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ten geleide

De Landbouwuniversiteit heeft haar 75-jarig bestaan aangegrepen alseengerede aanleiding om haar historie teboek tedoen stellen. Hetverheugt onsdatde historici drs.J.van der Haar en prof. dr.J.A. Faber de opdracht daartoe hebben willen
aannemen. Vander Haar heeft in twee delen het tijdvak van 1918tot 1 9 7 0 -metde
voorgeschiedenis vanaf 1873 - voor zijn rekening genomen, Faber het tijdvak van
1970 tot 1990. Voor het enthousiasme en de toewijding waarmee zij zich van hun
taak hebben gekweten zijn wijhun zeer dankbaar.

Op ons verzoek heeft een begeleidingscommissie gefunctioneerd onder
voorzitterschap vanprof. dr.A.M.vander Woude en met alsleden prof. dr. ir.G.H.
Bolt, prof. dr. ir. F.Hellinga, mr. H.M.van den Hoofdakker, prof. dr. G.A.Kooy en
ir. P.van der Schans. Wij hebben het ten zeerste op prijs gesteld, dat zij,met volkomen eerbiediging vande uiteindelijke verantwoordelijkheid van de auteurs, dezen
met hun grote kennis vanzaken en rijke ervaring tot steun zijn geweest.

De bijzondere plaats die de Landbouwuniversiteit door de jaren heen heeft
ingenomen in het geheel van het landbouwkennissysteem is voor de minister van
landbouw, natuurbeheer en visserij aanleiding geweest om op royale wijze bij te
dragen in dekosten van deze publikatie. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk.

De Landbouwuniversiteit heeft te allen tijde met haar wetenschappelijke
werk gereageerd op de uitdagingen die vanuit de samenleving op haar afkomen en
die raken aanhet dagelijks leven van ieder mens. Deze traditie van dienst aandesamenleving wil zij in de toekomst onverminderd voortzetten om daarmee bij te dragen totdeoplossing vandeproblemen diethans meer danooit cruciaal zijn voor het
voortbestaan vaneen gezonde landbouw en een schoon milieu.

Dr.lr. M.P.M. Vos,
voorzitter collegevan bestuur

verantwoording

In dit tweede deel van de Geschiedenis van de Landbouwuniversiteit, dat om
dezelfde reden als deel Iin de wij-vorm is geschreven, behandel ik de periode 19451970.
Hierbij ben ik in het algemeen op dezelfde wijze tewerkgegaan alsin het eerste deel. De onderwijskundige en bestuurlijke ontwikkelingen komen uitvoerig aan
de orde, evenals die van het studentenleven. Daarnaast besteedde ik aandacht aan wat
men de ruimtelijke expansie van de hogeschool zou kunnen noemen, die in talrijke
bouwvoorzieningen tot uiting kwam. Zij bleken noodzakelijk te zijn omdat, overeenkomstig de voorspellingen van interne commissies van de hogeschool en die van
het Centraal Bureau voor de Statistiek, het aantal studenten in de jaren zestig steeds
meer zou toenemen.
De als gevolg hiervan omstreeks 1965 begonnen schaalvergroting zou een
van de voornaamste factoren zijn waardoor zich ook aan de Landbouwhogeschool,
in een tijdsspanne van vijfjaar, zulke fundamentele veranderingen voltrokken dat
kan worden gesproken van een cesuur in de in dit deel behandelde periode. Ik heb
haar derhalve, zoals ook blijkt uit de titels van de hoofdstukken, in tweeen gesplitst:
de jaren 1945 tot 1965 en de jaren 1965-1970.
Ook voor het schrijven van dit deel raadpleegde ik archivalia, monografieën,
oraties, brochures en artikelen in verschillende tijdschriften.
Het archief van de Landbouwuniversiteit, dat tijdens het schrijven van dit
boek op deskundige wijze tot 1958 werd geïnventariseerd door de archivist M.E. de
Ruiter, verschafte mij het leeuwedeel van het materiaal dat ik nodig had. Vooral de
talrijke, over zeer diverse onderwerpen handelende, nota's en rapporten van de in de
loop van de jaren ingestelde senaatscommissies waren voor mij bijzonder waardevol.
Zij gaven mij een goed inzicht in de redenen waarom studieplannen werden herzien
en nieuwe studierichtingen, leerstoelen en lectoraten gecreëerd.
Bovendien heb ik, telkenswanneer ik merkte dat mijn kennis in specialistisch
opzicht te kort schoot, in hoge mate kunnen profiteren van de veelal belangrijke ophelderingen die mij werden gegeven door hen die in het beschreven tijdvak in de h o geschool op het gebied van onderwijs en/of bestuur een belangrijke rol hebben gespeeld.
Bijzonder veel dank ben ik daarom verschuldigd aan prof.dr.ir. G.H.Bolt,
prof.dr.ir. F.Hellinga, prof.dr. G.A.Kooy, ir. P.van der Schans, prof.dr.ir. J.P.H.van
der Want en prof.dr. A.M.van der Woude in zijn hoedanigheid van voorzitter van de
begeleidingscommissie. Zij hebben zich tevens de moeite getroost de tekst geheel
door te lezen en van op- en aanmerkingen te voorzien. Aan de vele gesprekken die ik
met hen heb mogen voeren, bewaar ik de prettigste herinneringen.
Niet minder erkentelijk ben ik dr.ir.A.R.PJanse, prof.ir.J.W.G.van Mourik en
prof.dr. Th.L.M.Thurlings voor het inzicht dat zij mij in hun disciplines hebben gegeven. Voorts heeft ir.N.B.].Koning mij zeer aan zichverplicht door zijn even intelligente alsbondige uiteenzetting van de verschillende stromingen in de studentenwereld omstreeks 1970.

Het zal de lezer opvallen dat sommige hoofdstukken worden onderbroken
door 'intermezzi' welke bijna alle gewijd zijn aan 'markante figuren' die de hogeschool heeft gekend. Naar ik hoop verlevendigen zij het boek enigszins. Mede om
psychologische redenen vond de begeleidingscommissie het niet juist dat ik ook over
nog in leven zijnde 'markante figuren' een beschouwing zou schrijven. Hoewel ik
hiervoor wel enig begrip had, kostte het mij niettemin moeite mij hierbij neer te leggen.
Ook in de totstandkoming van dit deel hebben de heer M.E.deRuiter en mevrouw Dos l'Ami weer een groot aandeel gehad: de eerste als inventieve archivist en
creatieve corrector, de tweede als meedenkend en meelevend verwerkster van in vele
versies verschenen teksten.
Tot slot dien ik nog te vermelden dat zonder het uitleenbureau, de afdeling
reproduktie en de kantine van het Jan-Kopshuis dit werk niet voltooid had kunnen
worden.

v.d.H.
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Onderwijs enonderzoek (1945-1965)
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Naoorlogs herstel

In zijn rectorale afscheidsrede van 16 september 1946 zagprof. Olivier terug
op het eerste naoorlogse studiejaar inde loop waarvan dehogeschool 'weer behoorlijk, ja bijna normaal' was gaan functioneren'. Daar had het vóór het begin vanhet
studiejaar beslist niet naar uitgezien. Hetaantal voor deeerste maal ingeschreven studenten bedroeg doordat het onderwijs in de oorlogsjaren vrijwel geheel gestopt was
en nu een inhaalmanoeuvre plaatsvond niet minder dan 595, dat wil zeggen meer
dan dehelft vanhet totale aantal 1135 (vanwie41 vrouwelijke). Hoezouden zoveel
studenten inhetopverscheidene plaatsen verwoeste Wageningen tehuisvesten zijn?
Enhoezouden zijeenplaats kunnen vinden indecollegezalen enindevoor een aanzienlijk deel vanhuninventaris beroofde laboratoria, waarvan er bovendien een,dat
voor landbouwscheikunde, door hetoorlogsgeweld nagenoeg metdegrond wasgelijkgemaakt. Naveel moeite lukte hetmethulp vanhetCommissariaat noodvoorzieningen voor de getroffen gebieden een paar barakken voor de huisvesting van studenten in Wageningen geplaatst te krijgen. Daarnaast werd het hulpgebouw aan de
Duivendaalselaan, dat eigenlijk niet alscollegezaal konworden gemist, door debemoeiingen vanprof. M.F.Visser in eenbehoorlijk studentenhuis veranderd.
Maar alles wasmeegevallen. Hetleven in de barakken bleef de studenten bespaard enhet hulpgebouw konkort nahet begin vande nieuwe cursus weer tot collegezaal worden ingericht. Enhet probleem van de plaatsing in college- en practicumzaal vande ongewoon grote -en heterogene - groep eerstejaarsstudenten werd
opgelost door ook voor de avonduren practica te organiseren en door naast de normale propaedeutische colleges een 'spoedcursus' tussen tevoegen en bovendien een

'vertraagde cursus' in het leven te roepen voor degenen die zonder examen in 1945
het einddiploma HBS of gymnasium hadden gekregen. Voor deze laatste cursus
moest de medewerking van externe deskundigen worden ingeroepen om overbelasting van de in de propaedeuse docerende hoogleraren te voorkomen. De examenresultaten van de spoedcursisten waren bevredigend, die van de deelnemers aan de
normale cursus vrij goed, maar die van degenen die zich voor de vertraagde cursus
hadden ingeschreven, beslist onvoldoende. 2

Specialisatie en differentiatie: nieuwe studiemogelijkheden

Na de Tweede Wereldoorlog zien wij, dat specialisatie in de zin van een verdere differentiatie van het aantal studierichtingen toeneemt. Dit proces begon al tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen in 1 942 bij besluit van de secretaris-generaal
van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming de richting cultuurtechniek werd ingesteld. In 1950 werd zij opgenomen in het statuut. In
12

dat jaar ontstond ook de studierichting tuin- en landschapsarchitectuur. Beide richtingen vielen nog onder het Landbouwhogeschoolstatuut van 1935, dat in 1954
(S.370) principieel werd veranderd, toen er weer twee nieuwe studierichtingen het
licht zagen: landbouwhuishoudkunde (huishoudtechnisch) en landbouwhuishoudkunde (maatschappelijk). Ze hadden, in tegenstelling tot de overige richtingen, een
afzonderlijke propaedeuse. Wij noemden de 1954-wijziging principieel, omdat men
de indeling in de produktiegroepen L,KL,T, Ben KB (zie hoofdstuk VI,pp. 169 e.v.)
verliet en de richtingen, nu veertien in aantal, simpelweg opsomde als afzonderlijke
takken van wetenschap. De studierichtingen waren:
I

Akker- en weidebouw (1935)

II

Veeteelt (1935)

III

Zuivelbereiding (1935)

IV

Landhuishoudkunde (1935: economie)

V

Cultuurtechniek (1942; 1950)

VI

Tropische landbouw (1935: tropische cultures)

VII

Tropische veeteelt (1935)

VIII

Tropische landhuishoudkunde (1935: economie)

IX

Tuinbouw (1950: tuinbouwplantenteelt)

X

Tuin- en landschapsarchitectuur (1950)

XI

Bosbouw

XII

Tropische bosbouw (1935: koloniale bosbouw)

XIII

Landbouwhuishoudkunde, huishoudtechnisch (nieuw)

XIV

Landbouwhuishoudkunde, maatschappelijk (nieuw)
De behoefte aan verbreding van het patroon van studiemogelijkheden was

nog niet geëindigd. In 1956 (S.417) treft men een geheel nieuw Landbouwhogeschoolstatuut aan, dat grondig was voorbereid door een senaatscommissie onder
voorzitterschap van prof. E.Reinders en in de plaats kwam van dat van 1935. Er was
nu weer een gemeenschappelijk propaedeutisch examen, waarop 22 studierichtingen gebaseerd waren, te weten:

8 • Onderwijs en onderzoek (1945 - 1965)

I

Akker-en weidebouw (1954: I)

II

Tropische landbouwplantenteelt (VI)

III

Veeteelt (II)

IV

Tropische veeteelt (VII)

V

Zuivelbereiding (III)

VI

Tuinbouwplantenteelt (IX)

VII

Bosbouw, houtteeltkundig (XI)

VIII

Bosbouw, technisch-economisch (XI)

IX

Landhuishoudkunde (IV)

X

Tropische landhuishoudkunde (VIII)

XI

Cultuurtechniek (V)

XII

Tropische cultuurtechniek (nieuw)

XIII

Tuin- en landschapsarchitectuur (X)

XIV

Plantenveredeling (nieuw)

XV

Planteziektenkunde (nieuw)

XVI

Bodemkunde en bemestingsleer (nieuw)

XVII

Landbouwwerktuigkunde (nieuw)

XVIII

Landbouwtechnologie (nieuw)

XIX

Agrarische sociologie (nieuw)

XX

Agrarische sociologie van niet-westerse gebieden (nieuw)

XXI

Landbouwhuishoudwetenschappen, technisch (XIII)

XXII

Landbouwhuishoudwetenschappen, sociaal-economisch (XIV)*

De specialisatie of liever differentiatie ging echter nog verder. Bepaalde studierichtingen, zoals plantenveredeling, planteziektenkunde, bodemkunde en bemestingsleer, landbouwwerktuigkunde en landbouwtechnologie kenden zowel een
tropische als een niet-tropische specialisatie. Wanneer men zich namelijk in een van
die richtingen tropisch wilde specialiseren, dan koos men in plaats van de Nederlandse plantenteeltvakken landbouwplantenteelt, tuinbouwplantenteelt of houtteelt
het tropische equivalent. Deed men dit, dan werden automatisch ook landhuishoudkunde en plantensystematiek veranderd in de overeenkomstige 'tropische' vakken.
In zijn diesrede, uitgesproken op 9 maart 1971, wees prof.dr.ir. F. Hellinga
erop, dat de toegevoegde richtingen de 'verzelfstandiging' betroffen 'van studiemogelijkheden die in de oude situatie reeds - zij het in beperkte mate - konden worden
gerealiseerd door het kiezen van bepaalde combinaties van vakken in de ingenieursstudie' 3 . Op die manier kon bijvoorbeeld een aanstaande ingenieur wiens richting
tropische landbouw was, met een overwegend fytopathologische specialisatie afstuderen. Daarvoor moest hij, om tebeginnen, in twee extra kandidaatsvakken, de planteziektenkunde (met uitzondering van het dierkundig gedeelte) en de entomologie
(het dierkundig gedeelte van de planteziektenkunde) examen afleggen. Anders kon
hij deze vakken niet in zijn ingenieurspakket opnemen. Wanneer hij de kandidaatsstudie eenmaal had voltooid, moest hij voor zijn ingenieursexamen in twee vakken,
tropische landbouwplantenteelt en landbouwscheikunde, examen afleggen. Dat

*

Zievooreenbeknoptebeschrijvingvandena 1940ingevoerderichtingen,bijlageB.
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waren de verplichte vakken. Door het afleggen van examen in de gekozen vakken
planteziektenkunde en entomologie studeerde hij dan inderdaad met een overwegend fytopathologische specialisatie af. Aan deze omweg kwam natuurlijk een einde
toen planteziektenkunde als afzonderlijke studierichting was ingesteld. Als dit soort
van keuzes meermalen ging voorkomen, kon het vak dat men bij voorkeur had gekozen, uitgroeien tot het voornaamste van een nieuwe richting. In de academische setting bleek zo'n statusverhoging heel wel mogelijk. Maar afgezien hiervan: er waren
nog meer factoren die tot het Landbouwhogeschoolstatuut van 1956 hebben geleid.
Zewaren van doorslaggevende aard.
Na de Tweede Wereldoorlog zag de regering in, dat een forse toeneming van
de agrarische export een van de belangrijkste middelen was om de economische positie van Nederland te verbeteren. Hiervoor waren een sterke uitbreiding en intensivering van het landbouwkundig onderzoek een absolute voorwaarde. In en buiten
Wageningen werd dan ook een aantal goed uitgeruste instituten voor allerlei toege14

past agrarisch onderzoek in snel tempo vermeerderd. Deze instituten hadden uiteraard wetenschappelijke onderzoekers nodig, die zich op een bepaald terrein in het
bijzonder hadden toegelegd. Daarom ging de Landbouwhogeschool, die zich vóór
de Tweede Wereldoorlog vooral had bezig gehouden met de opleiding van algemeen
georiënteerde landbouwkundige ingenieurs, daarna ook meer aandacht schenken
aan de vorming van meer gespecialiseerde landbouwkundige ingenieurs.
Als derde factor die in het Landbouwhogeschoolstatuut tot nieuwe specialisatiemogelijkheden heeft geleid, noemen wij de grotere waardering van de sociale
component in het produktieproces tegenover (of naast) de technische. Als gevolg
daarvan werden de beide studierichtingen landbouwhuishoudkunde (in de Verenigde Staten, waar zij ontstaan zijn, bekend als 'rural home economics') 4 en de studierichtingen agrarische sociologie en agrarische sociologie van niet-westerse gebieden
ingesteld.
Alslaatste, maar zeker niet onbelangrijkste factor voor de herziening van het
studieplan noemen wij het feit dat in de periode 1945-1957 Indonesië gaandeweg
vrijwel geheel wegviel als arbeidsterrein voor Wageningse ingenieurs. Het gevolg
hiervan was niet dat de tropische studierichtingen werden opgeheven, maar dat het
onderwijs in de tropische land- en bosbouw zich op de problemen in andere tropische en in subtropische landen ging richten.

Indonesië

Tot de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië op 27 december 1949 - en
zelfs nog enige tijd daarna - meende de Landbouwhogeschool dat haar afgestudeerden in de jonge republiek nog volop werk zouden kunnen vinden. In een preadvies
aan de senaat van 31januari 1948 schatte prof.dr.ir. E. de Vries, van 1947 tot 1950
hoogleraar in de landhuishoudkunde van de Overzeese Gebiedsdelen, het Neder-

*

Bijschrijvenvan 1augustus 1947hadministerMansholtvanLandbouw,VisserijenVoedsel-

voorzieninghetcollegevanherstelverzochthetadjectief koloniaaldooreenneutraleaanduidingte
vervangen.
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lands-Indisch agrarisch recht en het Nederlands-Indisch staats- en strafrecht, de behoefte aan Wageningers in Indonesië in de periode 1948 tot en met 1951 op ongeveer 75 per jaar, terwijl volgens zijn calculatie er niet meer dan 30 à 40 ingenieurs in
de Indische richtingen per jaar zouden afstuderen. Wageningen zou dus, tenzij bijzondere maatregelen werden getroffen, nog niet voor de helft in de Indonesische behoefte kunnen voorzien. Devrees van De Vrieswas, dat dit vacuum zou leiden tot een
'bijkans niet te stuiten toevloed van personen uit Midden-Europa (van de Baltische
landen tot en met Italië) naar Indonesië'. Hij voegde hieraan nog toe, dat zijn vrees
bevestigd was door een mededeling op het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen,
waar hij raadadviseur was, dat 'daar dagelijkse pakken sollicitaties uit D.P. (= displaced persons) kampen en uit landen als Oostenrijk, Hongarije e.d. binnenkomen'.
Zijns inziens moesten de Indische betrekkingen aantrekkelijk worden gemaakt door
maatregelen die vrijwel geheel op het terrein van de Indische en Nederlandse regering lagen. De animo van de afgestudeerden om naar Indonesië te vertrekken moest
erdoor worden vergroot. Verder dacht De Vries nog aan vrijstelling van militaire
dienst, 'een zaak die wellicht 30 à 50 studenten voor Indië zou kunnen losmaken' en
aan mogelijkheden als versnelling van de studie en overgang naar de studierichting
tropische landbouw van studenten die al een eind gevorderd waren in de kandidaatsstudie van andere studierichtingen. 5
In zijn rectorale afscheidsrede wees prof. Smit, blijkbaar onder de indruk van
het preadvies van zijn collega De Vries, op het zeer ernstige personeelstekort in
Indonesië, niet het minst op landbouwkundig gebied. Besprekingen met Indische
autoriteiten hadden, zo zei hij, duidelijk gemaakt dat, als over enige jaren geen voldoend aantal Wageningse ingenieurs beschikbaar was, een infiltratie van deskundigen uit andere landen teverwachten zou zijn. 'Ik geef u allen gaarne ter overdenking
wat [dat] voor de Nederlandse positie in Indonesië betekenen zal....'. Studenten in
Nederlandse richtingen werden dan ook in de gelegenheid gesteld om na voltooiing
van hun studie een tropenopleiding van enige maanden te volgen. Wanneer zij vervolgens drie jaren in Indonesië bij het gouvernement gingen werken, kregen zij niet
alleen vrijstelling van militaire dienst, maar telden de daar doorgebrachte jaren natuurlijk ook (dubbel!) mee voor hun pensioen.
'Zou het teveel gevraagd zijn', zo rondde Smit dit gedeelte van zijn rede af,
'van de pioniersgeest van de twintigste-eeuwse jongeman, indien wij erop rekenen
dat velen onzer Wageningse ingenieurs deze mooie gelegenheid zullen aangrijpen
om gedurende drie jaren iets anders van de wereld te zien dan 'de kroeg' en de
Hoogstraat en bovendien hun vaderland een onschatbare dienst te bewijzen. Ik waag
het niet hen te beledigen door aan hun goede wil te twijfelen, hoezeer de spontane
enthousiaste reactie thans nog te wensen laat'. 6 Dit laatste zou zo blijven. In
Indonesië heerste een anti-Nederlandse gezindheid waardoor de toekomst van de afgestudeerden er onzeker was, terwijl in Nederland voor hen voorlopig genoeg betrekkingen te krijgen waren.
Aan de Nederlandse preoccupatie met Indonesië kwam pas een einde, toen
na de door de Verenigde Staten en de Veiligheidsraad scherp gekritiseerde tweede
'politiële actie' ir. Soekarno, gesteund door een massale binnenlandse aanhang, maar
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vooral door de Amerikanen, de onafhankelijkheid wist te bewerkstelligen en na de
reeds vermelde soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 president werd. De
Nederlandse ondernemingen mochten in de nieuwe Republiek Indonesia werkzaam
blijven en westelijk Nieuw-Guinea bleef Nederlands, maar ook hieraan kwam een
eind: in 1956 vond de nationalisatie van de ondernemingen plaats en in 1962 moest
Nederland Nieuw-Guinea verlaten.
Voor de Landbouwhogeschool betekende de Indonesische onafhankelijkheid
niet alleen het verlies van een belangrijk en min of meer afgeschermd afzetgebied
voor afgestudeerden, maar ook de teloorgang van contacten met een hoogwaardig
wetenschappelijk apparaat dat in nauwe relatie stond met de praktijk van de tropische
landbouw. Hiervoor dienden alternatieven teworden gezocht waarbij men meer dan
vroeger rekening moest houden met internationale concurrentie vooral wat betreft
de afzet van wat sindsdien 'experts' werden genoemd.

16

DerdeWereld

Deoriëntatie op de Derde Wereldlanden was in feite alvroeg in de jaren vijftig begonnen nadat onderzoek had uitgewezen dat in die landen plaats was voor
zowel algemeen als specialistisch opgeleide Wageningse ingenieurs. In die jaren bestonden immers in de westerse wereld maar enkele landbouwkundige opleidingen in
de tropen. 7
Prof.dr.ir. C. Coolhaas, sinds 16 oktober 1948 de opvolger van Van der Stok
als hoogleraar in de tropische landbouwplantenteelt en krachtig stimulator van een
ontwikkeling in een meer universele richting, vatte de besprekingen van een aantal
hoogleraren over de betekenis van de tropische studierichtingen 'bezien in het licht
der zich wijzigende tijdsomstandigheden' in 1950 als volgt samen: 'De vraag wat
(...) de oplossing moet zijn voor de te verwachten afzet-crisis van de Nederlandse
landbouwkundigen lost zich (...) op in een emigratie van dit intellect, doch hoofdzakelijk een emigratie naar tropische gebieden, welke in het algemeen zal leiden tot
repatriëring en een niet blijvend verloren gaan van dit intellect voor de Nederlandse
volksgemeenschap. Nader gepreciseerd, velen zullen na vele jaren dienst, evenals
vroeger in Indonesië, terugkeren en deelnemen aan onderwijs aan jongeren, zodat
de taak van Nederland als leidinggevend land bij de ontwikkeling van de tropen kan
worden voortgezet'. 8
Na het verlies van Indonesië als arbeidsterrein voor Wageningse ingenieurs
heeft Coolhaas bewerkstelligd dat afgestudeerden in de richting tropische plantenteelt - en in de tropische richtingen in het algemeen -in vrijwel alle tropische en subtropische landen hun weg konden vinden. Zij zijn dan ook uitgetrokken naar tropisch en subtropisch Afrika, Azië, Amerika en Australië, waar velen van hen zich
hebben ontwikkeld tot verdienstelijke onderzoekers of gewaardeerde deskundigen
en docenten. Coolhaas bracht deze verruiming van het afzetgebied voor specialisten
in de plantenteelt in amper veertien jaar tot stand. Hiervoor was het, zo merkte zijn
opvolger, prof.dr.ir. J.D. Ferwerda, in zijn inaugurele rede van 9 november 1961 op,
'in de eerste plaats nodig de vooroorlogse opvatting van het studievak tropische plantenteelt, waaronder in feite de plantenteelt in Indonesië werd verstaan, grondig te
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herzien'. Dit vergde, aldus Ferwerda, van hem en zijn medewerkers, lector ir.
G.G. Bolhuis, mevrouw dr. J.A. Frahm-Leliveld en dr.ir. Th.M. Wormer, zeer veel inspanning om de colleges, de praktische oefeningen en de in het laboratorium verrichte onderzoekingen in overeenstemming te brengen met de nieuwe eisen waaraan
afgestudeerden moesten voldoen om met succes te kunnen mededingen op de internationale arbeidsmarkt. Daarvoor reisden hij en zijn medewerkers naar talvan landen
in de Derde Wereld om er zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de landbouw
in de tropen buiten het vertrouwde Indonesië en in de subtropen. Door de aldus opgedane ervaringen kon niet alleen het onderwijs worden verlevendigd, maar werden
bovendien bijzonder waardevolle contacten gelegd voor de Landbouwhogeschool.
Tijdens Coolhaas' hoogleraarschap gingen ook steeds meer studenten van de
tropische studierichtingen hun voor het ingenieursexamen verplichte praktijk van
zes maanden in de tropen of in de subtropen verrichten. Het ministerie van
Landbouw en Visserij stelde in de loop van de jaren zestig daarvoor zelfs tegemoetkomingen in de reis- en verblijfkosten beschikbaar. Ook deze praktijktijden droegen
in niet geringe mate bij tot de verbetering van de opleiding en de verruiming van de
arbeidsmarkt voor de afgestudeerden in de tropische landbouwplantenteelt en in de
andere tropische studierichtingen. Op deze wijze kreeg Nederland een tropenervaring die veel geschakeerder was dan die, welke men in Indonesië kon opdoen.'

Reeds in 1953 stichtte, op initiatief van Coolhaas, de Nederlandse regering
een eigen pied - à- terre in het Franse centrum voor natuurwetenschappelijk en landbouwkundig onderzoek in West-Afrika, gevestigd te Adiopodoumé in Ivoorkust. In
het daar gebouwde Nederlandse paviljoen, het Centre néerlandais, dat op 30 januari
1954 door Coolhaas als afgevaardigde van de minister van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening werd geopend, konden studenten en medewerkers van de
Landbouwhogeschool zich specialiseren in het onderzoek van de Afrikaanse problemen. 1 0
In het Tienjarenplan 1961-1970 van de Landbouwhogeschool werd voorgesteld om naast het centrum Adiopodoumé ook in een ander tropisch gebied, namelijk Zuid-Amerika, een centrum te stichten. Om praktische redenen ging de voorkeur
uit naar Suriname, waar in 1965 een aanvang kon worden gemaakt met de bouw van
het laboratorium van het Centrum voor landbouwkundig onderzoek (het Celos) te
Paramaribo. Op 21 maart 1967 verrichtte ir. A.P. Minderhoud, de voorzitter van het
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bestuur van de Landbouwhogeschool, de officiële opening. Studenten van de
Landbouwhogeschool die in een tropische of tropisch-georiënteerde richting studeerden, konden h u n verplichte praktijktijd van een halfjaar in Suriname doorbrengen, waar zij dan werkten onder begeleiding van de wetenschappelijke staf van het
Celos.
Reeds eerder, in 1963, was een gemeenschappelijk Turks-Nederlands onderzoekproject in de vlakte van Konia tot stand gekomen. In 1964 vertrokken prof.
Buringh, een wetenschappelijk medewerker en drie studenten naar dat project om er
te zamen met Turkse collega's bodemkundige onderzoekingen te verrichten. De
Turkse regering stelde daarvoor huisvesting ter beschikking.
Speciaal ten behoeve van het Centre néerlandais, het onderzoekproject in
Turkije en het Celoswerd op 18november 1964 door het bestuur van de Landbouwhogeschool de Commissie buitenlandse centra en projecten ingesteld.
Een jaar later richtte de commissie herziening ontwikkelingsplan zich tot de
senaat van de Landbouwhogeschool met een aantal vragen die betrekking hadden op
de consequenties van de op de tropen en subtropen verrichte activiteiten van de
Landbouwhogeschool. Dit bracht de toenmalige commissie voor algemene zaken
ertoe een commissie in het leven te roepen die bij haar advies mede de vraag zou betrekken of de ontwikkelingsproblematiek als een samenhangend geheel door de
Landbouwhogeschool diende teworden benaderd. Deze commissie, de senaatscommissie voor de tropen genoemd, werd op 7december 1965 ingesteld en bracht in de
loop van de jaren vele malen advies uit over aanvragen bij de Landbouwhogeschool
ten behoeve van activiteiten voor ontwikkelingslanden. De commissie bestond uit
alle senaatsleden die een op de tropen gerichte leeropdracht vervulden. Tot 21 april
1967 was prof.dr.ir. F. Hellinga voorzitter van de senaatscommissie voor de tropen.
Daarna trad prof.ir. J.H.L. Joosten als voorzitter op. Als secretaris fungeerde sinds
1 februari 1969 drs. G.MJ.M. Kooien.
Terwijl Coolhaas zich na het verlies van Indonesië hoofdzakelijk op de
Afrikaanse gebieden oriënteerde, richtte W.F. Eijsvoogel, hoogleraar in de hydraulica, de bevloeiing, de weg- en waterbouwkunde en de bosbouwarchitectuur, zich op
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de Verenigde Staten om zich daar op de hoogte te stellen van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de irrigatie. Hij maakte er twee keer een reis heen, één keer
in 1951 in het kader van de Marshallhulp en een tweede keer in 1957.
Over de diverse motieven die aan de ontwikkelingshulp ten grondslag lagen
(economische, sociale, politieke en intellectuele) zullen wij het hier niet hebben.
Anderen hebben hierover uitvoerig en deskundig geschreven. Wij merken slechts op
de indruk te hebben gekregen dat men omstreeks 1950 nog te weinig realiteitszin
bezat om de complexe aard van de ontwikkelingshulp te onderkennen of misschien
dacht dat de verschillende drijfveren goed konden worden gecombineerd.''
In een artikel van prof.dr.ir. E. de Vries uit 1950 treft men zowel het humanitaire alshet intellectuele aspect van de ontwikkelingshulp aan.
'De aandacht is nu overal ter wereld gericht op de schrijnende tegenstelling,
welke bestaat tussen wat men aanduidt als ontwikkelde en onderontwikkelde gebieden. Het is een slogan geworden dat deze laatste door Technical Assistance tot ontwikkeling moeten worden gebracht.
Wanneer wij letten op de landbouwkundige zijde van dit vraagstuk, dan
moeten wij constateren, dat er een groot deel van de wereld, vooral in de tropische
zone, slecht gevoed wordt. Dit iseen gevolg van een onvoldoende gebruik van de natuurlijke hulpbronnen, in het bijzonder op het gebied van de landbouw. Om hierin
een verbetering te kunnen brengen, is technische hulp noodzakelijk'.
Het intellectuele aspect spreekt wel heel duidelijk uit het slot van het artikel.
'Wij Nederlanders moeten op dit gebied onze medewerking verlenen, op
straffe van terug te vallen tot het peil van zeer kleine en onbelangrijke mogendheid.
Wij kunnen er aan meedoen, want op dit terrein beschikken wij over een waardevolle schat aan kennis en ervaring. Wageningen heeft internationaal een zeer goede
naam op het gebied van tropische landbouw (...) het zal er goed aan doen zijn gezichtsveld zo ruim mogelijk te doen zijn en zich er op toe te leggen de gehele wereld
te beschouwen als arbeidsveld.' 12

Talenonderwijs

Alin het studiejaar 1946-1947 werden plannen uitgewerkt om te komen tot
onderwijs in de Engelse, Franse, Russische en Spaanse taal teneinde de afgestudeerden de weg naar betrekkingen in het buitenland tevergemakkelijken. Niet lang daarna werd ook les gegeven in Portugees, Italiaans, Deens, Zweeds en Arabisch.
Ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan in 1968 schonken de provincie
Gelderland en de gemeente Wageningen de Landbouwhogeschool een talenpracticum. Hierdoor kon de voor allevreemde-talenonderwijs zo noodzakelijke spreek- en
luistertraining worden geïntensiveerd en geïndividualiseerd. Ook de bestaande voorzieningen van het vreemde-talenonderwijs aan de Landbouwhogeschool werden
door het talenpracticum verrijkt.
Vanaf 1970 werden de door docenten begeleide groepscursussen niet meer
gegeven in verspreid liggende collegezalen en colloquiumkamers, maar in het
Centrum voor talenonderwijs aan de Stadsbrink. Daar bestond, dank zij het talenpracticum, ook de mogelijkheid een aantal talen in eigen tempo en zo vaak als men
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dit wilde op de uren dat het centrum geopend was te bestuderen. Tot hoofd van het
talencentrum werd met ingang van 1oktober 1969 drs. F.M. Defesche benoemd.

Hervormingen van het studieplan

Na de beschouwingen over de door het Landbouwhogeschoolstatuut van
1956 geboden nieuwe studiemogelijkheden en de maatschappelijke noodzaak daarvan gaan wij nu in op de gewenste fundamentele hervormingen van het studieprogramma. De bestudering hiervan heeft zeer veel tijd gevergd en liet zich volgens
prof. Eijsvoogel het best concretiseren in een drietal vragen:
1.Moest de voorkeur worden gegeven aan een korte, voor allerichtingen gelijke
propaedeuse of moest worden overgegaan tot een splitsing?
2. Moest in de kandidaatsstudie meer gelegenheid worden gegeven voor eigen
studie en zo ja wanneer en voor welke richtingen?
3. Moest de studie in afwijking van de inrichting vóór 1956 in twee gedeelten
20

worden verdeeld op zo'n manier dat het eerste gedeelte een afgerond geheel
vormde en de student dus desgewenst daarmee kon volstaan?
Het derde punt vond in de senaat zo weinig bijval dat het niet in behandeling
werd genomen. Men was vrijwel unaniem van mening dat tussen de landbouwkundig ingenieur en de abituriënt van de middelbare landbouwscholen geen plaats was
voor een derde figuur, althans voorlopig. De aantrekkeljke gedachte dat dan aan een
beperkt aantal studenten gelegenheid kon worden geboden tot dieper gaande specialisatie bracht hierin geen verandering. Men meende dat dit ook te bereiken viel indien daarvoor gemotiveerde en capabele studenten na hun afstuderen nog enige
jaren aan de hogeschool onderzoek zouden verrichten voor een proefschrift. ' 3
Een belangrijk facet van het nieuwe statuut was de gewijzigde propaedeutische studie. Zij werd verkort tot één jaar en bevatte alleen de basisvakken wis-,
natuur- en scheikunde (fysische en organische), plantkunde en staathuishoudkunde
met als toevoeging de testimoniumvakken dierkunde en algemene landbouwkunde.
Dierkunde was slechts voor een deel van de studenten noodzakelijk, voor wie in de
kandidaatsstudie wel zou blijken of zij de gegeven stof voldoende hadden verwerkt.
Algemene landbouwkunde werd nu als een officieel vak in de propaedeuse opgenomen om de studenten de onderlinge samenhang van de verschillende studievakken
binnen de landbouwwetenschap te verduidelijken en hun de gelegenheid te bieden
kennis te maken met de algemene problemen in de agrarische wereld.*

*

Metingangvan lseptember 1957werdir.J.G.Veldink,sinds 1 april 1952directeurvande

christelijke landbouwwinterschool tePutten,benoemdtotlectorindealgemenelandbouwkunde.Dit
vakwerdookalstestimoniumvak gedoceerd indekandidaats-Astudiesvandestudierichtingen
agrarischesociologie,agrarischesociologievanniet-westerse gebieden, landbouwhuishoudkunde
(technischensociaal-economisch) en-sindsseptember 1963-bovendienindestudierichtingen
levensmiddelentechnologie (technologisch enchemisch-biologisch) encultuurtechniek (specialisatie
waterzuivering.) Algemenelandbouwkunde wasin 1949bijwijzevanproeffacultatief inde
propaedeuse geplaatst.Inhetstudiejaar 1949-1950werdhetgedoceerddoorprof.E.deVriesen
daarna,tot 1957,doorprof.ir.WJ.Dewez,hoogleraar indelandbouwplantenteelt.
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Het propaedeutisch examen kon worden afgelegd onmiddellijk vóór de zomervakantie. Aan een afgewezen kandidaat van wie verwacht mocht worden dat hij
in staat was de leemten in zijn kennis snel aan te vullen, kon de examencommissie
toestaan het examen teherhalen na de zomervakantie. De afgewezen kandidaten konden pas in juni van het volgend jaar opnieuw examen afleggen.
De nieuwe éénjarige propaedeuse was in onderwijskundig en pedagogisch
opzicht een verbetering vergeleken met dievan vóór 1956, die één jaar en vier maanden duurde. Deze had een hybridisch karakter door de vermenging van abstracte basisvakken met praktische vakken alshydraulica, werktuigkunde en meteorologie, die
bovendien niet voor alle studenten van belang waren. Door de grote omvang was het
nodig het examen te splitsen in twee gedeelten. Het eerste gedeelte van het propaedeutisch examen kon terstond na de zomervakantie, in september, worden afgelegd,
het tweede gedeelte in januari. Wie in september voor de examens in enkele vakken
werd afgewezen, moest deze in januari bij het tweede gedeelte opnieuw afleggen.
Hierdoor kreeg dit examen echter een zodanige omvang dat het niet wel doenlijk was
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ervoor te slagen. Vele studenten lieten dan ook enkele vakken - gewoonlijk de moeilijkste - lopen en hoopten deze na drie maanden - in april of mei - te halen. Een aantalvan hen lukte dit, maar toch waren er teveel die hiermee op het 'hellend vlak' van
uitstel en herhaalde afwijzing raakten, vooral als zij aan de in januari aanvangende
zoveel interessantere kandidaatstudie begonnen waren.
De propaedeuse werd niet gesplitst. De commissie voor de herziening van
het studieplan heeft wel overwogen voor bepaalde richtingen, bijvoorbeeld de sociaal-economische, een aparte propaedeuse in te stellen. Zij heeft hiervan moeten afzien, omdat de meerderheid van de senaat ervan overtuigd was dat een natuurwetenschappelijke grondslag voor iedere ingenieur, ongeacht zijn specialisatie,
noodzakelijk was. Bovendien meende zij, dat een verantwoorde keuze van een studierichting niet goed mogelijk was voordat men ten minste een jaar in Wageningen
had gestudeerd. Een ongesplitste propaedeuse zou de weg naar alle richtingen vrijhouden, terwijl twee of meer propaedeuses de toegang tot bepaalde richtingen zouden versperren. De keuze voor een ongedifferentieerde en uniforme propaedeuse
hield in, dat ook de afwijkende propaedeutische studie die in 1954 voor de landbouwhuishoudkunde was ingevoerd, in overleg met de desbetreffende hoogleraar,
mevrouw drs. C.W. Visser, ongedaan werd gemaakt.
De kandidaatsstudie bleef verdeeld in een eerste (A) gedeelte, dat evenals
voorheen een jaar duurde, en een tweede (B) gedeelte, dat met een halfjaar werd
verlengd en dus anderhalfjaar ging duren. Het karakter van deze beide delen werd
ingrijpend gewijzigd. In het A-gedeelte waren, afhankelijk van de gekozen richting,
ten dele de praktische vakken opgenomen die vroeger tot de propaedeuse hadden behoord. Om deze voorbereidende studie zo vlot mogelijk te doen verlopen, kon in enkele vakken al in januari tentamen worden afgelegd.
Wat de kandidaats-B studie betreft, liet men zichleiden door het principe dat
de student reeds gedurende deze periode gelegenheid moest worden gegeven tot
zelfstudie. Hierover bestond in de senaat verschil van inzicht. Het was toch zo dat aan
alle buitenlandse inrichtingen van hoger landbouwonderwijs een nog veel schoolser

opvatting van de studie bestond dan in het oude studieprogramma van de
Landbouwhogeschool totuiting kwam. Hetmerendeel vandehoogleraren meende
daarentegen dat de kennis, in het bijzonder vande Nederlandse richtingen, anno
1955 zover was gevorderd dateigen onderzoek en zelfstudie binnen hetbereikvan
de studenten vielen. Opde opvoedende kracht daarvan wasinhetNederlandse universitaire onderwijs bovendien altijd sterk denadruk gelegd. Als norm bedroeg het
aantal college-uren danookslechts tien perweek, alwas ditniet voor alle richtingen
gelijk. Hetminimum wasnegen, het wenselijk maximum twaalf, al gingen enkele
richtingen waarin door gebrek aangeschikte literatuur weinig zelfstudie mogelijk
was, totdertien uur. Dat laatste gold voor delandbouwkundige ingenieurs dieinhet
buitenland, inhetbijzonder indeontwikkelingslanden, eenwerkkring zouden vinden, waar zij gewoonlijk juist werden gewaardeerd omh u n veelzijdige opleiding.
Voor verschillende tropische richtingen envoor debosbouw waren danookinhet
tweede gedeelte vandekandidaatsstudie meer college-uren uitgetrokken. Hetaantal
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examenvakken bedroeg indekandidaats-B studie gemiddeld zeven (maximum acht,
minimum zes).
Ten slotte volgde deingenieursstudie. Ookhier was volgens Eijsvoogel 'een
ingrijpende wijziging' aangebracht omgespecialiseerde studie te vergemakkelijken.
Uitvoerig werd in de senaat van gedachten gewisseld over de vraag of het ingenieursexamen, waarvan nu maar éénvak(inplaats vantwee) imperatief was voorgeschreven,* over drie ofvier vakken moest lopen. Vastgehouden werd aanvier examenvakken, maar inartikel 8,lid 1,vanhetexamenreglement werd de mogelijkheid
geopend hetexamen totdrie vakken tebeperken, indien éénvan devakken werd verzwaard. Eeningrijpende wijziging was ditniet! Inhetoude bestel was ditvolgensartikel 8,lid 3, ookalmogelijk (zelfs incidenteel eenbeperking tottwee vakken), maar
toen moest destudent tijdens dekandidaatsstudie nogblijken van buitengewonebekwaamheid hebben gegeven, die overigens niet nader waren gespecificeerd.
Eijsvoogel zalditzelf later ookhebben beseft, want in 1968 schreef hij inzijn bijdrage in DE LANDBOUWHOGESCHOOL op EEN KEERPUNT: 'In de wijziging van de ingeni-

eursstudie moest demogelijkheid worden geopend voor devorming vande onderzoeker. Erkend moet worden datmenhierin slechts tendele isgeslaagd'. 1+
Doordat mendekandidaats-B studie opanderhalfjaar hadgesteld, bleef bovendien destudieduur van vijfjaar illusoir, zoals datookvóór deherziening vanhet
studieplan het geval was vanwege de propaedeuse van zestien maanden. Voor de
kandidaatsstudie in haar geheel en de daarop volgende verplichte praktijk vanzes
maanden zouden destudenten, metinbegrip vandenieuwe éénjarige propaedeuse,
in hetgunstigste geval vier jaar nodig hebben. Daardoor bleef er voor de ingenieursstudie slechts één jaar over, watbeslist te kort wasom zelfs maar vandrie ingenieursvakken een grondige studie te kunnen maken. Endat terwijl de regering aandrong opeenbeperking vandestudie tot vijfjaar. 15

*

Vóórdeherprogrammering kendenslechtsviervandetoenbestaandeveertienstudierich-

tingenéénverplichtexamenvak,namelijk tuinbouw, tuin-enlandschapsarchitectuur endebeide
richtingen landbouwhuishoudkunde. Deoverigetienhaddenertwee.
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In zijn brief d.d. 19 september 1955 aan het college van curatoren erkende
Eijsvoogel trouwens dat ook de wijziging van de kandidaatsstudie niet als revolutionair moest worden beschouwd: 'Immers in het huidige studieprogramma zijn voor
akker- en weidebouw en voor tuinbouw in het tweede gedeelte van de
Candidaatsstudie eveneens slechts 10 uur per week uitgetrokken. Het beginsel is nu
echter meer systematisch doorgevoerd voor de overige richtingen en waar bovendien de Candidaats-B studie thans anderhalfjaar beslaat, is het totaal aantal collegeuren, zoals uit de overgelegde vergelijkende staat blijkt, niet onbelangrijk verminderd'. 1 6
Behalve bij de propaedeutische studie, die weliswaar nog niet gedifferentieerd, maar toch beperkt werd tot de basisvakken en twee testimoniumvakken, was
er van een specialisatie 'in de diepte' eigenlijk geen sprake. Wel van een specialisatie
'in de breedte': 22 studierichtingen in plaats van 14.Dit ontlokte aan Eijsvoogel, wie
de neiging tot chargeren niet vreemd was, voorjaar 1965 de opmerking dat de herprogrammering van 1956 niet meer inhield dan 'een specialisatie in de zin van algemené vorming'.
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Wij komen hierop uiteraard nog uitvoerig terug wanneer het

begin van de ontwikkeling tot weer een nieuwe herprogrammering zichtbaar is geworden.
In hun brief van 16maart 1956 boden curatoren de reorganisatievoorstellen,
die in de senaatsvergadering van 1 2 juli 1955 waren goedgekeurd, aan de minister
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, S.L. Mansholt, aan. Hun oordeel samenvattend, kwamen zij tot de conclusie dat het ontworpen studieprogramma verre
te verkiezen was boven het bestaande. Zij betreurden echter dat aan de vakken algemene landbouwkunde en dierkunde zo weinig ruimte was geboden. Ook misten zij
elke aandacht voor het studium generale. Dit laatste is niet zo verwonderlijk omdat
de ontwikkeling hiervan aan de Landbouwhogeschool in deze jaren nog in een beginstadium verkeerde. Na de bevrijding werd geprobeerd de zogenaamde aulavoordrachten langzaam te doen uitgroeien tot een studium generale, waarop de
Staatscommissie tot reorganisatie van het hoger onderwijs in haar in 1949 verschenen rapport de aandacht had gevestigd.

Studium Generale

Bij de installatie van deze commissie op 1mei 1946 zei de toenmalige minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, prof.dr. G. van der Leeuw, hierover:
'Een volgend punt. Het is sedert lang in confesso, dat aan onze universiteiten
en hogescholen het algemeen vormend element teweinig tot zijn recht komt, dat wij
te veel zijn afgezakt naar de vakschool en dat de gemiddelde student van de samenhang der wetenschappen en de plaats, methode en eigen aard van zijn eigen wetenschap weinig beseft. (...) Een studium generale, zoals het hier en daar reeds werd ingericht, kan aan dit grote euvel tegemoet komen. Algemene vakken als de wijsbegeerte zullen daarbij een grote rol spelen. Maar vele vakken kunnen er een nuttige rol
spelen. Aan u de beantwoording van de vraag of en, zo ja, hoe deze zaak wettelijk
moet worden geregeld, en of deelneming aan het studium generale verplicht moet
zijn dan wel vrijwillig. Komen wij hier tot een resultaat, dan krijgen wij eindelijk een
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aequivalent van de zo lang en node gemiste Artes der middeleeuwse universiteit'.
(RAPPORT VAN DE STAATSCOMMISSIE TOT REORGANISATIE VAN HET HOGER ONDER-

WIJS, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 11 april 1946, Nr. 1, 's-Gravenhage 1949,
pp. XX-XXI.)
Curatoren schreven aande minister van Landbouw: 'Het is ons bekend, dat
het oordeel over dewaarde vanditvak, Studium Generale geheten, sterk uiteenloopt.
De grote, overwegende betekenis vankarakter enpersoonlijkheidsstructuur bijhen,
die later in de maatschappij een vooraanstaande positie zullen bekleden, kan echter
niet ontkend worden. Eenuiteenzetting vande betekenis vanhet Studium Generale
zou onsin dit verband zeer welkom zijn geweest'.
Curatoren hadden trouwens ook een brede algemene beschouwing verwacht, 'waarin meer danthans het geval isde overwegingen zouden zijn uiteengezet
die totde concrete voorstellen hebben gevoerd'. Maar zijwaren bereid over omissies
heen testappen, omdat zijniet graag dekans zouden lopen opuitstel vandevelever24

beteringen diedevoorstellen inhielden.' 8 Bijdeheropening vande Landbouwhogeschool in 1945 werd immers alalgemeen ingezien dathet studieprogramma aaneen
ingrijpende wijziging toewasen aangepast moest worden aandesterk veranderende
omstandigheden. Datwasniet alleen een gevolg vande toenmalige algemene drang
naar vernieuwing en hervorming, maar ookvandereële bezwaren diehet bestaande
programma bevatte. Waarom had het dan nog meer dan tien jaren moeten duren
voordat de herziening tot stand kwam? Binnen de senaat waren de meningen verdeeld. Vrij algemeen erkende men de wenselijkheid vaneen herziening, maar men
deinsde nog terug voor zeer grote wijzigingen. Op 10 december 1947 wasaleensenaatscommissie metprof. Reinders alsvoorzitter enprof. Wellensiek alssecretaris ingesteld om een algemene herziening van het onderwijsprogramma van de hogeschool in studie tenemen. Deze commissie heeft zich veel moeite gegeven om ookde
opvattingen van personen buiten de Landbouwhogeschool te leren kennen. Vooral
door afgestudeerden werd op vele tekortkomingen van het bestaande programma
gewezen en aandrang uitgeoefend daarin verbetering te brengen. Maar de binnen
een termijn van vier maanden gedane voorstellen tot wijziging van het onderwijsprogramma, vastgesteld in de vergadering van de senaat op 10 april 1948, hadden
niet de instemming van het college van curatoren. 1 9 Weliswaar meenden curatoren
dat aan vele wensen werd tegemoetgekomen, maar toch vonden zij de herziening
een te incidenteel karakter dragen, waaraan de grote lijn ontbrak. Daarna heeft in de
jaren 1952-1956 een tweede commissie, eveneens onder voorzitterschap van prof.
Reinders, het studieprogramma nogmaals grondig bestudeerd, wat na een bespreking in de senaatsvergadering van 1 2juli 1955, ten slotte totdehierboven uitvoerig
geschetste studiehervorming zou leiden: het nieuwe Landbouwhogeschoolstatuut
werd bij K.B.van 19juli 1956 (S.417) afgekondigd.
Intussen was het in de loop van de tien naoorlogse jaren al wel tot een gedeeltelijke reorganisatie gekomen. Wij denken hierbij aande alvermelde instelling
van de nieuwe studierichtingen tuin- en landschapsarchitectuur en landbouwhuishoudkunde. Daarnaast moeten wijookwijzen opdeuitbreiding vande economische
vakken door de creatie van nieuwe leerstoelen. Op 5 december 1947 deelde de mi-
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nister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, S.L.Mansholt, het college van
rector en assessoren, dat door hem in audiëntie was ontvangen, eigener beweging
mede dathij bereid washiervoor financiële steun teverlenen, indien desenaat daartoe vóór 1januari 1949 de wens te kennen zou geven. De haast van Mansholt was
verklaarbaar: in 1948 zou er aande Groningse Universiteit een economische faculteit worden ingesteld met een sterk landbouwkundig karakter. Wageningen mocht
hierbij niet achterblijven. Rector en assessoren stelden op 16 december 1947 een
kleine senaatscommissie inom eenbrief aan deminister inzake deuitbreiding vande
economische vakken voor tebereiden. Deze commissie bracht binnen veertien dagen
haar rapport uit, waarin zij constateerde dat het onderwijs in de economie aan de
Landbouwhogeschool, noch inkwantitatieve, noch inkwalitatieve opzichten aande
eisen voldeed. Zij voegde hieraan toe,dat er zowel binnen alsbuiten Nederland een
betreurenswaardig tekort aan landbouweconomen bestond. De commissie begon
haar advies aldus:
'Ter voldoening aanhaar opdracht heeft de commissie de eerUw college als
haar eenstemmig oordeel kenbaar te maken dat de Landbouwhogeschool in haar
thans bestaande studierichtingen niet voldoende gelegenheid biedt tot vorming van
landbouwkundigen, diein staat zijn totmin of meer zelfstandige bestudering enbeoordeling van de in aantal, belangrijkheid en ingewikkeldheid zo zeer toegenomen
economische vraagstukken, waarvoor de landbouw hier en in overzeese gebiedsdelen zich gesteld ziet. Tot schade van onze volkswelvaart iser daardoor een vrij aanzienlijk tekort aanpersonen die geschikt zijn tot het bekleden van die maatschappelijke betrekkingen, waarvoor methodisch onderzoek enbrede kennis vande specifiek
landbouweconomische problemen vereist zijn'. 20
Op grond vandit advies envande daaruit voortvloeiende voorstellen stelden
rector magnificus en assessoren in 1948 eencommissie in,om devoordrachten voor
te bereiden voor de benoeming van een hoogleraar voor agrarisch-economische en
sociale geschiedenis, een hoogleraar voor staathuishoudkunde, een hoogleraar of
buitengewoon hoogleraar voor de bedrijfseconomie en een docent voor het geven
van eencursus in boekhouden.
De voorstellen vandeze commissie vonden zowel bijdebestuursinstanties in
Wageningen alsdieinDenHaag eengoed onthaal. Zokonalmet ingang van 1maart
1949 dr.J. Horring, sinds 1940 directeur vanhet toen opgerichte Landbouweconomisch Instituut (het LEI) te 's-Gravenhage, benoemd worden tot buitengewoon
hoogleraar in de staat- en landhuishoudkunde in plaats vanin de bedrijfseconomie,
wat de bedoeling vande senaat was. Hij gafde voorkeur aan de eerste omschrijving
van zijn leeropdracht, omdat hij zich niet uitsluitend tot het onderwijs in bedrijfseconomische vraagstukken in engere zinwenste te beperken. Hijvond zich namelijk
landbouwtechnisch niet voldoende onderlegd om allerlei kwesties op dit terrein te
kunnen beoordelen. Debenaming staat- enlandhuishoudkunde washetresultaat van
overleg tussen hem en prof. Minderhoud. Omdat prof. Horring ook de kostprijsberekening in de landbouw, het onderwerp van zijn proefschrift, zou behandelen,
waarbij de studenten enige kennis van het boekhouden moesten hebben, werd de
heer K.Rinzema belast met het geven van een cursus in dat vak.Met ingang van 17
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2 Dr. B.H. Slicher van Bath, 1 949-1 9 7 2 , de grondlegger van de agrarische geschiedenis in Nederland

oktober 1949 werd dr. Th.L.M. Thurlings, sinds 1946 lector aan de Nederlandse
Economische Hogeschool in Rotterdam, tot hoogleraar in de staathuishoudkunde
benoemd. Hij zou de grondslagen van het theoretisch-economisch denken behandelen en een aantal specifieke lacunes in het economisch onderwijs opvullen, onder andere met betrekking tot de organisatie en techniek van de handel. Enige dagen later,
21 oktober 1949, volgde de benoeming van prof.dr. B.H. Slicher van Bath, tot tijdelijk buitengewoon hoogleraar in de agrarisch-economische en -sociale geschiedenis.
Een ordinariaat wilde Slicher niet aanvaarden, omdat hij pas kort tevoren (in 1948)
tot hoogleraar in Groningen was benoemd en zich daardoor gebonden voelde. Pas in
1955 bleek hij bereid een gewoon hoogleraarschap aan de Landbouwhogeschool te
overwegen, indien de mogelijkheden werden geschapen om op uitgebreide schaal
het onderzoek ter hand te nemen op het gebied van de nog bijzonder verwaarloosde
geschiedenis van de landbouw en de landbouwtechniek. Per 1september 1956 werd
hij aangesteld als gewoon hoogleraar in de agrarische geschiedenis.

Fundamenteel onderzoek in de landbouw

Het Landbouwhogeschoolstatuut van 1956 is niet lang ongewijzigd gebleven. Alin 1961 was er, aldus Hellinga in zijn diesrede van 1971, weer zoveel onvrede met de studieopzet dat opnieuw een commissie van advies inzake de wijziging
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van het Landbouwhogeschoolstatuut werd ingesteld. Dit was mede het gevolg van
het op 8 februari 1961 verschenen rapport van de commissie Fundamenteel
Onderzoek in de Landbouw (in de wandeling naar haar voorzitter de commissieKoningsberger genoemd), die zich vanaf het najaar 19S9 'over ontwikkelingen in
het wetenschappelijk onderwijs speciaal met betrekking tot de Landbouwhogeschool
had gebogen'. 2 1
Deze commissie was, op verzoek van het bestuur en de senaat van de
Landbouwhogeschool, bij besluit van 5 oktober 1959 door de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, mr. V.G.M. Marijnen, in het leven geroepen.
Naast de voorzitter, de al genoemde prof.dr. V.J. Koningsberger, hoogleraar in de
plantkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, hadden in deze commissie als leden
zitting, prof.dr. E.W. Hofstee, hoogleraar in de empirische sociologie en sociografie,
alsmede de sociale statistiek aan de Landbouwhogeschool, prof.drs. H.W. Lambers,
hoogleraar in onder meer de algemene leer der economie aan de Economische
Hogeschool te Rotterdam, prof.dr. H. Veldstra, hoogleraar in de biochemie aan de
Rijksuniversiteit te Leiden en prof.dr.ir. S.J. Wellensiek, hoogleraar in de tuinbouwplantenteelt aan de Landbouwhogeschool. Als secretaris was de pas benoemde
Wageningse lector in de landbouwscheikunde dr.ir. G.H. Bolt aan de commissie toegevoegd.
De commissie had tot taak:
a. na te gaan welke de consequenties zijn van de huidige natuurwetenschappelijke ontwikkeling voor het fundamenteel landbouwkundig onderzoek;
b. een samenhangend geheel van maatregelen aan te bevelen, die nodig zijn om
in het bijzonder de Landbouwhogeschool in de gelegenheid te stellen te voldoen
aan de eisen, die het fundamenteel landbouwkundig onderzoek in de huidige
tijd stelt;
c. bij de maatregelen ter voldoening aan de eisen van het fundamenteel onderzoek tevens die aspecten te betrekken, welke aan de beoefening van de sociale en
economische wetenschappen aan de Landbouwhogeschool zijn verbonden.
De commissie werd op 30 november 1959 door de minister geïnstalleerd.
Zowel in de considerans van het besluit van 5 oktober 1959 als in de installatierede
van de minister werd verband gelegd tussen de instelling van deze commissie en het
rapport, uitgebracht door de commissie Ontwikkeling Natuurwetenschappelijk
Onderzoek, ingesteld door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
mr. J.M.L.Th. Cals, bij besluit van 3 december 1957 (de zogenoemde commissie[H.B.G.] Casimir.)
Uit de installatierede van minister Marijnen bleek echter dat de taak van de
commissie Fundamenteel Onderzoek in de Landbouw (F.O.L) een ruimer gebied bestreek en meer gedifferentieerd was dan die van de commissie-Casimir.
Op een korte schets van de ontwikkeling die de landbouwwetenschap doormaakte, liet de minister volgen:
'De vraag is gesteld of bij de grote vlucht, welke het landbouwkundig onderzoek heeft genomen, wel voldoende aandacht is besteed aan het fundamenteel gerichte werk, dat in eerste instantie, zo niet exclusief, zijn plaats vindt aan de Land-
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bouwhogeschool. Voor volledige ontplooiing van het landbouwkundig onderzoek
in Nederland moet immers worden gestreefd naar een juist evenwicht en naar een
gezonde wisselwerking tussen het meer fundamentele en het meer toegepaste onderzoek. De Landbouwhogeschool is een opleidingsinstelling, maar op academisch
niveau, hetgeen impliceert, dat een belangrijk deel van haar taak uit ontwikkeling
van de landbouwwetenschappen bestaat. De studenten, die later hun werkkring bij
het landbouwkundig onderzoek zullen vinden, moeten tijdens hun studie worden
geconfronteerd met onderzoekingsproblemen, en dan uiteraard op een wijze, die
volledig op de hoogte van de tijd is. Ook moet worden bedacht, dat bij voldoende
ontwikkeling van het fundamentele onderzoek het toegepaste onderzoek hiervan de
weerslag ondervindt en dat stilstand van het eerste, sterilisatie van het tweede zou betekenen.'

Fundamenteel en niet-fundamenteel onderzoek
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In zijn antwoord liet voorzitter Koningsberger onder meer uitkomen wat de
commissie onder fundamenteel en niet-fundamenteel onderzoek meende te moeten
verstaan. Hoewel wij op dit onderscheid bij de behandeling van het rapport van de
commissie nog uitvoerig zullen ingaan, willen wij de lezer de illustratieve constatering niet onthouden, waartoe Koningsberger, inhakend op de rede van de minister,
kwam:
'U noemde alsvoorbeeld het fundamentele onderzoek, dat tot de ontdekking
van plantaardige groeistoffen leidde, waartoe men ook dat naar de algemene physische en chemische eigenschappen van stoffen, die groeistofwerking uitoefenen, kan
rekenen. Wanneer men echter op grond van datgene, wat dit onderzoek aan resultaten opleverde in de chemische industrie gaat trachten voor de practijk geschikte preparaten met groeistofwerking tegen zo gering mogelijke kosten te fabriceren, dan is
dat typisch niet-fundamenteel onderzoek.' (...)
Een voor de commissie belangrijk vraagstuk werd door Koningsberger aangeduid in de volgende passage:
'Uw vroegere ambtsvoorganger, Dr. Mansholt,* heeft na de tweede Wereldoorlog met grote voortvarendheid voor het wetenschappelijk onderzoek in de landbouw een aantal onderzoeksinstituten in het leven geroepen, die jaarlijks over een
zeer aanzienlijk bedrag kunnen beschikken en waaraan in toenemende mate fundamenteel onderzoek wordt bedreven. Deze instellingen zijn thans zo krachtig uitgegroeid, dat de vraag rijst, of onze enige nationale Landbouwhogeschool zich wel in
een hieraan evenredige mate heeft kunnen ontwikkelen. Het antwoord op deze vraag
is uitermate belangrijk, want tenslotte is het deze Landbouwhogeschool, die niet alleen de onderzoekers zalmoeten opleiden die zijzelf nodig heeft, maar deze ook voor
een belangrijk deel zal moeten leveren aan de instellingen van onderzoek, die ik zojuist noemde.

*

S.L.Mansholtwasop 1 januari 1958alsministervanLandbouw,VisserijenVoedselvoorzie-

ningafgetreden. Zijnopvolgersindezeperiodewarenachtereenvolgensdr.ir.A. Vondeling,ir.C. Staf
(a.i.),mr.V.G.M.Marijnen enmr.B.W. Biesheuvel.
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Het zal onvermijdelijk zijn, dat door de commissie ook de opleidingsmogelijkheden, zoals deze thans in Wageningen zijn, nader in beschouwing worden genomen. Het is niet uitgesloten, dat daarbij een zekere vrees tot uiting zalkomen, dat
er op den duur te veel landbouwkundige ingenieurs voor fundamenteel onderzoek
zullen worden opgeleid. Ik deel die vrees geenszins, want hij, die tijdens zijn opleiding vertrouwd is geraakt met het wezen van fundamenteel onderzoek en inzicht
heeft gekregen in de daarbij gevolgde gedachtengang en de gebruikte methodiek, zal
blijken ook -zelfs zeer goed - berekend te zijn op een werkkring in de richting van de
wetenschapstoepassing. Het omgekeerde is echter niet mogelijk.
Verreweg demeeste Wageningse abituriënten vinden een werkkring in de wetenschapstoepassing en het is volkomen terecht, dat in het algemeen de opleiding in de eerste
plaats daarop is afgestemd, (cursivering van ons, v.d.H.)
Men mag echter niet verwachten, dat dergelijke krachten zonder een diepgaande omscholing met het gewenste resultaat zouden kunnen worden ingeschakeld
in het fundamentele onderzoek. Dit geldt niet alleen voor de natuurwetenschappen,
maar naar mijn mening evenzeer voor het sociologische en economische onderzoek'. 22

Handhaving van de opleiding tot generalist

De door ons gecursiveerde zin wijst erop, dat de commissie-Koningsberger
geenszins van plan was afbreuk te doen aan de opleiding tot generalist. Dit blijkt ook
uit het rapport (hoofdstuk 8, eerste alinea, p. 17).
De commissie wilde geen advies aan de minister uitbrengen zonder onder
anderen de hoogleraren en lectoren van de Landbouwhogeschool en de directeuren
van de instituten en proefstations voor landbouwkundig onderzoek te hebben geraadpleegd. Zo richtte zij tot hen in december 1959 een rondschrijven waarin zij de
haar opgelegde taak uiteenzette en vervolgens deze vraag stelde:
'Op welk(e) gebied(en) isnaar uw mening fundamenteel onderzoek voor de
landbouwwetenschap nodig en in welke volgorde plaatst U de vraagstukken die
moeten worden onderzocht?' Op deze wijze kregen de aangeschrevenen de gelegenheid om als het ware hun potjes op het vuur te zetten.

Nieuwe indeling van het wetenschappelijk onderzoek

In haar rapport gebruikte de commissie in plaats van de oude indeling van
het wetenschappelijk onderzoek in zuiver en toegepast onderzoek een driedeling in
fundamenteel onderzoek, niet-fundamenteel onderzoek en wetenschapstoepassing.23
Onder fundamenteel onderzoek verstond de commissie 'het onderzoek dat
gericht [is] op het verkrijgen van inzicht in de aard en de samenhang tussen de verschijnselen, die zich voordoen in de natuur en de maatschappij'. Staat hierbij het te
onderzoeken vraagstuk, bijvoorbeeld de aard van de virussen op de voorgrond, onafhankelijk van het object van onderzoek, dan wordt dit gewoonlijk 'zuiver' wetenschappelijk onderzoek genoemd. De onderzoeker kiest dan een object waarvan hij
verwacht dat het zich het best leent voor zijn onderzoek, bijvoorbeeld het virus van
de mozaïekziekte van de tabak. Zodoende, aldus Koningsberger c.s., beweegt het zui-
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ver wetenschappelijk onderzoek zich in het algemeen op een hoog generalisatieniveau. Het onderzoek is evenwel niet minder fundamenteel wanneer er een binding
bestaat tussen het te onderzoeken vraagstuk en het object van onderzoek. Als voorbeelden van dit laatste noemde de commissie dan een cultuurgewas óf een maatschappelijk probleem dat op een oplossing wacht. Het ligt dan - aldus nog steeds de
commissie - meestal wel op een lager niveau van generalisatie en wordt volgens het
spraakgebruik in de regel 'toegepast' wetenschappelijk onderzoek genoemd. Een belangrijk deel van dit zogenoemde toegepast onderzoek is dus volgens de commissie
fundamenteel.*
Met deze omschrijvingen doorbrak de commissie niettemin de gebruikelijke,
maar al te eenvoudige uitspraak, dat het fundamenteel onderzoek per definitie bij de
Landbouwhogeschool thuishoort en het toegepast onderzoek sowieso bij de instituten voor landbouwkundig onderzoek. Bij deze instituten, zo concludeert Eijsvoogel,
wordt eveneens voor een aanzienlijk deel terecht fundamenteel onderzoek verricht.
30

De commissie-Koningsberger stelde zich overigens wel geheel achter het
rapport dat in 1955 door de commissie-Polak** werd uitgebracht en waarin werd
gesteld dat 'fundamenteel onderzoek van meer algemene aard in de eerste plaats
thuis behoort bij de instellingen van Wetenschappelijk Onderwijs' (...). Koningsberger c.s. motiveerden dit met het argument dat de opleiding van wetenschappelijkewerkers met de juiste geestelijke mentaliteit voor het verrichten van fundamenteel
onderzoek slechts zou slagen als deze plaatsvond in de sfeer van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek: 'men kan een student slechts opleiden tot onderzoeker als
men hem onderzoek laat doen', aldus Eijsvoogel. De instituten zouden -zo verklaarde de commissie-Koningsberger -zich vooral met fundamenteel onderzoek van meer
gerichte aard dienen bezig te houden. Elders in haar rapport waarschuwde de commissie tegen de snelle vermindering van het nuttig effect van het onderzoek op lager
generalisatie-niveau, wanneer de theoretische grondslagen hiervoor niet in voldoende mate waren uitgewerkt. Zij had helaas moeten constateren dat het evenwicht
tussen het meer gerichte onderzoek van de instituten en het fundamentele onderzoek
van algemene aard van de Landbouwhogeschool was verbroken. Dit leidde tot conclusie 1 1in hoofdstuk 14van het rapport: 'De materiële voorzieningen ten behoeve

*

Eenanderdeelvanhettoegepastonderzoekisniet-fundamenteei enbetreft hetonderzoek

naardetoepassingsmogelijkheden. Decommissie-Koningsberger vindthetbegrip'toegepaste
wetenschap'overigenseentotmisverstandaanleiding gevendeverzamelnaam.Voorzoverhetom
onderzoek gaat,kanhetzowelfundamenteel alsniet-fundamenteel zijn.Hetmeestewatmentot
toegepastewetenschaprekentisnietmeerdanwetenschapstoepassing, 'diezonderscherpegrens
overgaatinwatmenals'depractijk' aanduidt.Depractiserendeartsbeoefent geenwetenschap,maar
pastwetenschaptoe'.Tothetgebiedvandewetenschapstoepassing behorenverderdelandbouwvoorlichtingsdienst, eenbelangrijk deelvanhetlandbouwonderwijs, proefvelddiensten enz.,evenalshetop
wetenschappelijke basisbeherenvaneenlandbouwbedrijf. ZieinhetArchiefLUdereedsgenoemde
briefd.d. 22december 1959,namensdecommissieondertekenddoorBolt.

**

ziepagina31

8 • Onderwijs en onderzoek (1945 - 1965)

van de LH zijn bij de te stellen eisen ver ten achter geraakt. Dit valt met name op bij
een vergelijking met de instituten en proefstations voor landbouwkundig onderzoek.
Mede als gevolg hiervan zijn niet overal de verstandhouding en de samenwerking
tussen de Landbouwhogeschool en deze instellingen zodanig, dat een optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden elkaar over en weer te steunen. Het verdient aanbeveling te doen nagaan hoe en in welke opzichten hierin verbeteringen
zijn te bereiken'.

Opleiding tot fundamenteel onderzoek onvoldoende

In hoofdstuk 8 (pp. 17 e.v.) bespreekt de commissie-Koningsberger de o p leiding tot fundamenteel onderzoek aan de Landbouwhogeschool, die zij onvoldoende acht. De regeling dat de onderzoeker in spe een geheel gestandaardiseerd en
goeddeels op praktische doeleinden gericht kandidaatsexamen moest afleggen en
zich pas in de ingenieursstudie in beperkte mate kon specialiseren vonden
Koningsberger c.s. ongewenst.
Daardoor was het noodzakelijk - als men zich tenminste wetenschappelijk
verder wilde ontplooien -na het ingenieursexamen het onderzoek voort te zetten, in
de regel in de functie van assistent of wetenschappelijk ambtenaar, die als zodanig
ook met andere taken was belast. De commissie oordeelde deze weg, die in een aantal gevallen inderdaad tot de promotie en een geslaagde carrière alsonderzoeker leidde, 'te langdurig, didactisch onlogisch en inefficiënt'. Zij meende dat de student in
een vroeger stadium van zijn studie moest kunnen kiezen voor een opleiding tot research-specialist. (...) 'wil men komen tot een deugdelijke bevordering van een opleiding in de richting van fundamenteel onderzoek aan de Landbouwhogeschool,
[dan zalmen niet] moeten schromen hiervoor reeds de voorbereidingen te treffen in
een vrij vroeg stadium van de studie, met name tijdens de candidaatsstudie'. In zijn
artikel DE HERVORMING VAN HET L.H.-STATUUT komt Eijsvoogel tot de conclusie dat

**

De commissie-Polakhadin 1956nietalleeneenadviesaandeministervanLandbouw

uitgebrachtoverdereorganisatievandebestuurstructuur vandeLandbouwhogeschool,maarookover
demeestgewenstewijzevansamenwerkingtussendeLandbouwhogeschoolendeindeTweede
Wereldoorlog doorhetministerieteWageningenopgerichteinstitutenvoorlandbouwkundig
onderzoek.DeLandbouwhogeschool vreesde,vooralindeeerstenaoorlogsejaren,nietzonderreden
datdoordegroterebelangstellingvoorrechtstreeksopdepraktijk gerichtonderzoekhetbenodigde
geldweleensruimernaardeinstitutendannaardeLandbouwhogeschool zougaanvloeien.
BovendienbestonderbijdeLandbouwhogeschool irritatieoverhetfeit datdeinstituten, tenbehoeve
vanhunadviezenaandepraktijk, geneigdwarenomookzelfstandig onderzoekingen teentameren.
Daarbijkondenzijnietvermijden problemenvanfundamentele aardaantesnijden. Invelegevallen
vormdendezeimmersdeachtergrondvanschijnbaar eenvoudigevraagstukken.
Hetzoudanookvolgensdecommissie-Polak zekeronjuist zijnaandeinstitutenhetrechtteontzeggen
zichmetfundamentele problemenbezigtehouden, 'maarinhetalgemeenbrengtdedoelstellingvan
dezeinstellingenmee,datmenvanhennietmagverwachten,datzijinbelangrijke mateleidingzullen
gevenaandeontwikkelingvandewetenschap (...)'. (CommissietotreorganisatievandeLandbouwhogeschool,archiefLU.)
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de keuze voor eenopleiding totresearch-specialist (oftot generalist) na twee jaarzal
moeten worden gemaakt. 'Naéénjaar toch, naeenpropaedeuse metbasisvakken, is
de student nogteweinig georiënteerd omtekunnen kiezen, terwijl eenkeuze na drie
jaar weinig verschil zou maken met de huidige toestand waarbij m e n zich na het
candidaatsexamen kan specialiseren'. 24

Instelling commissie wijziging statuut Landbouwhogeschool

De commissie-Koningsberger vond datdoor hetaanbrengen vanenkele 'differentiërende modificaties' binnen de bestaande studie voorlopig eenbruikbare oplossing konworden verkregen om toteen studieprogramma metruimere specialisatiemogelijkheden te geraken. Wanneer m e n daarmee dan ervaring had opgedaan,
zou op den duur na grondige studie het studieprogramma in zijn geheel kunnen
worden aangepast aande gestelde eisen voor de opleiding totwetenschappelijk onderzoeker. Daarvoor werd onmiddellijk na het verschijnen van het rapport van de
32

commissie-Koningsberger de senaatscommissie wijziging statuut Landbouwhogeschool ingesteld, die onder voorzitterschap van de rector magnificus, eerst prof.
Eijsvoogel en sinds september 1965 prof. F.Hellinga, stond. Devervulling vanhet
secretariaat vandeze commissie door dr.ir. Bolt, de oud-secretaris vande commissie
F.O.L., waarborgde een goede aansluiting met de opvattingen zoals die in hetrapport-Koningsberger naar voren waren gebracht.
Bij haar beschouwing over de opleiding tot wetenschappelijk onderzoeker
hield decommissie-Koningsberger vast aanhaar overtuiging dateenoriëntatie opde
landbouw en het platteland ookin de toekomst uit het programma van alle studierichtingen zoumoeten blijken.
De meningen van de senaat liepen uiteen over de vraag of de voorgestelde
voorbereiding totwetenschappelijke scholing ook diende teworden doorgetrokken
tot depropaedeuse. Splitsing ofgeen splitsing, datwasdevraag diesinds de Tweede
Wereldoorlog meermalen aande orde werd gesteld. Wanneer in 1948 besloten zou
zijn tot oprichting vaneenafzonderlijke sociaal-economische faculteit, danzouook
de splitsing vandepropaedeuse eenaantal voorstanders hebben gevonden. 25 In 1953
was naar voren gebracht datde bestaande propaedeuse voor een studie vande agrarische wetenschappen weinig doeltreffend was. Menvreesde echter dat degene die
als eerstejaars aankwam in Wageningen, niet voldoende georiënteerd zou zijn om
een keuze temaken enbesloot dusdeuniforme propaedeuse tehandhaven. Nadat de
afzonderlijke propaedeuse voor landbouwhuishoudkunde (1954) in 1956 weer verdwenen was,vindt men in het onderwijsverslag van 1964 (en opnieuw in datvan
1968) voorstellen toteen aparte propaedeuse voor de maatschappijwetenschappen.
De commissie-Koningsberger stelde zichophetstandpunt dat,wanneer m e n
zich beperkte tot enkele, inhoudelijk zeer verschillende propaedeuses (de sociologisch-economische en de natuurwetenschappelijke bijvoorbeeld) het bezwaar van
een te vroege keuze verwaarloosbaar was.Zewees daarbij op de situatie waarin de
abituriënten vandehogereburgerscholen (detegenwoordige athenea) ende gymnasia zich bevonden, dieelders gingen studeren en zich gedwongen zagen uit eennog
veel groter aantal mogelijkheden tekiezen. Eijsvoogel, sterk beïnvloed door de strek-
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