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Ik zounu toch inalle ernst enwat dieperwillen ingaan
opderelatie Minister -Landbouwhogeschool.
Het landbouwonderwijs heeft inde 102jarenvan zijnbestaanaltijd geressorteerd onder hetMinisterievanLandbouw.Het landbouwonderwijs hoort tezamenmethet landbouwonderzoek ende landbouwvoorlichting totde klassieke
beleidsinstrumenten vandeminister vanLandbouw. Ikciteermet instemming dr.J. Kremers,toenvoorzitter van
deVoorlopigeWetenschappelijke Raad voor hetRegeringsbeleid ensprekende in 1976bijdeherdenking van 100jaar
onderwijs,voorlichting enonderzoek inde landbouw:
"Toendecrisis,nu 100jaar geleden,toesloeg ineensectorwaarinmeer dandehelftvandeberoepsbevolking werkzaamwas,laghet inderede- enhet isachteraf eengoed
besluit geweest-hemdie instrumenten terbeschikking te
stellen".
Toch isniet iedereenaltijd overtuigd geweest vande
juistheid vande stellingdathet landbouwonderwijs in
zijn geheel tothetMinisterie vanLandbouwbehoort. In
hetbeginvande jaren '30iser sprakevan geweest de
Landbouwhogeschool toe tevoegen aandeVeterinaire Faculteitder Rijksuniversiteit teUtrecht.Datwas inmijn
eerste jaar enmijnjaargenoten en ikvondendie gedachte
hoogst afkeuringswaardig. De argumentenherinner ikmij
nietmeer zogoed.Hetdeedverfrissend aan tebemerken
dat de gedachte ookomkeerbaar isblijkens de IVe,niet
de laatste,stelling inVerkaiks proefschrift,waarinhij
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gt dat "het overweging verdient de Faculteit derDier-

geneeskunde organisatorisch bijhetMinisterie vanLandbouw enVisserij onder tebrengen",waardoor de situatie
dievan I9I8tot 1923heeftbestaan, zou zijnhersteld.
Laterdreigde bijenkelekabinetsformaties deverantwoordelijkheid voorde LH tewordenovergebracht naar deminister vanOnderwijs.Sinds 1968 isdaar echter eenwetswijziging voor nodig,omdatdeWWObepaalt dat deminister
vanLandbouw enVisserijverantwoordelijk isvoor deLH.
De indelingvanhet landbouwonderwijs enookvanhet landbouwkundig onderzoek bijhetMinisterie vanLandbouwwordt
ooknuechter nogniet alsvanzelfsprekend ervaren. Enkele
jarengeleden adviseerde de commissie-Van Veenbeidesectorenonder tebrengenbijhetMinisterie van Onderwijs
enWetenschappen. Ikciteer opnieuw enmet instemming
dr. Kremers: "Devraagwaar hethier om gaat isdie naar
deplaats vanhet landbouwonderwijs en,zijhet inmindere
mate,het landbouwkundigonderzoek inde departementale
organisatie. InhetMinisterievanLandbouw enVisserij
zijn inbeginsel alleopde landbouw gerichte deelfuncties
vandeoverheid bij elkaar gebracht inéénministerie.Het
gaatdaarbij niet alleenomonderwijs,onderzoek envoorlichting,maar ookom zakenbetreffende het inkomensbeleid,
belastingzakenendergelijke.Het isvrijwel eenunicum in
ons stelsel.Ongetwijfeld zijndaaraanvoordelen verbonden.
Wellicht ligt indezeopzetvoor eenbelangrijk deelhet
geheimvanhet goede functionerenvanditministerie".
Dr.Kremers gaatdanverder en zegt "dathet -d.w.z.de

huidige indeling -zich slechtverdraagtmet eendepartementale indeling dieniet gebaseerd isop maatschappelijke
belangengebieden - zoalsde landbouw -maar opdeelfuncties, zoalshetonderwijs".
Ikkandr.Kremersnietmeervolgenwanneer hijheroverweging vandevoor-ennadelenvan de indeling van het
landbouwonderwijsbepleit,tezamenmet de toelaatbaarheid
vanuitzonderingen opderegel.Aan dieheroverweging heb
ikgeen enkelebehoefte.Ikheb begrip voor een logische
enrationele indelingvandepartementen vanalgemeenbestuur.MaardeministervanLandbouwkan geen enkelvande
klassieke beleidsinstrumenten,onderwijs,onderzoek en
voorlichting,missen.Wanneer eendepartementale indeling
meer dan 100jaar goed gewerkt heeftmoetmenwelmet zeer
zwareargumentenkomenomdit teveranderen. Ikheb die
argumenten totdusvernog niet gehoord. Ikvertrouw dan
ook dat - ikciteer ir.Lardinois -de Landbouwhogeschool
deparel indekroonvandeminister van Landbouw enVisserij zalblijven.
Inzakedebetrekkingen vandeLHmet hetMinisterie -vanzelfsprekend Landbouw -heb iknogwel eenwens. Ikheb
het tijdensmijn studententijd als zeernuttig ervaren dat
dehoogleraar inde landhuishoudkunde,prof.Minderhoud,
zeernauwebetrekkingen onderhield met hetMinisterie.Hij
was daar eengraag geziene adviseur en zijncolleges waren
daardoor zeeractueel.Debeginselenvande toenmalige
Nederlandse landbouwpolitiek ende toepassing daarvanbij
de landbouwcrisismaatregelenvormden eenboeiend college.

Ikvind het jammer dat ikdaarvan thans nietveelmeer
merk.HetNederlandse landbouwbeleid voor zowelhet eigen
land alsdeEEG zoubest intensievere gedachtenwisseling
tussenMinister enLHkunnenverdragen.Ophet gebied van
deontwikkelingssamenwerking isdeze gedachtenvorming met
deminister vanOntwikkelingssamenwerking beter opgang
gekomen,terwijldeadviserende rolvanWageningsehooglerarenbijhetMinisterie vanVolkshuisvesting enRuimtelijkeOrdening zichvolledigheeft ontwikkeld. Ikachtdit
eenstukmaatschappelijke dienstverlening vanhogeorde.
Voorzovervoor dezeactiviteiten toestemming nodigwas van
het collegevanbestuur isdeze altijd vanharte gegeven.
Mijnwens isduidelijk: ikhoef deze nietmeer uit te
spreken.

De relatie tussendeLHende Instituten van landbouwkundigonderzoek toont inde loopder jaren eennog alwisselend karakter.Aanvankelijk - indebeginjarenvande
Landbouwhogeschool -warende instituten ergverwevenmet
de LH,maar spoedigdaarnavolgdede ontkoppeling. Beide
ontwikkelden zichmetduidelijk gedefinieerdedoelstellingen:deLHhoudt zichbezigmet onderzoek dat ophetonderwijs is ingesteld,het leeronderzoek,met daarnaastwetenschappelijk of,zomenwil,fundamenteel onderzoek,
terwijlde Instituten zichbezighoudenmet onderzoek dat
sterk gericht isopdepraktijk,ophet oplossenvan specifiekeproblemen.
De sterkegroeivande Instituten inde jaren '50,die

naarverhouding nog sterkerwas dandievan deLH zelf,
werd binnendeLHwel eens als concurrerend ondervonden.
Deafnamevandegroeivan zowel deLH alsde Instituten
heeft tweedingenmogelijk gemaakt. Indeeerste plaats
deerkenning dat dewijzewaarop het onderzoek geschiedt
welverschilt,maarnietmeer zoveel alsvroegeredefinitiesdeden geloven.Ookde Instituten dedenaanwetenschappelijk onderzoek enookdeLHhield zichmet toegepast onderzoek bezig.Men gingelkaarwatmilder beoordelen. In
de tweede plaats deerkenning dathetbeter isna tegaan
of enhoe enwanneer kanworden samengewerkt dan ieder
autonoom zijnsweegs tegaan.
Daaruit vloeitvoort dathet ineentijdvan schaarser
wordende financiëlemiddelen,na eenperiodevanonstuimige groei,nuttig ennodig isdebalansop temaken en
na gezamenlijke standpuntbepaling te trachten toteenbesluit tekomenhoeverder tegaan.Menwas zichdaarbij
bewustvanhet feitdatde financiëlemiddelen uit één
bronkomen,dievanhetMinisterievanLandbouw enVisserij.
Bijdeopeningvanhet academisch jaar in 1976heb ikgezegd: "De tijd isrijpomna tegaanwelkevormenvansamenwerking vandeLHende Institutenvan landbouwkundig
onderzoek nogmeer gestalte kunnenkrijgen.InonzeWageningse situatie isdie samenwerking van essentieel belang".
Ikhebdaaraan toegevoegd datdegedachte op zichzelf niet
nieuw is.In 1968toendeLandbouwhogeschool zelfstandig
werd heeft de toenmaligeministervanLandbouw enVisserij,
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r. Lardinois,daarover behartenswaardige dingen gezegd.

Ikheb erbijde openingvanhet academisch jaar opgewezendat er al enkelejaren goede contactenbestonden tussenLH-vakgroepen ensommige Instituten endat eenuitwisselingvan gedachten enwederzijdse deelname aan projecten
Plaatsvindt.Devakbroedersweten elkaar vanzelfsprekend
tevinden.Maar zei ik toen "het collegevanbestuur vindt
datdie samenwerking bestwatmeer geïnstitutionalisserd
zoukunnenworden".
DeLandbouwdag van 5mei 1977vanhet Nederlands Instituut
vanLandbouwkundig Ingenieurs enhet Koninklijk Genootschap
voor Landbouwwetenschap was gewijd aanhet thema "Samenwerking LH-Instituten".De algemeen directeur vanhet landbouwonderzoek,dr.ir.D. de Zeeuw,en ikspraken inhet
IACenwij zeidenbeide "dathetwelmoest gebeuren".
Nogdatzelfde jaarwerd de commissie samenwerking LH-Instituten geinstalleerd door dedirecteur-generaal van
deLandbouw,ir.A.de Zeeuw.Er zalgetrachtwordendie
samenwerking teontwikkelen opdrieniveaus:onderzoek,
onderwijs endienstverlening.Decommissie zal ongetwijfeld kijkennaarde samenwerkingsvormen -meest vrijblijvend -diereedsbestaan. Ikdenk aanhet Centrumvoor
Agrobiologisch onderzoek -het CABO- endevakgroep
Theoretische TeeltkundevandeLH;aande samenwerking
bijde fytopathologie endeentomologie;aande onlangs
totstand gekomensamenwerking tussenhet CABO endevakgroep Onkruidkunde. Ikdenk ook aande samenwerking tussendeDirectie Landbouwkundig Onderzoek ende LHbijhet

CentrumvoorLandbouwpublikaties enLandbouwdocumentatie,
hetPudoc,enhetWetenschappelijk Informatiecentrum, de
huidigebibliotheek vandeLH.De commissie zalmoeten
bezienhoedeze samenwerking past inde organisatiestructuurdiedoor deNRLO is ontwikkeld.

Debetrekkingenmet de gemeenteWageningen zijnuniek.
De gemeenteheeft 28.000 inwoners.DeLHheeft 1.800 man
personeel en5.000studenten.Vanhet personeelwoont46%
binnende gemeente,terwijlhet overgrote deelvandestudentenbinnende gemeentegrenzenwoont.De gemeenteheeft
een schrijnend gebrek aan goede terreinenvoor woningbouw
ende gekozenoplossing voor ditprobleem,het Uiterwaardenplan,vond geen instemmingbijdeminister vanVolkshuisvesting enRuimtelijke Ordening.Eenaantal naar het
oordeelvande gemeente zeer goedebouwterreinen isin
handenvandeLH,die zenodigheeft als proefterrein
rondombestaande gebouwencomplexen.
Al deze feiten,gevoegd bijhet gegevendat er inNederland éénLandbouwhogeschool is-dieniet onderhetMinisterievanOnderwijs enWetenschappen,maar onderhet
Ministerie vanLandbouw enVisserij ressorteert - geven
inonsWagenings jargon aanleiding tespreken over "de
typischWageningse situatie",de T.W.S.DeT.W.S.speelt
overigens ook eenrol op andere gebiedendandebetrekkingenmetdegemeente.
Ik zei zoevendatdebetrekkingenmet de gemeente uniek
zijn.Maar zij zijnookdelicaat.Er isweinigvoor nodig

vooral inverkiezingstijd, ompolitieke partijen tebrengen totuitspraken "datBenW de Landbouwhogeschool wat
hardermoet aanpakken".Aande anderekant zijn zonu en
danbinnendeLHgeluiden tehoren dathet college bij
grondtransacties nietvoldoende aandacht heeftvoor compensatie.
Tochwetenhet collegevan BenW enhet collegevanbestuur elkaarwel tevinden. Inde jaren zestigheeftde
zgn. commissie-Wellen eenverdeling gemaakt inzake nogbeschikbare terreinen tussenGemeente,LHende Directie
Landbouwkundig Onderzoek.
Bouwterreinenvoor studentenhuisvestingkonden zonder
moeitewordenverkregen.Alsbouwterreinvoor hetWetenschappelijk Informatiecentrum werd de oude begraafplaats
verworvenmet compensatie vanandere terreinen.Het college zegde toemede tewillenwerken aande overdracht
vanLH-terreinen inhet Binnenveld aande gemeente bestemd
voorWageningsewoningbouw.Welmoet inde laatste tijd
gegrepenworden naarhetmiddel van een "package deal"om
wensen enverlangens vangemeente enLHverantwoord af te
wegen.
Zolang zowelde gemeente alsdeLHbegrijpendatmenelkander nodigheeft isdeproblematiek oplosbaar.

Het gezicht naar binnenkerendemoetenwe allereerst sprekenoverdeWUB.
Dewet universitairebestuurshervorming,deWUBheefttezamenmetdewetwetenschappelijk onderwijs,deWWO,het

hetkaderbepaaldwaarbinnendeuniversiteitenenhogescholensedert 1971leven.DeWUBliepaanvankelijkafin
1976enwerdvervolgensverlengd tot 1982.Dewethadeen
experimenteelkarakterenzoureedsvoor 1976ophaar
werkwijzeenresultaatwordengetoetst.
Daarvoorwasnochbijdeuniversiteitenenhogescholen,
nochbijdeTweedeKamerhetinzichtvoldoendegerijpt,
maardietoetsingmoetnutochwelindekomenjaren
plaatsvinden.Deuniversitairewereldgaateenspannende
tijdtegemoet.
WijzullenonsookinWageningenovereenmeerdefinitieve
WUBmoetenberaden.Overdehuidigewetzijnbinnende
Landbouwhogeschooldenodigeuitsprakengedaan,terwijl
nogzeeronlangsdehogeschoolraad zichmethetcollege
tijdenseenconferentieopWoudschotenoverdeweten
haartoepassingberaadde.Waarstaanwijnumetonsoordeel,nadatwijeenjaarofzevenmetdewethebbengewerkt?Bijdeopeningvanhetacademischjaarin1974heb
ikgezegddatwijinWapeningenmetdeWUBkunnenleven,
omdatsommigenvindendatdewetnietvergenoeggaaten
anderendatdewettevergaat,terwijlvelenvindendat
dewetjuistdatgenebiedtwatonderdehuidigeomstandighedenpassend is.Ikmeendieuitspraaknogsteedste
kunnenonderschrijven,zijhetmetenigvoorbehoud.Ik
komdaarstraksnogopterug.
Ikhebdestijdsaandieuitspraaktoegevoegd,datdetijd
besteedaanbestuurlijkeactiviteitennoginevenwicht
wasmetonzehoofdtaken:hetgevenvanonderwijsenhet
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doenvanonderzoek. Ikheb deverwachting uitgesproken,
datdehogeschoolraad methet collegevanbestuur en
wellicht ookde faculteitsraad enhet faculteitsbestuur
n

og enige tijd zullenstoeien indemargediedeWUB laat

a

anhunbevoegdheden. Ikben indieverwachting niet te-

leurgesteld.Voortsheb ikaandacht gewijd aanhet noodzakelijkebestuurlijke samenspel tussen hogeschoolraad,
collegevanbestuur,faculteitsraad en faculteitsbestuur.
Dat samenspelbehoort ieder orgaan zijneigenbevoegdheden
te laten,maakt samenwerkingmogelijkwaardat nodig isen
kent daarnaast eenaantal "checks and balances",dat ontsporingenmoeilijkermaakt.Tenslotteheb ikeenEngels
staatsman geparafraseerd: "Er zijnerdie zeggendathet
eenslechtewet is.Maarvoor vandaag ishetdeminst
slechtewet die zichdenken laat.".
Dezebeschouwingen zoudenkunnen leiden totde conclusie
dat ikvanmening zou zijndatdeWUB,watde Landbouwhogeschool betreft,op enkelekleinigheden na ongewijzigd
zoukunnenwordenverlengd.Wijkunnen inWageningenmet
deWUBblijven leven,alsdebevoegdheden vandebestuursorganenwat strakkerwordengedefinieerd,maar vooral als
wij elkaarmetbegripvoor deopvattingvan eenander
tegemoet blijven treden,alsverdraagzaamheid en respect
voor standpuntenvanminderheden als maatschappelijke
deugdenblijvengelden.
Met enigewelwillendheid meen ik tekunnen zeggendat
zowelbinnendebestuursorganen als inhetverkeer tussen
dieorganenhet zojuist gezegdewerd nagestreefd.
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Erwas éénuitzondering.Deradicale studentenfracties
hielden zichniet altijd aandeze spelregel.Navaak intensievevoorbereidingwerd het eigen standpunt,inde
regel gebaseerd opwat doordie fracties alshet eigen
belangwerd gezien,geformuleerd enmet grote energie
naarvoren gebracht.Naar andere argumentenwerd nietgeluisterd.Menkwam tervergadering om tegetuigen,soms
om teovertuigen,maar nietomovertuigd teworden. Kort~
ommenhanteerde het conflictmodel.Nu isdatwel begrijpelijk.De zittingsperiode van studenten ismaar één jaar
enom studieredenenstellen zij zich zeldenherkiesbaar.
Hunervaring isdusbeperkt.De radicale studentenfractieshebben een zeernauw contactmethun achterban en
zij gaanmet instructies naar de raadsvergaderingen.
Maarbovenal:zij zijndejongsten inhet gezelschap,
zijmoeten ieder jaar opnieuwbewijzendat zijmeekunnendoen en zijhebben eenhekel aancompromissen.Dit
allesmaakthethanterenvanhet conflictmodelverklaarbaar.DeLandbouwhogeschool heeft daar niet ondergeleden,erwarenvoldoende tegenkrachten aanwezig om schade
tevoorkomen.
Om geenmisverstand tedoenontstaan: ikheb debijdrage
vanstudentenfracties inderegel-niet altijd -positief gewaardeerd. Zonderhunvoortdurend strijdenvoor
redelijkeverlangens ende erkenning daarvandoor anderen
washet geheelvandestudentenvoorzieningen, inclusief
dewoonbarakken,niet indehuidigevormvande grondgekomen.
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Maarhet zoujammerlijkvoor deLandbouwhogeschool zijn
indienhet conflictmodelhet gebruikelijke patroonvan
handelenzou zijngeweest binnenderaden enhet college
vanbestuur of inhetverkeer tussendeze bestuursorganen
onderling. Ikkandaar niet genoegvoorwaarschuwen.Het
isnietmoeilijkvoorbeelden tenoemenvan universiteiten,
hogescholen of gemeentenwaarde toepassing vanhetconflictmodel totonbestuurbare toestanden,tot ernstige interne tegenstellingen, totonvrede,tot frustraties,soms
totnegerenvanminderheden en inieder geval totbelemmeringvanhetuitvoerenvandehoofdtaken -voorde
universiteiten enhogescholen het gevenvanonderwijs en
hetverrichtenvanonderzoek -heeft geleid.
Hetmeningsverschil over harmonie-enconflictmodelkomt
inhoofdzaak naarvorenbijdevraag of ereen algemeen
belang bestaat,vanzelfsprekend binnendegrenzenvan een
gegevenorganisatie.Devoorstanders vanhetharmoniemodel zijngeneigd aan tenemendat allekrachten zichin
redelijkheid moetenbundelen totdebehartiging van één
belang.De critici zeggendatdaardoor reële belangentegenstellingenwordenverdoezeld. Deze critici hechten
juist aaneen zoduidelijkmogelijke formulering vanbelangentegenstellingen enuiteenlopende zienswijzen.Zij
vrezendatde erkenningvan eenoverkoepelend belang de
standpunten'verzwakt endewaarheid versluiert.Devoorstandersvanhetharmoniemodel zeggendanweer datde
Nederlandse taalvoldoende lenig,rekkelijk enprecies
isombinnenharmonischeverhoudingen volmaakt duidelijk

14
envolledigtezijn.
Ikzeireedsdatdevoorstandersvanhetconflictmodel
ontkennendatereenalgemeenbelangzouzijn.Zijdenken
intermenvandeelbelangenwaarbij,alserbeslistmoet
worden,deeenwintendeanderverliest.Ikdenkdaar
andersover.OokbinnendeLandbouwhogeschool zijneralgemenebelangendieiedererkentenwaaroverwijinonderdelenwelverschillendmogendenken,maardiewij
tochalsgemeenschappelijkbeschouwen.Ikdenkaanhet
niveauvanhetwetenschappelijkonderzoek,aanhetniveau
ofstraksmisschiendeniveausvanhetonderwijs,ommaar
enigevandebelangrijkstezakentenoemen.
BijdebeantwoordingvandevraagofwijinWageningen
metdehuidigeWUBkunnenblijvenleven,hebikeerder
eenvoorbehoud gemaakt,datikmetnamehebgenoemd.Ik
wilhetnogwatanderszeggen.WijkunneninWageningen
metdehuidigeWUBzondergrotewijzigingenblijvenleven,alswijbereidblijvenhetharmoniemodelinonze
onderlingebetrekkingentehanteren.Ikwijseropdat
deWUBnietgeschrevenisomhetconflictmodeleroptoe
tepassen.Inteveelzakenmoetendebestuursorganen
heteensworden:dehogeschoolraadmetdefaculteitsraad,
enbeidemethetcollegevanbestuur.Dewetgeeftin
diezakengeenuitsluitselwiensmeningmoetprevaleren
endewetgeverheeftbijdelaatstewetswijziginggeaarzeldindiecompetentiekwestiesuitsprakentedoen.
Wilmenhetconflictmodelregelmatighanterenopeen
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breed terreindanmoet deWUB ophet puntvancompetentiekwesties herschrevenworden.Datkanhaast niet anders
dandoordebevoegdhedenvancollegevanbestuur ofhogeschoolraad naenige hergroepering limitatief op te sommen
endanverwacht ikdat omhet geheel bestuurbaar tehoudendie limitering bijdehogeschoolraad zalkomen te
liggen.Een zelfde gedachtengang isdenkbaar bijdefaculteitsraad endevakgroepen.
DeWUB isechter nietvoor deLandbouwhogeschool alleen
geschreven.Bijdeherziening zal niet zozeer gekeken
wordennaar de instellingendiemetdeWUBkunnen leven,
maarveelmeer naar die instellingen die moeilijkheden
hebbenondervonden.Het lijktdaaromverantwoord de
vraag onder ogen tezienofwijmet eenWUBdiemet het
oogop diemoeilijkheden herschreven isook zoudenkunnen leven.Daarkomt nog iets bij.
DeWUB isgeschreven toendefinanciëlemiddelennog
rijkelijk vloeiden.Dat isnunietmeer hetgeval.
Overigenswordt deroepnaar eenmeer doelmatigebestedingvandemiddelen ookbuitende instellingen steeds
luider.De instellingen zullende toegewezenmiddelen
met nogmeer zorgmoeten beherenenwe zullen devraag
onder ogenmoeten zienofdehuidigewijzevanvaststellingvandebegroting daarvoor voldoende is.Ikkomdaar
laternog op terug.
Bijdeuniversiteiten enhogescholen inhet algemeen
wordt overhet functionerenvandeWUB zeer verschillend
gedacht.Niemand iserg tevreden envelen zijnergon-
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tevreden.De commissievoor debestuurshervorming-de
commissie-Polak-heeft aanhet Instituut voor sociaal
wetenschappelijk onderzoek vande Katholieke Hogeschool
teTilburg gevraagd eenonderzoek in testellennaar:
"hetbestuur vandeuniversiteiten enhogescholen onder
deWUB".De commissie zalhet rapport vandit onderzoek
naastde resultatenvande andere onderzoeksprojecten
mede alsbasis gebruikenvoorhet uitsprekenvanhaar
waarde-oordeel over deWUB enbijhet formulerenvan
aanbevelingen over de toekomstige inrichting vanhet
universitaire bestuur.
Iknoem eenaantal conclusies uithet rapport,langniet
alle.Deverhouding tussendeuniversiteitsraad en collegevanbestuur staat regelmatig inhet tekenvan strijd
omdemacht.Hetbestuur aande topvertoont meer gelijkenismet eenpolitiekmodel vanbestuur danmethetbestuur dat gewoonlijk indoelorganisaties wordt aangetroffen.Hetpolitiek karakter vanhetbestuur vindt zijn
basis ook indesamenstelling vande universiteitsraad.
Politieke opvattingenmoetendanwordenverstaanals
opvattingen over universitaire beleidszaken die soms ook
geinspireerd wordendoor politiek-ideologische stromingenbuitendeuniversiteit.Doorhet politiekemodel van
bestuur lopendebesluitvormingsprocessen langzaam.
Ikganiet inopdeopmerkingen die inhet rapportwordengemaakt overde faculteitsbesturen,defaculteitsraden endevakgroepbesturen. Deschrijversvanhetrapport klagendat omdeuniversitairebestuursvorm te
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evaluerenmen criteriamoethebben.Die zijnerwel,maar
2ezijnnauwelijks omschreven.Het rapport zegtdandat
e

envandewaardenvandeWUBdedemocratisering is,een

groot goed datmoestwordenbevorderd,maar hoewordt vragenderapporteurs -vastgesteld ofditdoelmeerof
minder isbereikt.Eendemocratische invloedsverdeling
werd inhet rapport omschreven als eenverdeling waarbij
alle partijen ongeveer evenveel invloed hebben.Naar deze
maatstaf gemeten isdehuidige invloedsverdeling nogweinigdemocratisch.Maar -vragenderapporteurs zichafwashet debedoeling vandewet,dat alle groepen,ongeachthundeskundigheid,dekwaliteit vanhundenkbeelden,
hunverantwoordelijkheid inde organisatie enhetbelang
bijeenbeleidszaak, ingelijkematehun stempel op een
besluit zoudendrukken? Dezevraagwordt overigens door
derapporteurs nietbeantwoord. Ikzounogdoor kunnen
gaan.Weinig enthousiasme enveel kritiek dus voorhet
functionerenvandeWUB. Ikherinner eraandatde Landbouwhogeschool nietbijhet onderzoekwasbetrokken,hoewel enkeleLH-medewerkers eenenquêteformulier hebben
ontvangen enbeantwoord.
Ikwil thansnader ingaanopvoorstellen en gedachten tot
wijzigingvandeWUBdieongetwijfeld zullenworden uitgesproken. Ikwilvoorop stellendat naarmijnmening,
met inachtneming vanwat ikeerder heb gezegd,deWUB niet
radicaal gewijzigd behoort teworden, inwelke richting
danook.Aanpassingen acht ikmogelijk. Ikmeen overigens
dat ieder diebestuurlijke verantwoordelijkheid draagt
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verantwoordingbehoortafteleggenoverzijndaden.
VoortsmeenikdatmenbijhetontwerpenvandeWUBerte
weinigrekeningmeeheeftgehoudendatdeuniversiteiten
enhogescholendoelgemeenschappenzijnengeenleefgemeenschappenzoalsgemeentenenprovincies.Inleefgemeenschappenwordtaaniedereengelijkeverantwoordelijkheid toegekendbijdeinrichtingvandezesamenleving.Doelgemeenschappenvervullentaken,deuniversiteitenenhogescholenleverenacademiciafenkomentotonderzoekresultaten.
Debeslissingenbinnendoelgemeenschappenzijnophette
bereikendoelgerichtendaarbijspeeltkennisvanzaken,
dusdeskundigheid,eenveelgrotereroldanbijleefgemeenschappen.Ikbenvanmeningdatbeslissingeninzake
onderwijsenonderzoekindeeersteplaats toekomenaan
ledenvanhetwetenschappelijkcorps.
WelkevoorstellentotwijzigingvandeWUBzijnnuteverwachten. Gedurendedelaatstemaandenishiervoorshands
voldoendeovergezegdengeschreven.Nietzonderemoties
overigens.DeGroeneAmsterdammer,eenbladmeteenduidelijkesignatuur,plaatsteenkopbovenzijnartikel"The
manonthetopherovertdeuniversiteit".Maarzoerg
ishetnuookweerniet.Aangenomenkanwordendatinde
voorstellendeverdelingvanbevoegdhedentussenhogeschoolraadencollegevanbestuurzalwordenherzien.De
bevoegdhedenvanderaadzoudenvanadviserendeencontrolerendeaardworden.Maarhethoeenwatstaatnoggeenszinsvast.Zoverhoeftmennaarmijnmeningniettegaan.
Ikzieoverigensnietwaarhetcollegenaarbinnenverant-
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woording zoumoetenafleggen.Naarbuiten isduidelijk:
sandeminister.
Maar nogmaals,devoorstellen totwijziging vandeWUB
zullen stelligmedeworden ingegeven door ervaringen van
die instellingendiemoeilijk met deWUB kunnenwerken.
Ikzouhet toejuichen indiennaast enige verduidelijking
vandebevoegdhedenvan college enhogeschoolraad hetvaststellenvandebegroting,eenrecht datuitsluitend de
raad toekomt,wat nader zouwordenbekeken. Ik zouhet een
verbetering vinden indiendiebegroting zoumoetenworden
vastgesteld "volgens richtlijnenvastgesteld doordeminister alofnietopvoorstelvanhet college". Ikvrees
namelijk dat nade recente discussies inderaden over het
budgetrecht dehogeschoolraad moeite zalhebbenomdebegrotingvast testellen inhoofdlijnen,zoals datbehoort.
Hetopnemen indebegroting vangedetailleerde wensen,
somsvanhobby-achtige activiteiten,van fondsenvoor speciale groepen,past niet indesfeervanwoekerenmetbeperktemiddelen.
Teverwachten is ookdatvoorgesteld zalwordendesamenstellingvande raden tewijzigen;watmeer accent inde
richtingvanhetwetenschappelijk personeel. Ikheb daar
niet zoveelmoeitemee.
Debenoemingvandebuitenuniversitaire leden zal ookwel
tersprakekomen.Het zoudenKroonbenoemingen blijven,
maar eenaantal aangewezen organisaties zoals vakbeweging,
werkgeversorganisaties,organisaties ophet gebied van
onderwijs,zoudenvoordrachtenkunnendoen. Ikvind dat
eenverbetering.
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Iknoemtenslottenogdewijzevanbenoemingvandeleden
vanhetcollegevanbestuur.TeverwachtenisdatvoorgesteldzalwordenalleledendoordeKroontedoenbenoemen.Ikneemaandatuniversiteitsraden tevaakeeneigen
maninhetcollegewildenhebben,erdaarbijnietoplettendedathetcollegecollegiaalmoetkunnenoptreden.Ik
zouookdiewijzigingeenverbeteringvinden.Weliswaar
hebbenwijbijdeLandbouwhogeschooloverditpuntgeen
moeilijkhedenondervondeneninhetgezegde"unjacobin
ministre,cen'estpasunministrejacobin"hebbenwijaltijdveelvertrouwengehad.
Inhetnajaarzaldecommissie-Polakzijnaanbevelingter
herzieningvandeWUBopenbaarmaken,dediscussiekandan
pasgoedbeginnen.
Dehogeschoolraad,defaculteitsraadenhetcollegevan
bestuurbesturendeLandbouwhogeschoolbinnenhetkader
vanWWOenWUBonderhettoeziendoogvandeminister.De
hogeschoolraadregeltenbestuurtdezakenvandeLHin
haargeheelvoorzoverhetcollegevanbestuurdatniet
doet,defaculteitsraadregelthetonderwijsenhetonderzoekenhetcollegevanbestuuriso.a.belastmethetdagelijksbestuurenziettoedatallesgoedloopt.
Inzijnafscheidsredealsrectormagnificus,september
1972,merktePolakop"datdebestuurshervorminginWageningenzichineengunstigklimaatheeftvoltrokken".Ik
benhetmethemeens.Maarvandiezelfdedagenafwerd
hetfunctionerenvandenieuwebestuursvormopeenzware

21
Proef gesteld door ietsdatmetdeWUB eigenlijk niette
makenhad,namelijk de 1000-gulden-affaire.Pas toenbegin 1973de zaak inWageningenbestuurlijk aandekant
was,konmet het eigenlijkewerkwordenbegonnenDefaculteitsraad heeft zich sedertdien evenwichtig.ontwikkeld.De raad isgelukkig geweest inzijnkeuze van
zijndekanen.De organisatievanhet onderwijs enhetonderzoekvolgens de nieuwe regelswerd terhand genomen.
Eenmiddenstructuur vande faculteitmaakte als denkbeeld
indebeginjaren enige opgang,werd daarna eencontroversiële zaak en isvervolgens - gelukkig -een zachtedood
gestorven.Een fusievan faculteitsraad enhogeschoolraad iswel eens,eneenmaal hartstochtelijk,bepleit,
maar lijkt nu,terecht,gestrand opbestuurlijke overwegingen.De samenstelling vande raden isniet gelijk en
behoort dat naarmijnmening ookniet te zijn;indefaculteitsraad zittendehardewerkers aande organisatie
vanonderwijs enonderzoek -Zadoks noemde zichzelf eens
bedrijvig redderend -en indehogeschoolraad degenendie
dezelfde onderwerpenuitdenhoge enafstandelijk moeten
bekijken.Dat gaatnietsamen.
Debenoemingvankroondocentenvergdeveel aandacht.Een
onopgeloste vraag isnoghoedebenoemingsprocedure kan
wordenbekort.Thansvergthet gehele proces anderhalf
jaar endan spreek ikover eenprocedure zonder complicaties. Zijndie er,danwordt een termijnvan twee jaargemakkelijk overschreden.
Deorganisatievandedefinitievevakgroepen zalnogveel
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aandachtvragen.Hetcollegeisdaarsterkbijbetrokken
omdatbeheersaspecteneenrolspelen.Hetgaatvooralom
devraagwiewelenwieniettoteenvakgroepbehoort.
Dezezaakkannietalleenmetrationeleargumentenof
overwegingenvanefficiencywordenbenaderdomdatdevakgroep,evenalsvroegerdeafdeling,deplaatsiswaarmen
zijn"thuis"heeft.
Hetfaculteitsreglement,datdoordehogeschoolraadmoet
wordengoedgekeurd,heeftlangopzichlatenwachten.Ik
komdaarstraksnogopterug.
Hetcollegevanbestuurvergadertregelmatigmethetfaculteitsbestuur tezamenmetdevoorzittervandehogeschoolraad inhetzgn."informeeloverleg".Vaakzijn
procedurezakenaandeorde,maarookinhoudelijkwordt
vangedachtengewisseld.
Debetrekkingenvanhetcollegemethetfaculteitsbestuur
hebbenzichindeloopderjarenprettigontwikkeld.De
waarderingvoorhetwerkvandefaculteitsraad isdaar
eengoedegrondslagvoor.
Dehogeschoolraadheeftzichaanvankelijkmetgroteenergiegestortinde 1000-gulden-affaire.Hoewelheteen
studentenzaakwasinengerezin,ginghetdehogeschool
inzijngeheelaan.Aandeordewarenvragenoverdegeoorloofdheidvanhetweigerenvanmedewerkingaaneen
onsympathiekewet,oneigenlijkgebruikvanbepalingenen
voorschriftenentenslottecompetentiekwestiestussen
raadencollege.Metenigemoeitekondezaakbestuurlijk
toteengoedeindewordengebracht.
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Aanstonds daarnawashetbestuursreglement aandeorde.
Deraad heeftmet grote scherpzinnigheid getracht debevoegdheden indesmallemarge diedeWUB laat tussenraad
encollege aan zich te trekken.Het collegeheeft erbij
z

ijn standpuntbepalingmede opvertrouwd datde zaakel-

ders nogmoestwordenbeoordeeld.Deministerheeft enige
bepalingen afgekeurd.De LHging inberoep ende Kroon
zalnu eenuitspraakmoetendoen.Datduurt echtererg
langen ikvrees datdeherziening vandeWUB in 1977de
beroepszaak zooverschaduwt dat eenuitspraak daardoor
veel aanbetekenis zalverliezen. Inmiddels hebbenraad
encollege elkaar gevonden ineenregeling adhoc ten
aanzienvanhetniet goed gekeurdegedeelte.
Na eenwat stormachtig beginhebbenraad encollegebeter
met elkaarkunnenwerken.Een enkelvinnig competentiedebatje,dat plaatsmoetkunnenvinden zonder littekens
teveroorzaken,heeftdeverhoudingen nietverstoord.De
jaarlijks terugkerendebehandeling vandebegrotingondervond mede doorde zorgvuldigevoorbereiding geenzwarigheden. Ikhebhet altijd jammer gevondendat aanhet
aantal aan tevragen formatieplaatsen zoveel aandacht
isbesteed.Wathebben college enraad zichnietuitgeput inhetbedenkenvanredeneringen omdeaanvrage van
een zeer groot aantalplaatsen teargumenteren,terwijl
wij tochwelwistenwatde reëlemogelijkhedenwaren.
De andere aspectenvandebegroting kregendaardoor te
weinig aandacht.
Devergaderingen vanderaadvoor ennadegrotevakantie
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warenvaak gewijd aanstudentenhuisvestingszaken. Ikheb
daar reeds eerder over gesproken.Diediscussies kregen
een bijzonder cachet,omdat inWageningende voorzitter
vanhet college tevensvoorzitter isvande Stichting
Studentenhuisvesting.Menheeftmijmeermalen gezegd dat
het college zichkwetsbaar maakt door goed tevindendat
zijnvoorzitter indezedubbelfunctie optreedt.Ikheb
diemening altijd bestreden.De studentenhuisvestingis
voor dehogeschool vanuitzonderlijk belang ineengemeentevan 28.000 inwoners,waarvan 5.000studenten,endaarom lijkthetmijdatdehuidige situatie gecontinueerd
moetworden.
Iksprak reeds overhet faculteitsreglement datnog goedgekeurdmoetwordendoor dehogeschoolraad.Deraad heeft
ermoeitemee.Hetbesturen "uitdenhoge"en"afstandelijk"enhet "marginaal toetsenvanreglementen"zijn
geen zakendiederaad graag terhand neemt.Veel liever
behandelt menhet onderwerp indebreedte en indediepte.
Het college probeert partijen oparmlengte tehouden en
draagt oplossingenaan.
Men zouuitdezebeschouwing de indrukkunnenkrijgen
dathogeschoolraad encollege elkaar nog aleens inde
haren zitten.Dat gebeurtwel eens, toegegeven,maar niet
altijd.Uit dewetvloeitvoort dat raad en college samen
besturen. Zemoetenhetdus eensworden. Inderaad klinkt
danwel eens het gevoeldoordatmen "hethoogste orgaan
is", terwijlhet collegemeentdichterbij dedingen te
staan.En alsdewetdannietduidelijk is,isvaakhet
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woordvanHumptyDumpty toepasselijk: "The questionis:
Who isgoing tobemaster? That'sall".
Almet alvoldoende redenomdankbaar tezijndatmetalle ingebouwde polarisatie-mogelijkheden raad en college
redelijk hebben samengewerkt. Ikhoop datdit zo zal blijven. Ikheb reeds eerder eenvoorbehoud gemaakt en zal
ditnietherhalen. Bijdezebeschouwing over raad en college zijnde figurenvande twee raadsvoorzitters nog
niet genoemd,maar zij zijnwelbepalend geweest.Deheer
Vander Plasheeft deraad tussende eersteklippendoor
geloodst enmevrouw Ten Zeldamheeft het schip indiep
water gebracht.Dehogeschool isdaardankbaarvoor.
Overhet collegevanbestuur kan iknu kort zijn.Ikheb
daar,sprekende overde raden,reedshet een enander
over gezegd.Het collegeheeft debesluitenvanderaad
voorbereid endaarnauitgevoerd. Hetheeftwat aangemoedigd enhier endaarwat afgeremd. Hetheeft toegekeken
of alleswelvolgens deregeltjes liepen zonu endan
devinger opgestoken. Slechts eenmaalmoest eenbesluit
tervernietigingwordenvoorgedragen.Uwiltmijwel
vergevendat ikmij totdeze opmerkingen beperk.Vanhet
werkvanhet collegeheb iknog teweinig afstand kunnen
nemen.
Ikheb gesproken overhetwerkvande faculteitsraad,de
hogeschoolraad enhet college.Hetwerk vandeze drie zou
nietmogelijk zijngeweest zonderhetwerkvanhet bureau
vandeLandbouwhogeschool.De ervaring en deskundigheid
die inhetbureau aanwezig isheeft alledrie organenvoor
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misstappenbehoed.Daarnaastheefthetbureaustimulerend
gewerkt,informatieverschaftendesamenhangderdingen
verklaard.Ikhebdevorigeweekbijmijnafscheidvan
hetbureauditonderwoordenproberentebrengen.
Tenslottenogeenpersoonlijkwoord.
Ikhebhetgrootstedeelvanmijnopleidingontvangenaan
deLandbouwhogeschool.Watmijnopvoedingbetreft,naast
datgenewatikvanhuishebmeegekregen,kreegikdiein
hetWageningsStudentenCorps.Sommigenzeggendatmen
datnogaanmijkanmerken.Hetzijzo,ikzalhetniet
tegenspreken.Toenikdegelegenheidkreegopnieuwin
Wageningentekomen,hebikdatookgezienals"ietsterugdoen",alsdankvooraldatgenewatikhadontvangen.
Mijnbesteherinneringengaanuitnaarpersonen.Ikdenk
aanBuringh,diezichveelmoeiteheeftgegevenommijin
tewerken,aanBulder,diehetkeerpuntindeIQOO-gulden-affaireinleiddemetdewoorden"WijnemendeLH-gids
terhand"enaanLenigerenzijnhogetempovanwerken.
IkzagWalstrametenigereservekomen,maarnadatwij
bevriendwarengewordenzagikhemmetspijtgaan.Met
VanderWantwashetprettigsamenwerken.
VanderPlasenVanBragtblijvennog.Hetspijtmijdat
ikjullienietmeerdagelijkszalzien.DanDeVisseren
Marisdieiederopgeheeleigenwijzehetbureauhebben
geleidenvanwieikveelhulpmochtondervinden.
TenslottemevrouwTenZeldam,Bernardijn,jehebtdebijzonderekwaliteitbestuurlijkegaventebezittenenmen-
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selijkewarmte uit testralen.Datmaakt jeonweerstaanbaar.
IkzoudenaamVander Schans reeds eerderhebben genoemd
indienhijnietmijn opvolger zou zijn. Ikbenblijdat
jemijn opvolger gewordenbent. Ikwens jesterkte,Jcracht
enwijsheid.

Ikneemnu afscheid.Het gau allenwel.

Wageningen,4september 1978

