Spaarnaay, Leonardus Dignus
(metlof) .
Stigter, Hendrik Carel Marius de
Stol, PhilipThomas . ,
Swierstra,Sjoerd
Sijtstra, Hans
Talsma,Tjeerd
Tan HongTong
Tan Tek Oen
Tip, CornelisAdriaan
Thijssen, HenricusAlexis Cornelis
Velberg, Anton Marinus . . . .
Vencken, Johannes Joseph Hubertus Michiel

Geb.dat.

Geb. plaats

Datum
examen

Richting

17-8-23

Drouwen

30-6-52

LI

21-4-27

Ooltgensplaat

21-1-52

TI

5-6-17
10-5-25
7-12-27
3-8-19
28-11-24

Amsterdam
Zutphen
Rotterdam
Soerabaja (Ind.)
Eindhoven

22-1-52
22-1-52
21-1-52
30-6-52
28-9-51

B
LI
T L III
TL III
T

16-4-24
2-3-26
1-9-26
17-6-24

Lobith
Oostburg
Wageningen
Rotterdam

28-9-51 .
21-1-52
22-1-52
30-6-52

TLI
TLI
LI
LI

12-12-23
11-9-28
2-11-28
23-6-23
16-5-26
5-9-24
18-7-24
5-5-24
18-6-2419-6-24
7-5-18
30-3-22
7-9-23

Magelang (Ind.)
's-Gravenhage
Pijnacker
Hengelo
Drongelen
Borne
Arnhem
Zwolle
Dronrijp (Fr.)
Gorredijk
Wijhe
's-Hertogenbosch
Katwijk aan zee

5-1-27
2-3-23
27-11-24
28-4-24
18-7-24
14-1-28
24-4-22
15-8-20
31-8-27
14-10-27
29-9-24

Wageningen
Hoorn (Terschelling)
Haarlem
Oppenhuizen
Doniaga
Wanswerd
GaboesWetan (Ind.)
Tjibadak (Ind.)
Buitenzorg (Ind.)
Amsterdam .
Leiden

28-9-51 ^ T L I
T
28-9-51
30-6-52
LV
10-4-52
LII
28-6-52
T
30-6-52
LV
30-6-52
TLI
30-6-52
TLI
30-6-52
TB
30-6-52
TLI
29-9-51
LI

11-6-22

Obbicht en Papenhoven .
Paboean Singaradja
(Ind.)
Amsterdam
Haarlem

28-6-52

T

21-1-52

TLI

Venema.Jan '

4-8-24

Vita, René de
Voorde,PieterKornelisjoosvander

25-2-25
15-11-24

28-6-52
28-6-52
22-1-52
, 30-6-50
30-6-52
22-1-52
29-9-51
10-4-52
10-4-52
22-1-52
20-10-51
22-1-52
21-1-52

T
T
TB
TLI
LIV
LI
Lil
LUI
LI
LI
LV
LV
TL III

28-9-51 - K T L I I I
1-10-51 / T B
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Geb.dat.

Naam en Voornamen
Vries,PieterGerardus de (met lof)
Water, Hatty Corrievan de . . .
Wesdorp,Johannes
Westenberg, Benno

3-7-27
17-11-26
28-10-24
18-4-23

Wezenberg, HermanJohannes. .
Wietsma,Jelle
Wind, GeeukePieter
Zandbergen,Jacob
Zandstra, KlaasJohan
Zuilen, EvertJohannes van . . .

23-9-24
1-2-23
12-3-24
12-1-25
9-2-24
29-3-29
STUDIEJAAR

Anema, Pieter
Arnold Bik,Robert
Aukema, Jan Jakob
Bakhuis,Janny Aaltje
Ban,AnneWillem vanden . . .
Ban,J a n PieterAbraham van den
Bannink, Louis
Benjaminse, WillemJan Antoon .
Bentum, Abel
Berg, Lamberthus van den . . .
Biemond, Teunis
Boekei, Pieter
Boerboom,Jan Herman Adriaan .
Bokx,JacobAnnede
Borg,Heiko Henricusvan der . .
Bouma,Dirk
Bouten, Lambertus Mathieu (met
lof)
Brand, Willebrordus Gerardus
Maria van den
Broek,Wolter van der
Broersma,Sijbe
Bruggink,Everhard Gerhard Johan
Bruyn, Franciscus Frederik Ferdinand
Burger, Dionijs
Buys,GerardusJohannes Petrus .
Cnossen,Jelle
Dam, Dirkvan
Dam,J a n Gerrit Cornelisvan . .
Dekker,Johannes
Diest,van,Anton
Dilz,Karlheinz

Geb. plaats
Viaardingen
't Zandt
's-Gravenhage
Pematang Siantar
(Ind.)
Deventer
Gaast
Gramsbergen
Spankeren
Velsen
Amersfoort

Datum
examen

Richting

30-6-52
28-9-51
30-6-52
30-6-52

TB
T
TL III
TL III

30-6-52
29-9-51
29-9-51
20-10-51
21-1-52
30-6-52

LI
Lil
LV
LI
TI
TLI

1952-1953

27-4-25
28-6-23
3-6-24
24-1-20
28-2-28
11-7-26
29-12-21
24-4-28
3-3-23
14-3-29
7-3-26
12-2-22
6-5-26
19-3-27
29-10-25
1-12-25

St. Annaparochie
Blitar (Ind.)
Zuidhorn
Olst
Leeuwarderadeel
Leeuwarderadeel
Malang (Ind.)
Arnhem
Nieuw-Buinen
Hartem
Uithoorn
Assendelft
's-Gravenhage
Sittard
Leeuwarden
Wageningen

30-6-53
19-6-53
30-6-53
21-1-53
21-1-53
21-1-53
22-1-53 ,
21-1-53
29-9-52
30-6-53
21-1-53
21-1-53
1-7-53
22-1-53
19-6-53
19-6-53

LI
TLI
LI
LI
LIV
LI
TLI
LV
LI
LUI
LV
LI
TB
TLI
TLI
TLI

12-10-23

Venlo

30-9-52~

TI

8-12-23
2-9-26
12-6-25
19-11-24

Teeffelen
Wijntjeterp
Haskerdijken
Denekamp

21-1-53
30-6-53
29-10-52
30-6-53

LI
LI
LUI
LV

3-8-27
29-5-23
27-3-23
18-9-23
16-3-24
16-6-26
26-11-25
9-7-25
23-11-25

SoE (Ind.)
Ambarawa (Ind.)
Bergenop Zoom
Hindeloopen
Hilversum
Hekendorp
'sHeerenhoek
Amsterdam
Hengelo

29-9-52
26-11-52
22-1-53
29-9-52
1-11-52
30-9-52
19-6-53
19-6-53
21-1-53

TL III
B
TL III
LI
T
TI
TLI
TLI
LI
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Geb.dat.

Geb. plaats

Datum
examen

Richting

Dost, Harm
Drayer, Cornells Maarten Reinder
Drijfhout, Eelko
Duijsens, FranzJoseph Marie . .
Eernstman, Tjeerd
Ente, PieterJacob
üvertSjJacob
Fornerod, Willem Paulus . . . .
Germing, Georgus Hendrikus . .
Gerritsen, Arnoldus Gerhardus. .
Glas, Arie
Glee, Barteid Gerrit de
Goossens, KarelJosephus Comelis
Groenewegen, Hendrik
Groot, EmmoWillemde . . . .
Grouwstra, KlaasJan
Hàandrikman, Gerrit
Haartsen, Pieter Izaak
Hapert,HenricusVincentiusFranciscus Maria van
Have, Adrianus Jacobus van der
(metlof)
Henkens, Christiaan Hubertus . .
Heybroek, Hans Maurits . . . .
Heyman, Hendrikus Antonius Jo• hannes
Hoogh,Jerphaas de(metlof) . .
Hoogschagen, Pieter ."
Hijner, HenricusJacobus . . . .
Jensma.JanRienik
Koek, Pieter Comelis. ' . . . . .
Koopman, GerritJan
Koops,Jakob
Kop, Lambertus Gerrit. . . . .
Kraft,JoannesJosephus
Kuiper,Jan
Lange, Willem Hendrik de . . .
Lefering, Tijs Wiebe
Lekkerkerker, CornelisFrans . .
Maaren, Adriaan van
Mariouw Smit, Fred
Marwijk Kooy, Marinusvan . .
Meegen, Wilhelmus Albertus van
Meiden, Herman Anne vander .
Mes, André Ernst Rudolf . . . .
Meyer, Gerardus Alphonsus Josephus Marie . . . . . . . .

15-5-24
21-7-26
18-2-30
16-6-24
26-7-22
11-6-26
15-6-23
14-10-27
27-11-29
28-11-23
20-6-22
14-7-26
1-3-25
21-8-26
20-5-23
10-11-24
17-9-28
23-1-27

Veendam
Haarlem
Harlingen
Heerlen
's-Gravenhage
Rotterdam
Grootegast
Bandoeng (Ind.)
Apeldoorn
Hoog-Keppel
Broek op Langendijk
Drachten
Gennep
Rotterdam
Anjum
Hijlaard
Gramsbergen
IJzendijke

1-7-53
29-9-52
26-6-53
29-10-52
29-9-52
22-1-53
2I-I-53
22-1-53
26-6-53
1-7-53
30-6-53
30-6-53
21-1-53 .
19-6-53
21-1-53
21-1-53
30-6-53
29-9-52

TB
TLI
TI
LV
TB
T
LV
T
TI
B
LIV
LI
LV
TLI
LI
LUI
LV
TL III

3-12-24

Eindhoven

29-9-52

TL III

12-11-24
6-10-22
30-5-2?-

's-Hertogenbosch
Hunsel (L.)
Bussum

29-9-52
21-1-53
1-7-53

LUI
LI
TB

18-12-25
24-10-26
19-12-27
7-1-22
17-10-27
31-5-18
16-11-24
9-1-25
11-12-23
22-8-25
21-7-24
3-11-26
27-10-24
18-6-24
22-5-28
28-1-20
30-5-27
25-8-24
29-7-27
28-5-23

Breda
^Winterswijk
Julianadorp
's-Gravenhage
Vrouwenparochie
Pekalongan (Ind.)
De Steeg
Groningen
's-Gravenhage
Soerabaja (Ind.)
Aalzum
Markelo
Amsterdam
Salatiga (Ind.)
Rotterdam
Cheribon (Ind.)
DeBilt
Amsterdam
Hoogeveen
Ede

29-9-52
21-1-53
29-9-52
29-9-52
22-1-53
30-9-52
21-1-53
25-4-53
29-9-52
19-6-53
19-6-53
30-6-53
30-9-52
1-7-53.
29-9-52
22-1-53
22-1-53
29-9-52
1-7-53
30-6-53

LV
LIV
Lil
T L III
T
TI
LV
LUI
B
TLI
TLI
LV
TI
TB
TB
TB
TLI
LV
B
LI

19-6-53

TL I I I

22-8-27

Roermond

. .
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Meyers, Henricus Gerardus Hubertus
Moer, Adriaan AndelHenrivande
Mohrmann, Johannes Coenraad
Jacobus
Mol,Jozias Dirk
Mol,JacobJ a n
Mus, Dirk
Nielen, Gerardus Christiaan Johannes Franciscus
Oosterhuis, Herman Thijs. . . .
Oude Ophuis, Bernardus Gerhardus
Oudinan, Arie
Pollack, Fritz Gerhard
Post, PieternellaJoanna Elizabeth
Poyck, Augustus Petrus Gerardus
Quak, Aart
Ragetli, Henricus Wilhelmus Josephus
Roessingh, Hendrik Karel. . . .
Röhrig,Paul Ernst
Rijpma, CornelisLukas
Scheer, Hugo
Scheltinga, Henri MarieJohannes
Scheurs,Johan
Schilstra,Johan
Schiltman, Ernst Friedrich . . .
Schophuys, Anna Virgenie . . .
Schuurmans, CornelisJohannes .
Slooten, HarryJ a n vander . . .
Smit,Jacob Anne Pieter
Sonneveld, Frits
Stapelveld, Edgar
Steenbergen, Theunis Leefert . .
Stefels, CasperJacobus
Stellingwerf, Donald Anton . . .
Stibbe, Hugo
Struikenkamp, Gerard Dirk Johan
Swartenberg, Hindle Sarah . . .
Tiessen, Garmt Ties
Thio SiongHok
Tjebbes, Tjebbe
Tollenaar, Dirk
TrimpeBurger,Jan Adriaan. . .
Veen,Jacob Hendrik vander . .
Veen,JelleJacobvander. . . .

Geb.dat.

Geb. plaats

Datum
examen

Richtinj

23-6-23
21r10-24

Nijmegen
Amsterdam

21-1-53
29-9-52

LIV
TL III

21-5-27
15-10-24
29-4-26
1-2-22

Amsterdam
Zierikzee
Berkhout (N.H.)
Purmerend

21-1-53
22-1-53
29-9-52
29-9-52

LV
TLI
LUI
LUI

20-4-26
29-5-25

Haarlemmermeer
Hoogeveen

21-1-53
1-7-53

LV
TB

19-10-26
12-2-23
13-3-22
26-6-24
7-6-25
6-6-26

Losser
Kautens
Breslau (Did.)
Emmen
Kerkrade
Rotterdam

29-9-52
29-9-52
30-6-53
19-6-53
22-1-53
30-6-53

LI
LI
LUI
TLI
TLI
LV

1-8-23
6-5-23
23-6-27
12-4-22
2-7-24
15-7-26
15-12-27
25-8-27
22-7-25
5-5-27
22-3-24
26-8-26
12-5-24
19-5-27
30-1-27
4-3-24
27-3-28
4-5-24
2-3-22
1-9-27
18-1-25
24-5-24
17-5-20
4-8-20
5-1-23
20-8-23
28-10-26
21-12-24

Kerkrade
Heerenveen
Amsterdam
Haren
Zoetermeer
Apeldoorn
Amsterdam
Utrecht
Amsterdam
Djombang (Ind.)
's-Gravenhage
Bennekom
Rotterdam
Amsterdam
Bussum
Assen
Amsterdam
Terneuzen
Soerabaja (Ind.)
Ernst
Rotterdam
Leermens ('t Zandt)
Makassar (Ind.)
Rauwerd
Haarlem
Mierlo
Winschoten
Groningen

29-9-52
25-4-53
19-6-53'
21-1-53
22-1-53
25-4-53
19-6-53
29-9-52
22-1-53
26-6-53
30-6-53
29-9-52
30-6-53
21-1-53
22-1-53 30-6-53
1-7-53
29-9-52
25-4-53
29-9-52
30-9-52
29-9-52
19-6-53
21-1-53
22-1-53
22-1-53
21-1-53
29-9-52

LI
LIV
TLI
LI
TB
LI
TLI
TB
TI
TI
LI
TB
LI
LV
TB
LI
TB
TB
LI
LI
TI
LI
TLI
LIV
TLI
T
LI
LUI
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Geb.dat.

Veldhuis,Johannes Marius . . .
Velthuizen, Gerrit
Vervelde, Klaas Karel
Vette, Arnoldus Adriaan de . . .
Visser, Hans Cornelis
Völlmar, Hans
Vos, Harm
Vos, Nicolaas Machiel de . . . .
Vries, Douwe
Vries, Herman de
Waes,Johan Joseph Ghislain van
Wal, Pieter van der
Walrave,Jan
Westra, Heike
Weyel, Mozes Louis
Wildt,AugustinusJosephus de . .
Wisselink, GerritJ a n
Zwaan,Johannes Gerrit de . . .

3-4-29
17-4-26
5-7-23
24-10-25
1-12-23
25-9-27
30-7-25
24-12-25
22-10-27
15-2-21
31-1-22
21-8-28
25-5-24
7-11-22
22-2-26
17-5-25
12-4-26
29-4-21/
STUDIEJAAR

Aelbers, Emile
Bakker,Arie
Bakker, YpeTjeerd
Baretta,Johanna Petronella . . .
Bekendam,Jan
Bensink,Jan
Berlijn,Johan Diederieh . . . .
Best, Robert (met lof)
Boerlage,William
Bongers, Leonard Hubert Joannes
Bos,Hendrik
Bos,Luite
Boswijk, Andreas
.
Broek, Johannes Martinus Maria
van den .
Buddingh.Jan
Bults, Hendrik
Burer, Maurits Theodoor . . . .
Bijkerk, Cornelis
Cobben, René Hubert
Diederen,J a n Hubert Antoon . .
Dillewijn, FrederikJohan van . .
Druyff, Albert Henri
Eriks,Adrianus
Es, ArenJacob Huibert van (met
lof)

Geb. plaats
Deventer
Zuidland
Rotterdam
Kethel
Rotterdam
's-Gravenhage
Odoorn
Vlissingen
Buitenpost
's-Gravenhage
Zuiddorpe
Oosterlittens
Oldenzaal
Bussum
Enschede
Nieuw-Vennep
Westendorp
Buitenzorg (Ind.)

Datum
examen

Richting

29-9-52
29-9-52
29-9-52
22-1-53
29-9-52
1-7-53
21-1-53
22-1-53
29-9-52
29-9-52
29-10-52
25-4-53
19-6-53
29-9-52
6-6-53
29-9-52
25-4-53
19-6-53

LV
TLI
LI
T
T L III
TB
LI
TLI
LIV
B
LV
LI
T L III
LI
TI
LI
LI
TLI

1953-1954

23-7-25
9-2-29
28-12-25
13-6-27
3-8-26
11-5-23
5-5-23
3-12-27
9-8-24
5-2-25
26-7-20
22-3-28
25-11-23

Bussum
Schiedam
Vlissingen
Bergen (N.H.)
Nijmegen
Rotterdam
Dordrecht
Soerabaja (Ind.)
Velsen
Weert
Haarlem
Sonnega
Nieuw-Buinen

30-9-53
21-1-54
29-9-53
30-9-53
25-6-54
21-1-54
29-9-53
30-9-53
1-10-53
29-9-53
29-9-53
29-9-53
23-1-54

TLI
TB
LH
TL III
TLI
TI
LI
TLI
TB
LI
LUI
LI
LI

20-5-27
12-4-23
29-3-30
21-6-21
25-7-27
10-9-25
17-9-25
28-3-23
24-2-22
2-9-26

Eindhoven
Apeldoorn
Nieuw-Dordrecht
Semarang (Ind.)
Zuidveen
Roermond
Schinveld
Semarang (Ind.)
Koetaradja (Ind.)
Burgerbrug

30-9-53
23-1-54
23-1-54
21-1-54
26-6-54
26-6-54
26-6-54
1-10-53
1-10-53
29-9-53

TLI
LV
LI
TLI
LV
LI
LI
TB
TB
LI

3-6-25

Venhuizen

23-1-54

LIII
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Feenstra, WillemJ a n (met lof). .
Fokkelman,Johannes Maria . .
Garming,RoelofWolter . . . .

Hakkaart, FrancisaisAnthonie. .
Hardick, Fenna Berendina . . .

Hartong vanArk,BartusWilhelmus
Havinga, AlbertJ a n
Hermsen,Johannes Gerardus TheHeyde,PietBernardAlbertvan der
Hiddingh, Frederik Hendrik . .
Hinrichs.Johan Cornelis . . . .
Hoonaard, Leendert van den . .
Horstman, Bernard Arend. . . .
Hulsbos,Wouter Cornelis . . . .
Jager, AbeWybe de
Tond, Tellede
Ketelaars, Engelbertus Hendrikus
Kley, Frederik Karelvan der . .
Kneppelhout, WillemJohan . .
Koning,Johannes Christoph de. .
Kroft, Adrianus Johannes Marie
Kronenberg, Hendrik Gerhard. .
Lambregts, Cornelis Petrus . . .
Leeuw, Willem Pieterde . . . .

Geb.dat.

Geb. plaats

Datum
examen

Richting

30-9-29
7-11-23
19t9-22
15-4-24
15-12-28
1-1-29
14-11-26
15-1-25
20-8-27

Arnhem
Rotterdam
Emmen
Maastricht
Wildervank
's-Gravenhage
Enschede
Raalte
Drachtster Compag-

25-6-54
30-9-53
29-9-53
7-4-54
23-1-54
21-1-54
30-9-53
23-1-54
26-6-54

TI
TLI
LIV
TB
LV
TI
TL III
LIV
LI

2-3-24
19-10-20

nie
Raamsdonck
Sneek

23-1-54
29-9-53

LIV
LI

13-4-24
22-10-24
23-8-24
19-2-25
15-3-26
20-9-28
13-1-27
1-9-29
8-4-23
30-7-24
6-4-26
14-4-27
27-11-26
22-8-27
27-6-26

Ottersum
De Bilt
Westerbork
Wassenaar
Heemstede
Vaassen
Loosduinen
De Krim
Ferwoude
Soekaboemi (Ind.)
Hilvarenbeek
Zwolle
Havelte
Hendr. Ido Ambacht
Utrecht

23-1-54
29-9-53
29-9-53
23-1-54
23-1-54
21-1-54
30-9-53
26-6-54
26-6-54'
30-9-53
7-4-54
26-6-54
7-4-54
25-6-54
29-9-53

LI
LV
LIV
LUI
LI
TLI
TLI
LV
LUI
TLI
Lil
LV
LI
TL III
LV

4-2-26
30-5-25
8-1-26
16-8-24
12-8-24
16-9-24
27-2-27

's-Gravenhage
Meppcl
Princenhage
Oegstgeest
Sloten
Groningen
Arnhem

26-6-54
30-9-53
29-9-53
1-10-53
23-1-54
30-9-53
30-9-53

LV
TI
LV
TB
LI
TL III
TLI

20-7-26
11-8-26
25-5-27

Willemstad (N.B.)
Soest
Rotterdam

25-6-54
26-6-54
26-6-54

TI
LIV
LI

10-11-26
9-3-26
22-4-26
5-4-21
1-7-26
24-12-29

Helden
Zwolle
Amsterdam
Rotterdam
Rotterdam
Berlikum

25-6-54
21-1-54
23-1-54
26-6-54
30-9-53
29-9-53

TI
TLI
LI
LUI
TLI
LI

Lint, Pieter Johannes Adrianus
Logtestijn, GerardusWouterus van
Maris,PetrusJohannes Hendrikus
Matthijse,JohannesJan .
. . .
Meppelink, Egbert Klaas . . . .
Mooy,CornelisJacobusde . . .
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Nieuwenhuyzen, Leendert Jacobus van
Olsthoorn, Adrianus Franciscus .
Oosterkamp, Marten Pieter . . .
Oostra,Abel Doeke
Oswald, Michel Adolf
Pilzecker, Hans Robert Franciscus
Marie
Ploeg,vander,ArentEgbertJacob
Pott,Jacob Herman . . . . . .
Pfeifler,JohannesWillem Gerardus
Roest,Johannes
Rossem, Arnold van . . . . . .
Scheltema,Johan Hendrik . . .
Schierbeek, Enno Willem . . . .
Schols,JanJoseph Gerard . . .
Schulting, Jacob
Silver, Cornelis Nicolaas . . . .
Sipkens,Johannes
Smid, Adolf.
Someren,Cornelius Lucretius van
Spek,Jacob van der
Stapel, Cornelis
Stein, Casper
Thomas, Hubertus
Timmers, HendrikJohannes . .
Tonkens, Eltjo
Veen, Sjoerd van
Veen,Jan Peter Hendrik van der
Veenland, Hendrik
Veldman, Minne Meindert . . .
Vellekoop, Leendert . . . . . .
Verhoeven,Jan Leonard . .
Verkley, CornelisAdrianus . . .
Verschoor, Gerda
Visser, Dirk Wilhelmus
Voorburg,Jacobus Hendrikus . .
Vos,Hendrik Wouter
Vries, Piet de
Vries,Tjebbe de
Wal, Sibolt Itskovan der . .
Wagenaar, EmileBernard . . .
Welle,Theodorus Gerardus . . .
Wesseling.Jans
Westerhout,Jan
Wiersema, AnnieCatharina . . .
Willekens, Karel Cornelis Maria

Geb.dat.

Geb. plaats

Datum
examen

Richting

2-7-26
24-6-18
9-1-25
9-7-28
11-9-26

Kamperland
Vlaardingerambacht
Utrecht
Weidum
Tanah-Radja (Ind.

30-9-53
23-1-54
30-9-53
23-1-54
21-1-54

Tlil
LII
TII
LV
TLI

Arnhem
Formerum
Gieten
Utrecht
Rotterdam
Delft
Batavia (Ind.)
's-Gravenhage
Geleen
Noordwolde
Oudesluis
Boornbergum
Nieuw-Buinen
Vclp
Groningen
Hoogkarspel
Loosdrecht
#
Oldemarkt
Muiden
Noordhoek
Middelbeers
Rante Pao (Ind.)
Leeuwarden
Vroomshoop
Wateringen
Wageningen
Bodegraven
Bloemendaal
Blaricum
Hoogland
Haarlem
Joure
Jorwerd
Beerta
Poerwokerto (Ind.)
Nijmegen
Emmen
Utrecht
Spijk
Lier (België)

25-6-54
30-1-54
25-6-54
23-1-54
29-'9-53
21-1-54
21-1-54
24-6-54
29-9-53
23-1-54
29-9-53
24-6-54
23-1-54
26-6-54
26-6-54
23-1-54
23-1-54
23-1-54
29-9-53
29-9-53
25-6-54
21-1-54
23-1-54
7-4-54
21-1-54
29-9-53
21-1-54
21-1-54
23-1-54
26-6-54
26-6-54
23-1-54
23-1-54
29-9-53
25-6-54
29-9-53
29-9-53
25-6-54
23-1-54
23-1-54

TI
LUI
TL III
LV
LI
TL III
TI
TB
LUI
LI
LI
TB
LV
LV
LI
LV
LI
LI
LV
LIV
TI
TL III
LI
LII
TI
LI
TI
TI
LV
LI
LV
LI
LUI
LI
TLI
LUI
LV
TLI

13-10-21
8-5-24
30-3-29
25-2-28
6-6-23
11-12-25
20-2-27
8-5-22
29-3-24
1-10-25
17-10-24
1-8-28
2-8-28
30-4-24
Jrl0-21
16-9-24
20-8-26
27-10-23
17-11-25
18-9-23
3-5-28
14-5-27
23-8-28
31-3-29
24-7-26
27-8-25
8-7-26
2-3-28
18-11-24
25-11-29
24-2-31
3-4-25
19-8-25
3-3-24
7-4-23
18-1-28
14-12-25
26-7-27
13-9-27
12-10-24

L I

,
LUI
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24-3-28
20-6-26
14-5-26
30-7-30

Zaag, Date Engbert van der . .
Zijlstra, Gerard (metlof) . . . .

STUDIEJAAR
Aardema, Gjalt
Aardema, Markus
Aarts, Joannes Franciscus Theodorus (met lof)
As,Jan Baptist van
Bekedam, Marten
Berg,Jacques Willem vanden . .
Berg, Marcus Gerben vanden . .
Bergh,Johannes Paulus van den .
Biggelaar,Johannes Antonius van
den
Boven, Berend,van
Braams, Bastiaan Willem . . . .
Broekhuizen, Johan Teunis Matthias
Bruin, Herman Pieter de . . . .
Brutel de la Rivière, Pierre Caspar
Bunders, Ernst Martinus
. . .
Bungenberg de Jong, Cornells
Marius
Dallinga, Hooite
Denig, Eric
Duyvendak, Robert
Dijksterhuis, Frederik Ludolf . .
El-Shimy, ShimyAbdel Fattah. .
Essed, Franklin Edgar (met lof) .
Faber, PieterJacobus
Fortanier, EverardJean . . . .
Fouad, Mohamed Kamal El-Din.
Galema,Acronius Gerrit . . . .
Gent, Martial Martin Marie van
Geurts, Franciscus Maria Augustinus
Graaf,Augustinus Willem de . .
Grève, Nicolaas Hendrik Antonie
Haag, Vincent Hendrik
. . . .
Haans, Norbertus Geerdina Maria
Haar, Hendrik ter
Haisma, Sybren

Geb. plaats
Zaandam
Bussum
Grijpskerk
Overschie

Datum
examen

Richting

30-9-53
30-9-53
29-9-53
29-9-53

TL III
TL III
LII
LV

1954-1955

10-8-17
1-5-24

Grouw
Ureterp

29-9-54
29-9-54

LIV
LIV

20-12-31
30-5-28
26-4-25
2-12-27
19-3-30
15-4-25

Boxmeer
Ginneken
Zwollerkerspel
Rijsenburg
Staphorst
Soebang (Ind.)

18-1-55
4-4-25
19-1-55
27-6-55
29-9-54
28-9-54

TI
TL III
LII
LV
LUI
TLI

4-12-27
17-10-27
13-9-27

Eindhoven
Gasseite
's-Hertogenbosch

28-6-55
19-1-55
28-6-55

TLI
LIV
TI

4-3-24
26-5-25
30-5-93
21-9-23

Arnhem
Leiden
Magelang (Ind.)
Amsterdam

19-1-55
19-1-55
25-1-55
28-6-55

TB
LI
TL III
TI

17-2-26
10-11-22
14-3-29
24-4-27
5-5-25
2-7-23
21-4-19
5-6-29

28-9-54
29-9-54
29-9-54
28-6-55
2-4-55
2UI-55
25-6-55
7-4-55

TL III
LI
LV
TL III
LI
LII
TB
TB

19-3-25
16-2-24
15-9-28
14-12-26

Princenhage
Godlinze
Baarn
Soerabaja (Ind.)
Uithuizermeeden
Cairo (Eg.)
Paramaribo (Sur.)
Stadskanaal (gem.
Onstwedde)
Semarang (Ind.)
Cairo (Eg.)
Burgwerd
Arcen

28-9-54
18-1-55
27-6-55
29-9-54

TLI
TI
LII
LV

27-8-30
26-8-24
13-8-26
2-1-18
13-7-31
11-10-27
11-10-30

Schiedam
Westhem
Zutphen
's-Gravenhage
Tilburg
Zuidwolde
Leeuwarden

17-3-55
19-1-55
29-9-54
29-9-54
19-1-55
29-9-54
19-1-55

T L III
LUI
LV
LUI
LUI
LI
LIV
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Naam en Voornamen
Have, Hillenius ten, (met lof) . .
Hendrickx, JozefJohannes Maria
Hendrikx, Leonard Willem Marie
Hermens, Maria Cornelia Leo-

Geb.dat.

Geb. plaats

Datum
examen

Richting

7-11-29
22-1-26
21-9-23

Scheemda
Schinnen
Roermond

28-9-54
19-1-55
19-1-55

TL I
L*
LIV

Hoogendijk, Pieter Marinus . . .

24-10-25
2-10-26
6-12-26
26-7-27
15-11-24
26-10-22
18-6-27
24-9-30

Amby
Buitenzorg (Ind.)
Arnhem
Pernis
Djombang (Ind.)
Kielwindeweer
Bandoeng (Ind.)
Ouderkerk a/d

19-1-55
28-9-54
25-1-55
29-9-54
25-1-55
28-9-54
25-1-55
27-6-55

TB
TL III
TLI
LI
TLI
TLI
T L III
LUI

El Hinnawy, Elwy Ibrahim . . .

27-7-25
2-5-23

Delft
Kafre Awana Behera
(Eg.)
Breukelen
Grave
Amsterdam
Scheemda
Amsterdam
Tanta (Eg.)
Brunssum
Winschoten
Soerabaja (Ind.)
Abbenes
Lange Ruige Weide
Wanswerd
Hoogland
Sittard
Vorden
Klundert
's-Gravenhage
Arnhem
Klundert
Niehove
Utrecht
Zwolle
Alloe (Ind.)
Doetinchem
Beemster
's-Gravenhage
Willemstad (Cur.)
Ee .
Ginneken
Wons
Zoeterwoude

28-9-54
18-1-55

T L III
TI

27-6-55
29-9-54
28-3-55
28-9-54
28-9-54
19-1-55
19-1-55
29-9-54
18-1-55
28-6-55
27-6-55
29-9-54
27-6-55
28-6-55
29-9-54
27-6-55
19-1-25
4-4-55
19-1-55
29-9-54
19-1-55
19-1-55
28-9-54
28-9-54
19-1-55
28-9-54
28-9-54
27-6-55
28-9-54
19-1-55
28-6-55

LIV
LH
TL III
TI
TL III
LI
LI
LI
TI
TLI
LUI
LUI
LI
TLI
LIV
LH
TB
TU
LI
LIV
LIII
LV
T L III
T L III
LI
TLI
TL III
LH
B
LH
Tl'

Heurn, Ernst Willemvan . . . .
Hietink, HendrikusAlbert. . . .
Hoek, Pieter Mariusvan den . .
Hoekendijk,Johannus Adrianus .

IJssel

Joncheere, Nicolaas Adrianus de
Kahn, GideonJehuda Sylvain . .
Kamps, Marten (met lof) . . . .
Khalil, Mohamed Shoukry Hassan
Kloosterhuis,J a n Hendrik. . . .

Koning,Jacobus de
Krol, Berend
Kuijer, Theodorus Petrus Cornells
Laudy,Noè'1Marie Theo . . . .

Lynden, Karel Rijnhard van . .

Meindertsma, Martinus Pier. . .
Mesu, EgbertJoos
Ohler,Johan Georg

Pieters Kwiers,Edwin Simon . .
Poel, AntoniusJohannes van der
Politiek, Rommert Douwe. . . .
Post, CornelisJohannesvan der .

29-4-20
21-4-29
26-5-23
25-3-28
27-2-26
.5-2-19
21-3-25
22-8-25
20-1-27
5-10-25
21-8-29
13-3-29
25-12-25
8-2-27
23-12-31
8-6-26
27-7-30
21-4-24
4-7-24
15-12-24
21-10-26
8-3-15
27-2-25
27-10-25
8-4-26
11-7-30
19-4-23
27-12-26
13-7-28
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Naam en Voornamen

Datum
examen

Richting

25-1-55
28-6-55
2-4-55
18-1-55
18-1-55
29-9-54
29-9-54

TLI
TLI
LI
TI
TI
LUI
LUI

19-12-29
20-10-20
16-3-30
11-7-26
24-10-26
8-7-28
13-11-22
24-11-25

Gempol (Ind.)
Bandoeng (Ind.)
Beek
Breda
Nunspeet
Rotterdam
Fijnaard en Heyningen
Hoorn
Kafr El Sheikh (Eg.)
Andijk
Haarlem
Ter Apelkanaal
Rotterdam
Mit Kenana (Eg.)
Rotterdam

19-1-55
8-6-55
28-9-54
25-6-55
27-6-55
25-6-55
18-1-55
19-1-55

LV
LI
TI
TB
LI
TB
TI
LV

12-11-26

Heiloo

25-1-55

TLI

15-7-25
27-8-26
14-5-26
21-8-21
6-2-27
9-4-26
14-10-29
22-6-28
24-7-30

Waalwijk
Zeist
Assen
Leiden
Semarang (Ind.)
Roermond
Wageningen
Luik (België)
O. en W. Souburg

25-1-55
29-9-54
19-1-55
18-1-55
28-9-54
28-6-55
28-9-54
28-9-54
19-1-55

TLI
LI
B
TI
TI
Til
TLI
T L III
LI

29-3-26
24-9-17
9-4-28
29-10-25
10-8-30
17-5-25
19-10-24
22-2-20
28-9-29
11-1-27

Steggerda
Wijnjeterp
Dokkum
Vorden
Zwolle
Breda
Venray
Amsterdam
Wilp
Asperen

28-9-54
19-1-55
2-4-55
25-1-55
29-9-54
28-9-54
28-9-54
27-10-54
29-9-54
29-9-54

TL II
LH
LI
TLI
LIV
TLI
TLI
B
LI
LV

5-1-30

Baarland

18-1-55

TI

14-9-27
29-3-24
1-7-28
23-2-27
22-6-26

Wierden
Nijmegen
Soerabaja (Ind.)
Tietjerk
Hoogeveen

29-9-54
19-1-55
18-1-55
19-1-55
28-9-54

LUI
LV
Til
LII
TL III

Geb.dat.

Geb. plaats

Raay, Adelbertvan
Razoux Schultz, Louis
Roebroek,JosephMarieGuillaume
Roelands, Cornells Gerardus. . .
Rombach,Johannes
Roon.Johannis Hendrik van . .
Roon, Martina de

2-8-17
4-2-26
28-1-26
12-5-29
17-7-23
31-7-28
21-7-29

Rijtema, Peter Emile
Samra, Ahmed Soliman
Schenk, Pieter Klaas
Schneider, Frits
Schnieders, Herman Hendrikus .
Schönau, Adolf Paul Georg . . .
Selim,Hassan Hosney Ahmed . .
Sluijs, Pieter vander
Sluijters,Johannes Antonius Franciscus Maria
Spijkerman, Andreas Johannes
Carolus
Sijbenga,Jacob
Sijde, Hendrik Adolfvander . .
Taconis, PieterJacob
TanBoeHan
Valien,Jan (metlof)
Vermeer,Jacob
Vogels,Léon Gérard
Voogd, Cornelis Dirk
Vries, Rembertus Eusebius Frederikus de
Vries, Gooitzen de
Weerden, EelcoJan van . . . .
Westerveid, Gerrit Johan Willem
Westhoff, Wiehern
Wetselaar, Robbert
Weijs,HendrikusJoannes Hubertus
Wiersma,Jan Hendrik
Willemsen,Adriaan . . . . . .
Winter, Konraad
Zeevaart, Jan Adriaan Dingenis
(metlof)
Zegger, Hermannus Johannes
Henricus
Zeldam, Otto ten
Zeldam-Hartelust, Bernarda ten
Zwart, Theunis
Zijlstra, Dirk
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1955-1956

Naam en Voornamen

Geb.dat.

Geb. plaats

Datum
examen

Bakker,Jakob Gezienus
Balkenende, PieterJan
Barreveld, Willem Hendrik . . .
Berkel, Nelisvan
Berkelbach van der Sprenkel, Jan
Willem
Bierma, Anne
Blokhuis,Wouterus Andries . . .
Boersma, Liekele. . . . . . . .
Boeschoten, Donald
Bol, Marten Margritus Gerbrand
Regnerus
Boogaard, Ernst Willem
Boonman, Daniël Cornelis Marinus
Bos,AdriaanJan
Bosker, Lukas Meindert
Bouma, Egbert
Bouwmeester, Hendrik
Braver, Frederik Chrétien August den
Brederode, Christiaan Wilhelmus
Brilman, Gerrit
Brons,Hendrika Adriana . . . .
Bubberman, Franciscus Cornelis .
Businger, Peter
Cheriex,Louis
Coops,Anthony (met lof) . . . .
Corten, AlfredJules Marie . . '.
Crijns, Alphonse Wilhelm NicolaasJoseph
Damman, Antoni Willem Hermanus
Deeleman, Frans
Dieleman, PieterJohannes . . .
Dieleman, Willem Aarnout . . .
Dusseldorp, Dirk Bernard Willem
Maria van (met lof) . . . . . .
Duursma, Steven Wytze . . . .
El Murabaa, Ahmed Ibrahim
Mahmoud
Eijnatten, CornelisLeonardus Maria van . . .
Eijnden, Peter Johannes van den
Flach, AndreasJacob. . •..'•. '•; ,.
Foursoff, Peter Iwan
Gelens, Hendrik Franciscus . . .

19-1-28
22-7-27
16-1-28
14-12-25

Wetsinge
Kapelle
's-Gravenhage
Apeldoorn

21-1-56
21-1-56
28-9-55
29-9-55

LI
TL III
TI

13-7-31
2-5-28
13-11-26
16-4-30
16-2-28

Haarlem
Ternaard
Assen
Oudega
Woudenberg

28-6-56
28-9-55
21-1-56
28-9-55
28-9-55

TL III
LII
TI
LV
TLI

18-7-25
30-6-28
5-2-29
8-4-29
5-10-28
23-5-30
26-2-31

Annerveen
's-Gravenhage
'sHeer Arendskerke
Groenekan
Loppersum
Terwispel
Voorst

21-1-56
21-1-56
21-1-56
28-6-56
28-6-56
28-6-56
28-9-55

TB
LI
LI
LV
LI
LII
LV

5-12-29
1-12-28
29-11-23
28-5-30
12-11-28
11-3-27
24-3-26
21-5-29
7-9-23

Hazerswoude
Noordwijk
Weerselo
Rotterdam
Buitenzorg (Ind.)
Huizen
Soerabaja (Ind.)
Gouda
Heerlen

28-6-56
28-6-56
28-9-55
25-4-56
21-1-56
21-1-56
21-1-56
21-1-56
25-4-56

LUI
TI
LI
TI
TB
TB
TL III
B
LI

26-3-26

Heer

21-1-56

LV

21-4-32
24-5-25
15-2-29
14-9-29

Utrecht
Soerabaja (Ind.)
Cadzand
Zaamslag

21-1-56
28-9-55
21-1-56
29-9-55

TB
TL III
LV
Til

23-10-30 TandjongPoera(Ind.)
26-3-20
Grafhorst (IJsselm.)

28-9-55
21-1-56

TL III
LI

12-1-25

Mansura (Eg.)

29-9-55

TI

4-6-30
6-11-26
14-12-29
7-7-26
9-7-25

Princenhage
Vlagtwedde
Amsterdam
's-Gravenhage .
Breda

29-9-55
25-4-56
28-9-55
21-1-56
29-9-55

TI
LIV
LV
TLI
TB'

Richting

Lï
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Datum
examen

Richting

's-Gravenhage
Hommerts
Sleen
Veghel
Schoorl
Dordrecht
Katlijk
Oldeberkoop
Maasdijk
Benoa (Ind.)
Sneek
Pasoeroean (Ind.)
Venlo
Pontianak (Ind.)
Ruinerwold
's-Gravenhage
Nieuwerkerk
Saarbrücken (Saargebied)
23-12-24 Wognum
30-1-30
Fijnaart
22-3-26
Soerabaja (Ind.)
30-4-28
Saaxumhuizen
24-11-27 Weltevreden (Ind.)
20-5-20
Oostrum
15-10-29 Meppel
23-10-28 's-Gravenhage
15-4-24
Amersfoort
27-5-28
Voorschoten

21-1-56
28-6-56
21-1-56
21-1-56
28-9-55
29-9-55
28-9-55
21-1-56
25-4-56
21-1-56
28-9-55
28-9-55
28-6-56
28-6-56
28-9-55
21-1-56
28-6-56
21-1-56

TB
TLI
LV
LI
LIV
TI
LU
LU
TI
LV
TL I I I
TL III
TU
TLI
LUI
TLI
LV
B

21-1-56
21-1-56
21-1-56
28-9-55
21-1-56
28-9-55
28-6-56
29-9-55
21-1-56
28-9-55

LI
TLI
LIV
LI
TL III
LI
TL III
TB
LV
LH

22-8-24

Delft

28-9-55

LV

30-3-30
29-7-30
15-1-29

Wageningen
Oostzaan
Dokkum

28-9-55
28-6-56
21-1-56

TLI
LIV
LV

27-4-29
19-12-28
17-5-25
8-8-24
28-6-26
24-7-30
26-1-26
17-3-26

Delft
's-Gravenhage
Nibbixwoud
's-Hertogenbosch
Venlo
Stiens
Zwolle
Soerabaja (Ind.)

28-6-56
21-1-56
28-6-56
28-9-55
21-1-56
28-9-55
21-1-56
21-1-56

LI
TI
TLI
LI
TLI
LI
LI
TLI

17-10-29
13-2-31

Aerdenhout
Onstwedde

21-1-56
21-1-56

TB
LI

Naam en Voornamen

Geb.dat.

Gerritsen,Joan Geert Comelis . ,
Gietema, Bartele
Glopper, RobertJohan de. . . .
Goor, Martinusjosephus van . .
Groot,Jacobus Petrus
Haan, Willem Gijsbertus de . . .
Heida, Wolter Ymke
Hof, BartusJ a n
Hofman, Pieter . . . . . . . .
Hogezand, Edwin Bernard van .
Horst, Klaas ter
Joosten, WillemJohannes Maria .
Keulen,TheodorusAntonius Maria
Keulemans, NicoChristiaan. . .
Klomp, Roelof
Knoll, Hendrik Andreas . . . .
Koopman,Johannes Marinus . .
Kraft, Hendrik (met lof) . . . .

5-5-23
21-1-30
30-11-28
2-4-29
10-2-26
21-9-26
28-8-28
5-6-31
21-7-29
29-11-22
25-12-27
3-9-28
3-11-28
6-1-31
2-3-30
26-1-30
17-8-31
4-2-27

Kuiper, Klaas
Lems,Gosse
Logger,Johannes Cornelis. . . .
Luitjens, Anjo Walle
Meester, Titus de
Meindertsma,Jan
Meyboom, Bram
Pieters, GeorgeAlbert
Pieters,JanHilbrand
Poel, GodefridusJohannes van der
Poelman, Johannes Nicolaas
Berend
Pol, Jan Hubert Leonard Philomerta van,
Quené, Theo
Raadsma, Schelte
Roo de la Faille, Leonora Hendrika de
Roodhuijzen, Pieter . . . . . .
Schaper, Petrus Maria
Schneider, Clement Bernard Henri
Siepman, Antoine HenriJoseph .
Sonnema, Meindert
Spithorst, Luitje Siewert . . . .
Stubbs,Ronald William . . . .
Swellengrebel, Erdman Johan
Gerard
Tempel, Albert

Geb. plaats
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Naam en Voornamen

Geb.dat.

Teunissen, Hendrik Johan Joseph
Marie
Thijsse,Jacobus Pieter
Tick,JohannesJacobus
Toom, BobJohannesvan der . .
Tutein Nolthenius,Cornelis . . .
Übels,Engbert
Valk, Gijsbertus Gerardus Maria
vander,
Veldhuyzen van Zanten, Jasper
Engel
Velthuijsen, WillemJohan . . .
Vermaat,Jacob Arend (metlof) .
Vink,Adriaan Tileman
Waard, Pieter Willem Frederik de
Wal, Rienk vander
Wallenburg, Cornelis v a n . . . .
Walstra, Piet
Weimers,Rudolf Willem . . . .
Westra,JanJohannes
Wezenberg, Johannes Wilhelmus
Cornelius
Wiersema, Gerard Post. , . . .
Wietsema, Tjeerd . '. . . . . .
Wilms,Jan Coenraad
Wijngaarden, Tjipke
Zandvoort, Reinder

Datum
examen

Richting

27-5-29 .
28-12-24
17-8-30
3-11-32
23-5-26
31-3-22

Weert
Bandoeng (Ind.)
Ambt Hardenberg
Zwolle
's-Gravenhage
Varseveld

25-4-56
28-6-56
28-6-56
28-6-56
28-6-56
21-1-56

TE III
TLI
LI
LIV
TB
TLI

22-5-27

Naaldwijk

28-6-56

TI

Enkhuizen
11-4-32
Bussum
16-7-26
Hoevelaken
26-4-32
Utrecht
5-7-30
30-12-29 Medan (Ind.)
24-6-27
Visvliet
1-8-27
Middelburg
18-5-3K Joure
20-7-28
Warnsveld
3-12-26
Assen

28-6-56
28-6-56
28-6-56
21-1-56
28-6-56
21-1-56
28-9-55
28-9-55
21-1-56
25-4-56

TI
LV
LIV
TB
TLI
TLI
LV
LUI
LUI
TB

J.5-9-28
10-3-29
2-7-26
9-6-31
10-7-24
15-10-27

29-9-55
28-9-55
21-1-56
2-7-56
25-4-56
28-9-55

TI
TLI
LI
TL I I I
LI
LI

STUDIEJAAR
Admiraal, Lambertus
Arend,WilhelmusTheodorus Maria van der
Aukema,Wobbe
Ban-Willinge Prins, Clara Ernestina van der
Benders,Geert Antonie
Benvenuti,Bruno
•. .
Bluemink,Johannes Gerardus . .
Boersma, SijbeJacob Gerard. . .
Bragt,Janvan
Cazemier, CornelisHedde. . . .
Cobben-Meier, Louise Everdina
Maria
Constandse, Nora .
Dorgelo.JanDerk
Drogt,Jacob

Geb. plaats

Hilvarenbeek
Zijldijk
Nieuweschoot
Anna Paulowna
Vrouwenparochie
Bergenop Zoom
1956-1957

16-2-23

Helmond

19-1-57

B

25-11-30
12-2-29

Honselerdijk .
Roden

28-6-57
29-9-56

TI
LI

27-11-31 /Anloo (Dr.)
15-10-21 Bussum
Reggio Emillia (It.)
29-3-28
Groenlo
2-10-26
4-8-25
Roosendaal
12-10-30 Amsterdam
5-9-30
Tolbert

28-6-57
29-9-56
29-9-56
19-1-57
12-4-57
19-1-57
28-6-57

LIV
TL I I I
LIV
LI
LUI
TI
Lil

8-10-30
11-11-32
11-9-25
2-3-29

19-1-57
26-6-57
12-4-57
19-1-57

TI
X

Wageningen
Gorinchem
Rotterdam
Zuidwolde

Liy
LUI
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Naam en Voornamen
Dijkstra,Johannes Frederik . . .
Flach, Michiel
Floor,Johan Willem
Geurten, FransJoseph
Greve-van Dunne, Wendeline . .
Hardus, Petrus Louwrens Leonardusjosephus
Hekstra, Gosse
Hegemans, GerardusJohannes. .
Hesen,J a n Christiaan
Hoogzand, Cornelis (metlof) . .
Hulshoff, AlfredJoseph Anton . .
Jacobs,AloysiusPetrusJacobus .
Jacobs,Henricus C o r n e l i s . . . .
Jansen, PhilippusAdrianus Marie
Jong, Marinus Petrusde . . . .
Jonge, Cornelis de
Jonkers,Hendrik . . . . . . .
Kadijk, Abraham
Kailola, FransJacob
Kampen,Jan van
Klok,Jacob
Knol,Nico
Koks, Petrus Paulus
Kooistra, Eelke (metlof) . . . .
Krol, DouweAnne
Kuhn, Arnold Coenraad Anton .
Kuit, AbelRoelof
Lageweg, Pieter Marie
Lambregts, CornelisJohannes . .
Lamers, Wilhelmus Henricus Johannes
Lugt, GerhardusAlbartusvan der
Lumens, Laurentius Johannes
Theodorus
Manger Cats, Sebald Godfried. .
Mexüenberg, Mathias Thomas Gerardus
Montsma, Geert
Ochtman, LouisHendrikJohan .
Philipsen, PeterJohannesJozef. .
Pieper, GustavRené
Poelstra, Pieter
Poesse,GerhardJohan
Reeden,Johannesvan
Reyden,Johannes
Reijgersberg, Gerrit Cornelis. . .

Datum
examen

Richting

29-9-56
12-4-57
19-1-57
29-9-56
28-6-57

TLI
TL III
LI
TL I I I
I

14-1-21
Bandoeng (Ind.)
30-7-31
Semarang (Ind.)
Amsterdam
9-7-29
30-11-30 Hocst
Sommelsdijk
5-4-28
10-9-29
Eibergen
28-6-29
Baarle-Nassau
23-8-31
Vlierden
27-9-30
Maastricht
19-10-28 Bodegraven
11-6-24
Broekin Waterland
14-12-33 Rouveen
28-2-27
Uithuizermeeden
14-11-23 Indramajoe (Ind.)
10-5-25
Venhuizen
25-11-24 Vierpolders
2-8-25
Zwollerkerspel
5-4-27
Siebengewald
19-8-32
Opeinde
19-3-23
Uithuizermeeden
15-10-28 Oud-Leusden
19-3-28
Nijetrijne
18-6-32
Zwartewaal
27-8-31
Esbeek

29-9-56
28-6-57
12-4-57
29-9-56
28-6-57
12-4-57
12-4-57
29-9-56
12-4-57
28-6-57
12-4-57
12-4-57
29-9-56
29*9-56
12-4-57
19-1-57
28-6-57
29-9-56
28-6-57
29-9-56
28-6-57
19-1-57
12-4-57
19-1-57

LI
TLI
TI
LI
TI
LI
LI
LI
LV
LH
TI
TI
LI
TL II
TI
LV
LH
LI
LI
LIV
B
LH
LI
LIII

25-6-30
7-3-28

Beugen
Kortenhoef

28-6-57
28-6-57

LI
TI

19-1-28
17-2-27

Buchten-Born
Eefde

12-4-57
12-4-57

LV
TL III

19-8-31
19-6-30
28-12-28
25-2-26
28-3-27
18-3-28
24-4-28
28-5-21
3-8-28
6-8-30

Oirsbeek
Anjum
Paree (Ind.)
Venray
Bandoeng (Ind.)
Sexbierum
Vorden
Roosendaal
Djember (Ind.)
Weteringen

19-1-57
29-9-56
2-2-57
12-4-57
12-4-57
29-9-56
28-6-57
28-6-57
28-6-57
19-1-57

TI
TL II
TL I I I
LI
TLI
LI
X
LIII
TL I I I
LV

Geb.dat.
9-2-28
31-8-27
2-4-24
14-6-31
11-4-29

Geb. plaats
Gorinchem
Sneek
Maartensdijk
Brunssum
Dieren
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Geb.dat.

Reynaart, Ernst Eugène
Riessen, August van
Rossum, Cornells Petrusvan. . .
Ruige, Pieter Nicolaas
Schalk, Albertus Johannes Bastiaan (met lof)
Schipper, Cornelisjan
Schmiddgall, Frans Louis (metlof)
SchölteUbing, Daniël Willem . .
Schouten, Gerrit. . . . . . . .

23-10-28
26-2-28.
6-3-28
23-5-29
25-8-24
9-3-28
29-12-20
6-1-29
24-4-29

Datum
examen

Richting

Sidoardjo (Ind.)
Rotterdam
Barwoutswaarder
Arnhem

29-9-56
29-9-56
29-9-56
28-6-57

TLI
I>V
LI
TB

Rotterdam
Assen
Batavia (Ind.)
Amsterdam
Holijsloot (gem.
Amsterdam)
Irnsum
Markelo
Forest (België)
Wageningen

29-9-56
19-1-57
29-9-56
28-6-57
19-1-57

TB
LUI
TL III
LV
LIII

12-4-57
19-1-57
12-4-57
19-1-57

LUI
LI
TLI
LI

19-1-57

TLI

28-6-57
19-1-57

TLI
TL III

19-1-57
29-9-56
29-9-56
29-9-56

TI
TL I I I
LI
TB

29-9-56
19-1-57
29-9-56
28-6-57

LIV
LI
LI
LIII

28-6-57

LIV

19-1-57
29-9-56
28-6-57
12-4-57

LI
LII
LIV
TI

12-4-57
19-1-57
29-9-56
19-1-57
29-9-56
12-4-57
29-9-56
28-5-57

LIV
LIV
LI
LIV
LII
LIV
LII
LV

Geb. plaats

Schukking, Sije
13-12-30
25-3-28
Sloots,Luchiena
11-9-33
Smilde, KlaasWillem
1-3-20
Soest,Wouter van
Spithoven, Johannes Everhardus
11-9-28
Werkhoven
Cornelis
Staal, Gerhardus Bernardus (met
19-8-25
Assen
lof)
Josefow (Tsj.Slow.)
Stachiw, Ihor Stefan (metlof) . .
3-8-21
Stoop-van der Meulen, Marianne
Buitenzorg (Ind.)
Carolina Henriette
.- J0-4-30
Djogjakarta (Ind.)
Tan Hong Djiang
24-5-20
Balkbrug
Terpstra,Jacob . . . . . . . .
18-6-22
Maarn
Thijsen, Willy
10-5-32
Ticheler, Johannes Henricus Gerardus
Enschede
12-7-29
Ee
Tilma, Pieter
20-8-30
Tukkers,AnthonyJan
Hardenberg
15-9-28
Veldstra,Jan
Sijbekarspel
6-9-33
Ven,WilhelmusJosephus Thomas
Zijtaart(gem.Veghel)
van de
7-3-30
Vercouteren, Anton Gijsbertus DéNieuw-Namen
siré Marie
18-6-27
Den Haag
Visser, Arie Lambertus Wouter. .
12-3-33
Gelselaar
Voortman, ArendJan (metlof). .
22-9-30
Vos, NeeltjeJanna
27-11-30 'sHeer Arendskerke
Vredebregt, Johannes Hendrikus
Rotterdam
Hubertus
5-7-23
Vries, KlaasJohannes de . . . .
Heerenveen
30-6-28
Vrugtjan
Haarlem
1-4-30
Eindhoven
Warmenhoven, Izak Bernardus .
26-5-27
Weide,HendrikJan
Hengelo
28-9-26
Wind, Tjeerd Theunis
Heeg
19-3-26
Zwetsloot,CornelisAdrianus Simon
Woubrugge
16-4-31
Zijpp,Jacob vander
12-4-29 Joure
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Geb.dat.

1957-1958
Geb. plaats

Datum
examen

Richting

i

Abu Yaman, Ibrahim Khalil. . .
BeeckCalkoen, SaraJohanna van
Berkenbosch,Jacob Lyco . . . .
Cos,Hendrik
Brzesowsky, WilkoJohan . . . .
Beek, van der, Marinus Abraham
Davids,LouiseJeannette . . . .
Davids,Willem
Dekker, Kees Marten
Dekker, Willem Hendrik . . . .
Doesburg,Jan van
Elderen, Ewoud van
Fokkens,Bouwe
Folkerts,Johannes
Franken,AntoniusAdrianus. . .
Gaakeer,Jacob
Gijsbers, LouisFrans . . . . . .
Heuver, Mannes
Hidding, Adriaan Pieter . . . .
Hoestra, Hendrik
Hofman, Nicolaas Catharinus . .
Hooyman, Carolus Joannes Josephus
Hunkar, André Ernest Stuart . .
Jong, Card Arnold de
Jongh, Elisabethde
Kamel, Mohamed Said
Kate, Reinier Mari ten
. . . .
Kerkhoff,Jakob vanden . . . .
Kessler,Jan
Koeslag, GerritJan
Koopman, Teunis
Kouwenhoven, Tjalko . . . . .
Kuiper, PieterJ a n Cornelis . . .
Lidth deJeude,Jules van . . . .
LieTek An
Liem,Annie Swat Nio . . . . .
Lionarons, Harold Ewald . . . .
Markusse, Willem Marinus . . .
Meijaard, Dingenis
Miedema, Meindert
Nes,Aert Mariusvan
Nieuwboer, Willem
Ouweltjes,Jan
Ouwerkerk, Cornelisvan , . . .
Pals,Hendrik

1-12-23 Jaffa (Palest.)
29-4-29
Cothen
31-10-27 Leeuwarden
5-9-29
Aerdenhout
17-3-30
Soerakarta (Ind.)
16-6-32
's-Gravendeel
17-6-31 Jogjakarta (Ind.)
30-10-24 Ilpendam
15-5-32
Broekop Langendijk
30-8-32
Utrecht
23-10-31 Culemborg
27-5-32
Rijk
22-4-31
Opsterland
29-4-31
Lollum
31-1-32
Bergenop Zoom
23-3-33
Stavenisse
21-11-29 Winterswijk
5-12-31
Den Ham
19-8-31
Utrecht
28-4-32
Tiel
1-5-31
Aalsmeer

26-4-58
22-1-58
26-9-57
22-1-58
22-1-58
26-9-57
22-1-58
27-6-58
22-1-58
26-9-57
27-6-58
26-4-58
26-9-57
27-6-58
26-9-57
26-4-58
22-1-58
26-4-58
26-9-57
26-9-57
27-6-58

XV
TI
LIII
TLI
TLI
LI
TI
LH
LIV
TL III
TI
LI
LV
LH
TI

24-9-31
8-8-31
9-5-34
15-10-31
1-4-26
9-7-25
13-5-29
16-5-31
11-2-25
21-1-27
23-12-29
30-7-34
4-2-29
11-12-32
4-6-26
11-9-30
18-7-31
23-6-30
15-6-33
1-2-31
18-7-30
17-5-27
11-5-33
14-7-28

26-4-58
27-6-58
27-6-58
27-6-58
26-4-58
26-9-57
26-9-57
22-1-58
22-1-58
26-4-58
26-4-58
22-1-58
26-9-57
26-4-58
26-9-57
27-6-58
26-9-57
22-1-58
26-9-57
27-6-58
26-9-57
22-1-58
22-1-58
22-1-58

VI
TLI
XI
TI
II
LI
XI
LV
LI
LV
TI
TI
TLI
II
II
TLI
LI
TI
LI
TB
LH
LIV
LV
LI

Rijswijk (Z.H.)
Paramaribo (Sur.)
Tilburg
Zaandam
El Sharkia (Eg.)
Koudekerke
Rotterdam
Velsen
Wageningen
Oldetrijne
Wageningen
Hoorn
Kaliredjo (Ind.)
Padang (Ind.)
Djokjakarta (Ind.)
Paramaribo (Sur.)
Kapelle
Hansweert
Wirdum
Magelang (Ind.)
Bunschoten
Z. en N. Schermer
's-Hertogenbosch
Hooge Zwaluwe

I
TI
LI
LV
TLI
TI
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Putten, FranciscusMarie van den
Quay, RudolfJ a n Maria de . .
Randen, Grietje van

Geb.dat.

Geb. plaats

examen

Richting

11-10-30
27-9-26
29-11-28
16-10-24
6-11-29
2-6-18
1-1-23

Goudriaan
Heemstede
Utrecht
Heerlen
Roordahuizum
Prambon (Ind.)
Giza (Eg.)

27-6-58
22-1-58
27-6-58
22-1-58
26-9-57
22-1-58
26-9-57

III
I>IV
LI
TB
I
TL III
II

28-5-15
6-4-31
4-4-27
24-6-30
17-6-31

Arnhem
Rotterdam
Zuidlaren
Zerbst (Did.)
Willeskop

27-6-58
22-1-5.8
26-4-58
26-9-57
27-6-58

XXI
LIV
Lil
LV
LV

29-8-28
20-9-29
24-8-32
17-6-29

Shubra-Caïro (Eg.)
Paramaribo (Sur.)
Echten
De Bilt
Heemstede
Leeuwarden

27-6-58
26-9-57
26-9-57
26-4-58
26-9-57
22-1-58

III
TLI
LV
TLI
TL III
TLI

7-10-33
5-9-30
27-9-29
20-12-25

Didam
Baiige (Ind.)
Glimmen
Monnikendam

22-1-58
26-9-57
26-4-58
26-4-58

TI
LI
Til
TI

18-1-32
27-6-33
16-8-33
20-3-30

Heemskerk
Veendam
Zwolle
Siegerswoude

26-4-58
22-1-58
26-4-58
22-1-58

VII
I
LV
LUI

Schaik, Theodora Franciska SteSchenk, Hermine Minke

. . . .

Schulze, Franz Ernst (met lof) . .
Sharafeldin, Mamdouh AbdelSmall, Cecil VernonJohannes . .
Sol,Roelof
Touwen, Lourens
Uhlenbroek, GeorgeWillem. . .
Verhey, Eduardus Wilhelmus
Vonk,JanJohannes . •
Wichers-ter Cock, Adriana Alida
Wilde, Jan Jacobus Friedrich Eg-

Zuidberg,JohannesJoachim. . .

STUDIEJAAR
AmirDatoek Mangiang, Moehammad

3-2-20

Bergsma, Ritske (met lof) : . . .
Blaak, Gustaaf.
Boersma, Hieronymus Ype . . .
Bon, Pieter Hendrik . . . . . .
Bosma,Anna Frouktje
Bosma, Froukje Anna
Bottema,SytzeDirkjan . . . .
Box,Josephus Antonius Gerardus
Bronkhorst,Robert Willem . . .
Brouwer, Arie Leendert . . . .

3-10-31
13-2-34
28-8-28
11-9-31
21-8-31
28-6-34
10-5-33
15-9-29
7-4-32
9-10-30

1958-1959
Panampang Bukit- 13-10-58
tinggi (Ind.)
Epe
22-9-58
IX
Huizen
22-9-58
II
Oudega
22-9-58
V
Amsterdam
20-4-59
XI
Veenhuizen
27-6-59
XXII
Norg
22-9-58
XXI
17-1-59
Leeuwarden
X
22-9-58
Bergeijk
LUI
16-1-59
Soerabaja (Ind.)
X
20-4-59 'IX
Dordrecht
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Bruyn, Adrianus Wilhelmus Johannes de
Cavelaars,Johannes Cornelis . .
Colenbrander, HendrikJan . . .
Dirksen, Christiaan (met lof) . .
Dongen, Cornelis Godefridus van
Doude van Troostwijk, Hendrik

Jacob
Dijkman, AntonieJohan . . . .
El Kholi, Ahmed Fouad Abdel
Mawgood
El-Samman Mohamed Hassanein,
Saad
Fahmy, Hosni Salama Mohamed
Fahmy,Mahmoud Ibrahim . . .
Feyst, Thijs van der
Gehreis,Johannes Christiaan . .
Heyting,Johanne
Hil,Jacobus vanden
Hond,Johan Willem den . . . .
Horstra, Klaas
Hijink, MartinusJan
Hijwegen, Tijmen (met lof) . . .
Jong, Baukede (metlof) . . . .
Jongbloed, Wietske Alma . . . .
Kaai, Cornelis
Kerbosch,Joseph Auguste Gérard
Marie
Kirpensteyn, Iwan Peter . . . .
Klaver, Hoeke
Kloosterhuis, Cecilia Alberta . .
Koomans, Pieter
Kortenhorst, LouisFelix . . . .
Kraai, Albert Reint
Kromwijk, Petrus Adrianus
Maria
Lee, Christiaan Arnoud van der
Leeuw, Petrus Nicolaasde . . .
Leeuwen,Jacob Franciscus Maria
van
Luning, Hendrikus Albertus (met
lof)
Mannetje, Leendert 't
Mesdag,Johannes
Messemaeckers van deGraaff, Robert Henri

Geb.dat.

Geb. plaats

examen

Richting

22-7-34
15-2-29
25-6-31
18-7-36
20-3-34

Raamsdonkveer
Zevenbergen
Winterswijk
Leeuwarden
Geertruidenberg

22-9-58
16-1-59
27-6-59
20-4-59
27-8-59

I
II en XI
XI
XI
III

20-9-28
18-12-24

Utrecht
Wijhe

27-6-59
20-4-59

IX
V

3-6-22

El Menshah (Eg.)

20-4-59

XVI

1-5-25

20-4-59

III

23-7-28
14-4-27
7-9-34
6-6-28
3-12-32
27-5-31
19-2-31
8-9-34
12-5-34
1-6-36
6-2-32
8-6-32
5-2-28

Shourania Suhag
(Eg.)
Luxor (Eg.)
Damanhour (Eg.)
Haarlem
Nieuwer-Amstel
Amsterdam
Willemstad (N.B.)
Soerabaja (Ind.)
Gramsbergen
Slagharen
Nijkerk
Sambeek
Soerakarta (Ind.)
Alkmaar

17-1-59
27-6-59
25-8-59
22-9-58
16-1-59
22-9-58
22-9-58
27-6-59
27-6-59
20-4-59
22-9-58
20-4-59
20-4-59

XV
XVI
II
I
VI
I
X
I
I
VI
I
VI
VI

5-7-29
20-11-32
2-3-33
4-12-09
6-3-31
29-4-28
12-8-29

Bandoeng (Ind.)
De Bilt
St.Jacobiparochie
Steenwijkerwold
Numansdorp
Assen
Vlagtwedde

16-1-59
27-6-59
2-5-59
17-1-59
20-4-59
18-7-59
22-9-58

III
XI
II
XXI
I
II
I

15-7-28
25-7-31
24-4-32

IJsselstein
Djember (Ind.)
De Bilt

20-4-59
27-6-59
27-6-59

I
II
VII

18-10-30

Zoeterwoude1

22-9-58

III

20-11-32
31-5-33
25-3-28

's-Gravenhage
Zuidland
Hattem

20-4-59
22-9-58
22-9-58

X
I
I

11-9-32*

Tjimahi (Ind.)

25-8-59

II
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Miltenburg,Henricusjacobus Maria van
Minkema, Durk
Montfort, Martinus Adrianus Josephus van
Moormans,JanTheodoor . . .
Noort, Pieter Cornells van den
. (metlof)

Geb.dat.

Geb. plaats

Datum
examen

Richting

2-7-29
28-12-30

Vleuten
Lippenhuizen

27-6-59
20-4-59

I*.
III

27-3-35
16-4-31

Maasbracht
Rotterdam

27-6-59
20-4-59

XI
XI

12-2-35

Noteboom, HarryJohan . . . .
Oostendorp, Dirk
Oosterbaan, Gerhard Auke . . .
Os, Hendrik van
Oskam, Evert
Piethaan, Albert
Ponsen, Matheus B a s t i a a n . . . .

12-3-30
21-12-32
16-9-33
27-11-30
1-4-26
6-7-20
8-8-26

Prado, Hendrik del
Prins,Theunis
Prummel, Willem
Regt, Hermanus de
Rheenen, Hendrikus Albertusvan..
Riemens, Petronella Cornelia . .
Riemer, Franck Sidney
Roosenschoon,ChristinaWillemina
Rooy,Johannes Petrus Paulus van
Rijks, Derk Anne
Rijn, PieterJoannes van . . . .
Sen, Kanwa Mohan . . . . . .
Schmitz, Herman Christoffel. . .
Schretlen, MartinusJozef Maria .
Schwietert,Johan Bernard Reinier
(metlof)
.
Sharma, Shri Krishan
Sipma, Klaas Sjoerd
Sluys, Dirk Hendrik van der . . .
Smit, Gerardus
Sombroek, Wilhelmus Gerardus .
Streutker, Arend
Sijtsema, Wietze
Tan Eng Han
.
Tonckens,Nanko Albert (met lof)
Velde,Harm Arend te
Verdooren, Léon Robert (met lof)
Visser, Cornelis
Vries, Dientje Antje de
Weinman-Valk, Antonia Agatha .

18-9-20
3-2-32
6-5-34
30-4-30
18-9-34
11.-3-34
14-5-31
7-12-32
26-11-29
1-10-33
23-8-29
1-4-30
13-9-28
24-5-29

Driebergen-Rijsenburg
Tjiandjoer (Ind.)
Kampen
Peins
's-Gravenhage
IJsselstein
Deventer
Pematang Siantar
(Ind.)
Paramaribo (Sur.)
Batavia (Ind.)
2e Excloërmond
Eist (Gld.)
Eindhoven
Amsterdam
Velp
Amsterdam
Aarle-Rixtel
Amsterdam
Heimond
Berhampore (India)
Amersfoort
Nijmegen

19-3-30
16-2-32
7-10-22
30-7-33
20-7-33
27-8-34
22-7-34
27-6-31
14-7-32
31-8-31
15-2-24
10-1-36
15-1-34
18-4-32
22-9-29

Utrecht•
New Dehli (India)
Blija
's-Gravenhage
Malang (Ind.)
Heiloo
Ede
Assen
Djakarta (Ind.)
Uithuizen
Kiel-Windeweer
Soerabaja (Ind.)
Sybekarspel
Kollum
Bussum

27-6-59
IX
22-9-58
16-1-59
22-9-58
16-1-59
22-9-58
27-6-59
27-6-59
16-1-59
29-1-59
20-4-59
22-9-58
20-4-59
20-4-59
27-6-59
20-4-59
22-9-58
20-4-59
22-9-58
20-4-59
27-6-59
27-6-59

XII
I
I
TI
III
V
II
II
II
I
I
I
VI
IX
VI
X
XII
XII
XV
IX
IX

27-6-59
20-4-59
22-9-58
6-11-58
22-9-58
20-4-59
20-4-59
20-4-59
27-6-59
27-6-59
22-9-58
22-9-58
27-6-59
27-6-59
16-1-59 .

II
XX
VI
TLI
VIII
VI
XI
VI
IV
IX
I
XI
III
XXII
VI
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Geb. plaats

Datum
examen

Richting

20-7-34
20-1-34

Wageningen
Nieuw-Vennep

16-1-59
20-4-59

VI
I

9-3-31
9-3-33
7-5-31

Nieuw-Vossemeer
Maiang (Ind.)
Poerwodadi (Ind.)

22-9-58
29-1-59
22-9-58

I
II
XI

Geb.dat.

Wit, Laurentius Thomas Jozef
Zeven,Anton Cornelis
Zwart, Willem Hans Ignatius . .

STUDIEJAAR

1959-1960

1-1-34
24-2-34
1-7-34
23-4-33
18-6-31
19-2-32
11-12-28
10-1-35
2-6-28
2-3-35
25-1-31
3-4-32
29-5-30
16-6-35

De Bilt
Amsterdam
Apeldoorn
Djakarta (Ind.)
Augustinusga
Andijk
Bandoeng
Putten
Franeker
Assen
Utrecht
Hengelo
Ochten
Achlum

21-9-59
18-1-60
18-1-60
18-1-60
21-9-59
25-6-60
25 6-60
8-4-60
25-6-60
2-1-9-59
18-1-60
21-9-59
25-6-60
25-6-60

XI
XXI
V
X
XXII
XI
II
XI
IX
XV
X
VII
VI
I

4-10-36
2-5-28
10-4-20
20-10-34
4-11-31

Hontenisse
Maastricht
Grootegast
Kerkrade
Siegerswoude

25-6-60
21-9-59
21-9-59
25-6-60
21-9-59

I
IX
IX
XXI
IX

3-9-25
8-8-29
9-9-32
8-2-24
22-11-33
26-2-34
31-3-36
11-9-32
23-5-34
11-1-28
13-9-31

Rotterdam
Almelo
Stompwijk
Breda
Delft
Hilversum
Utrecht
Arnhem
Buitenzorg (Ind.)
Oegstgeest
Ossenisse (Vogelwaarde)
Groningen
Thesinge
Geulle
Berkhout

8-4-60
25-6-60
21-9-59
25-6-60
18-1-60
8-4-60
25-6-60
25-6-60
18-1-60
25-6-60
25-6-60

VI
VIII
VI
I
XI
II
VII
VI
II
II
I

18-1-60
21-9-59
21-9-59
8-4-60

XI
I
IX
XI

Aart, Rudolf van
Baars,AntineJ o
Bas,Johannes Marievan der . .
Beekkerkvan Ruth, Han . . . .
Benedictus, Geesje
Berger, Cornelis
Berkholst, Christy Ellen Maud . .
Born,Jan
Bouma,Jan (met lof)
Brader, Lukas
Bredero,ThomasJohannes . . .
Breteler, FranciscusJozef (met lof)
Coops-Booy, ElizabethJohanna .
Deinum,Bauke
Dixhoorn,JacobusAnthonieLeendert van
Douma, Wouter Hugo (met lof) .
Draisma, Marten
Drenth, Pia Maria
Dijkstra, Wiebrand
Eigenraam, Hendrikus Johannes
Maria
Ent, ErikJoost vanden
Eijk,Jozef Petrusvan
Gillis,AntoniusJohannes Matheus
Gils,Hans Willem van
Groot, Wimde
Gruys, Peter (metlof). . . . . .
Haker,Johannes Gerardus . . .
Hardon,J a a pJohan
Hasselbach, Otto Ernst
Hiel,JosephusLudovicus . . . .
Hildebrand, GerritJohan Frederik
Holtman, Arend Pieter
Houben, LeonardJoseph . . . .
Huyberts, Simon

23-2-25
1-10-29
1-10-28
17-7-32
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Jansen, Adrianus Arnoldus Maria
Janssen, Willem Marie Mathias
Antonius
Jong, Eeltje de
Klerks,GeertJan (met lof) . . .
Knop, HendrikaJanna
Koning, Klaasde
Kool, HendricusJohannes. . . .
Kool, Max Emil Friedrich. . . .
Kooy,Jan Gerrit van
Muntinga,Jakob Hendrik. . . .
Nugteren,Jan Peter
Nijenhuis, Klaas
Outer, Robert Willemden . . .
Parlevliet,Jan Ernst (metlof) . .
Peters,Henri Herman Laurens .
Prillevitz, Frederik Christiaan .' .
Prins,Johannes
Prins, Marius Wilhelm
Rensink,Jan Hendrik
Rijpkema, Ype Sible
Siebelink, ConstantJoseph Marie.
Spreekens, Kitty Jacoba Adriana
van
Steinbuch, Erwin
Terbijhe.Jan Reint
Valette,Johan
Varga, Antal
Vermeulen, Hans
Vis.Jan
Vollema.Jan
Voorhoeve, Alexander George . .
Vriezen, WillemJakob
Vugt, Christianus Theodorus van
Weperen, Albert Willem van . .
Wervelman, Tom
Wienk,Johannes Franciscus . .
Zaag,Jan van der
Zoeten, Gustaaf Adolfde . . .

Geb.dat.
23-3-36

Geb. plaats

Datum
examen

Richting

Dongen

8-4-60

9-5-32
Breda
9-10-34
Ried
11-9-31
Bergen N.H.
6-12-33
Soest
20-6-30
Winterswijk
5-9-25
Schalkwijk
Bilthoven
9-2-33
16-11-25 Leusden
13-10-29 Zwolle
19-12-34 Hendrik Ido Ambacht
Steenwijk
17-1-31
Bandoeng (Ind.)
4-9-32
's-Gravenhage
15-5-32
Horn
10-8-36
2-2-35
Rotterdam
Epe
30-5-33
14-1-34
's-Gravenzande
Winterswijk
10-5-33
Nijega
16-6-33
Wouw
44-1-35

8-4-60
21-9-59
8-4-60
8-4-60
18-1-60
25-6-60
21-9-59
8-4,60
21-9-59
8-4-60
21-9-59
21-9-59
8-4-60
25-6-60
21-9-59
8-4-60
18-1-60
25-6-60
18-1-60
18-1-60

III
XI
XIII
XIV
IX
VI
XI
V
I
IX
III
VII
II
XI
XI
IX
VI
XI
III
III

16-5-60
25-6-60
25-6-60
18-1-60

XXI
V
XII
II

21-9-59
8-4-60
18-1-60
18-1-60
18-1-60
18-1-60
25-6-60
8-4-60
25-6-60
25-6-60
18-1-60
18-1-60

VI
VI
IX

1-5-32
12-12-30
14-2-37
28-3-20
3-10-28
14-3-32
2-11-28
31-5-35
15-9-34 .
11-6-27
27-8-35
3-5-33
11-8-35
4-7-36
10-3-33
5-7-34

Beekbergen
Rheydt (Did.)
Harlingen
Tengger Agung
(Ind.)
Zsira (Hong.)
Bandoeng (Ind.)
Leeuwarden
Peins
Batavia (Ind.)
Tubbergen
Oude Tonge
Oosterwolde
Zaltbommel ,
Hengelo
Grijpskerk
Tjepoe (Ind.)

I
VIII
IX
II
I
II
II
IX
VI

343

27. E R E P R O M O T I E N
Het doctoraat in de landbouwkunde „honoris causa" werd verleend aan:
Naam

Ferdinand Pieter Mesu,
geb. 14april 1889 te Nieuw
en St. Joosland
Sicco Leendert Mansholt,
geb. 13september 1908te
Ulrum
Amaat Gustaaf Dumon,
geb. 29 april 1895te
Oedelen (België)

,

Datum
Senaatsbesluit

Promotor

Datum
ere-promotie

19 januari
1953

Prof. Ir. F. Hellinga

9 maart
1953

25 juni
1956

Pr. Dr. Ir. C. H. Edelman

9 oktober
1956

28 januari
1958

Prof. Dr. Ir.J . C. Dorst

10 maart
1958
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29. S T U D I U M G E N E R A L E
Na de bevrijding isgetracht dez.g.aula-voordrachten geleidelijk te
doen uitgroeien tot een studium generale.
In september 1950 werd daartoe, metontbinding van de commissie
voor de aula-voordrachten, eencommissie ingesteld, welke van advies
zou dienen inzake dein het kader Vanhetstudium generale te houden
voordrachten.
Tot voorzitter dezer commissie werd benoemd Prof. A. Kruidhof en
tot leden de hoogleraren Dr. H.J. den Hertog en Mr.C. H. F. Polak,
alsmede de wetenschappelijk ambtenaar Dr. Ir. K. T. Wieringa.
Prof. Kruidhof werd in 1957alsvoorzitter opgevolgd door Prof.Dr.
R. A.J. van Lier. In de loop derjaren verlieten Prof. Polak en Dr.
Wieringa dé commissie, terwijl hierin werden opgenomen de hoogleraren Dr.Ir.T.H.Thung enDr.N.H.Kuiper alsmede dewetenschappelijk hoofdambtenaar Dr.G.B.R.de Graaff.
Aan het einde van het studiejaar 1959/1960 wasde commissie als
volgt samengesteld:
Voorzitter: Prof. Dr.R. A.J. van Lier
Leden:
Dr.G.B.R. de Graaff
Prof. Dr. H.J. den Hertog
Prof. Dr.N.H. Kuiper
Prof. Dr.Ir.T. H. Thung.
De volgende (reeksen van) voordrachten werden gehouden:
Studiejaar 1950/1951
Dr. H. van Riesen: Dewaarheid en de wetenschap (3 voordrachten).
Prof. Dr. A. D. de Groot: Sint Nicolaas, patroon van liefde (een psychologische beschouwing vande Nicolaus-figuur en zijn verering).
Prof. Dr. M. W. Woerdeman: Experimentele embryologie (2 voordrachten).
Dr. P.Th. Hugenholtz: Psychisch hygiënische verzorging aan de universiteit.
Prof. Dr. E. Reeser: Twee eeuwen muzikaal modernisme, 1750-1950
(2 voordrachten).
Studiejaar 1951/1952 '
Werelden Mens.
Prof. Dr. M. G.J. Minnaert:Het ontstaan vande planeet Aarde. De
ouderdom der aarde.
Prof. Dr. M. G. Rutten: Geologische historie en palaeontologische
overlevering. Palaeontologie en evolutie. "
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Prof. Dr. G. H. R. von Koenigswald: De ontwikkeling van de mens
(2 voordrachten).
Mens enWereld.

Dr. J. H. van den Berg: Psychologie van Mens en Wereld (2 voordrachten).
Prof. Dr. G. C. van Niftrik: Realisme, idealisme, existentialisme (2
voordrachten).
'
Prof. Dr. H. M.J. Oldewelt: Mogelijke harmonie tussen Mens en
Wereld (2voordrachten).
Studiejaar 1952/1953
Discontinuïteit enevolutie.

Prof.Dr.H.Freudenthal: Continuïteit en discontinuïteit.
Prof. Dr. S. R. de Groot: Constructie van discontinuïteiten in de
natuurkunde.
Prof. Dr.B.G. Escher:Devulkaan alsdiscontinu verlopende evolutie
(met kleurenfilm vandeuitbarsting vande Stromboli).
Prof. Dr. M. G.J. Minnaert: Discontinue verschijnselen in het heelal
(met filmvanzonneërupties).
Prof.Dr.C.W. Mönnich: Continuïteit endiscontinuïteit alshistorisch
probleem (2voordrachten).
Dr.C.A.vanPeursen:Devraag (dediscontinuïteit vanhet menselijke).
De tijd (dediscontinuïteit vanhet zijnde).
Prof.Dr. F.J.J. Buytendijk: Verschil enovereenkomst tussen mensen
dier (2voordrachten).
Prof. Dr. E. L. Smelik: Dissociatie en synthese in het geestesleven
(2 voordrachten).
Studiejaar 1953/1954
Natuuronderzoek en intuïtie.

Prof,Dr.E.J.Dijksterhuis:Dehistorischeontwikkelingvanhetnatuuronderzoek (2 voordrachten).
Prof. Dr.J. Clay: Natuurwetenschappelijke ontdekkingen.
Prof. Dr. A. D. de Groot: Hoe denkt en werkt de wetenschappelijke
onderzoeker? Inval, intuïtie eninspiratie indewetenschap.
Prof. Dr. H. R. Kruyt : De betekenis van de samenwerking in deresearch.
Prof. A. M. W.J. Hammacher: Kunstenaar en wetenschap.
Prof. Dr.A.D.de Groot: Overleg enimprovisatie in het spel.
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Prof. Dr. H. M.J. Oldewelt: Over enkele pogingen om de intuïtie te
verklaren.
Prof. Dr.H. E. Reeser: Intuïtie enintellect in demuzikale kunsten.
Prof. Dr. C. E. Marshall: Electro chemical properties of the Clays.
Soil Colloids and Soil Fertility.
Studiejaar 1954/1955
Enkeling en gemeenschap in dehistorische ontwikkeling der natuurwetenschap.

Prof. Dr. E . J . Dijksterhuis:3 voordrachten resp. over Galilei', Lavoisier, Newton.
Prof. Dr.V . J . Koningsberger: 3voordrachten, resp. over Darwin en
Hugo deVries, Sachs, Melchior Treub.
Prof. Dr.J. Tinberger: Keynes.
Prof. Dr. H. C. Rümke: Freud.
Prof. Dr. H. M.J. Oldewelt: Bergson.
Studiejaar 1955/1956
Prof.Dr.P.Honingsheim:Hetleven vanprofessoren enstudenten aan
Amerikaanse universiteiten en hogescholen.
Student, universiteitenmaatschappij.

Dr. C. Spoelder: Destudeftten het studeren.
Mr. W. H. Nagel: Destudent'en hetstudent zijn (2 voordrachten).
Specialisatieenalgemene vorming.

Prof. Dr. E. W. Hofstee: Specialisatie en algemene vorming.
Prof. Ir. L. H. de Langen: idem.
Prof. Dr. H. Nieuwenhuis: idem.
Studiejaar 1956/1957.
Prof. Dr.S.A.Wouthuysen:Atoomenergie enzijn plaats inhet avontuur der mensheid (2 voordrachten).
Prof. Dr.W. Banning: Het communisme als politieke leer en alswereld beschouwelijk vraagstuk.
Prof. Dr. B.H. M. Vlekke: Het communisme als factor in de internationale betrekkingen.
Prof. Dr.J.J. deJong: Het communisme als factor binnen de westelijke democratieën.
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Studiejaar 1957/1958
Toneelen samenleving.

A. den Hertog: Toneel en toneelschrijver.
A. Defresne: Toneel en regisseur.
W. Ph. Pos: Publiek en kritiek.
Internationaal Geofysisch Jaar.,

Prof. Dr. H. P. Berlage: Doelstellingen van het Internationaal Geofysisch Jaar.
Prof. Dr. P. Groen: Het oceanografisch programma voor het Internationaal Geofysisch Jaar.
Prof. Dr. J. Veldkamp: De hoogste luchtlagen.
Studiejaar 1958/1959
Moderne Muziek.

AndréJurres: Willem Pijper en zijn school.
Ir. H. H. Badings:Electronische muziek.
Kees van Baaren: Ontstaan en ontwikkeling van de twaalftoonstechniek.
Studiejaar 1959/1960
Moderneplastische kunst.

Prof. Ir.J. H. van den Broek:De moderne architectuur en de gemeenschap.
Dr. G. Knuttel Wzn.: De problematiek der hedendaagse beeldende
kunst.
Europeseintegratie.

Prof.Dr.I.Samkalden:Juridische aspecten van deEuropese integratie.
Prof.Dr. Th. L. M.Thurlings: Economische aspecten van de Europese
eenwording.

