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Landbouwhogeschool-Wageningen

DamesenHeren,
Hetheeftmijenigemoeitegekosteenkeuzetedoenuitde
onderwerpendiebijeengelegenheidalsdezeinaanmerking
lijkentekomenvoorbespreking. Erzijnnatuurlijkenkelegrotevraagstukkendieonsnogsteedsbezighouden. Ein
daarvanisdeherstructurering/herprogrammering vanhet
w.o. Najarenlangevoorbereidingwerdhetbetreffende
wetsontwerp inapril1971ingediend. Erisinmiddelszoveelovergezegdengeschreven,zoweldoordeskundigenals
doorleken,daternauwelijksnogietsvanbetekenisaan
kanwordentoegevoegd. Ditlijktooknietopportuunnu
binnenkorteennotavanwijzigingkanwordentegemoetgezien,waarnadebehandeling inhetparlementkanplaatsvinden. Ikbenuitermatebenieuwdnaarwateruiteindelijk,na-allegekrakeelovertalvancontroversiële
aspecten,vandeherstructureringvanhetw.o.terecht
komt. Ikzienamelijkalseengrootprobleemdatdeze
moetpassenineenontwikkelingvanveelwijderstrekking,
tewetendievanhetgeheletertiair,ofandersgezegd,
hogeronderwijs. Degedachtendaaromtrent zijnnogvolop
inbeweging. Hetinmei1973,eveneensnajarenlangevoorbereidingverschenenvoorontwerpvanwet"ontwikkeling
hogeronderwijs"isindeijskastgestopt inafwachting
vannieuwebestuderingvanenbezinningopdezeuitermate
complexeproblematiek. Indeloopvanhetzojuistbegonnenjaarkanhoogstensjeenbeleidsnotategemoetworden
gezien,hetzg.contourenplanvanMinistervanKemenade,
waarovervanSpaandonk

enkeledagengeledenopmerkte,

datdeverschijningervanreedszovaakisaangekondigden
verschovendathetweleensalsmosterdnademaaltijdzou
kunnenkomenomdatbeleidsmaatregelen inmiddelsnietachterwegekunnenblijven. Daarnamoetopnieuwwordenbegonnen
metdevoorbereidingvaneenwettelijkeregeling. Erzijn
aanwijzingen-ikdenkbijvoorbeeldaandebeleidslijnen
diegenoemdeMinisterschetstebijgelegenheidvanhet50(2)
jarigbestaanvandeKUteNijmegen
enaanopmerkingen
(31
indetoelichtingopzijnbegroting

-daterbelangrijke

wijzigingenzullenwordenaangebracht inhetvoorontwerp
vanwetvanmei1973. Ditzoubetekenendatditzoumoetenwordenbeschouwdalsverouderdenachterhaald. Hetis
natuurlijkzodathervormingenvanhetonderwijsontwikkelingenindemaatschappijmoetenweerspiegelen,maareris
welredenvoorbezorgdheidwanneerhetnietmogelijkblijkt
deonderwijsvernieuwing gelijketredtedoenhoudenmetde
maatschappelijkeevolutieeneenchaotischesituatiedreigt
teontstaan. Zo'nsituatiescheptvoordeinstellingen
voorw.o.eengrotematevanonzekerheid,terwijlhetonderwijsjuistgebaat isbijeenzekerematevanrusteneen
goedbestuuralleenmogelijk iswanneererenigeduidelijkheidbestaatomtrentdetoekomst.
Deontwikkelingvanhethogeronderwijsvind ikeenzobelangrijkeninteressantprobleemdatikerstraksnogeven
opterugkom.
Wathetwetenschaps-enonderzoekbeleidbetreft-een

andervoordeinstellingenvoorw.o.buitengewoonbelangrijkvraagstuk-isergelukkigschotgekomenindemeningsvorming. Dewerkgroepadhoc"universitaironderzoek"
(ondervoorzitterschapvanOverbeek)publiceerde inseptem(14)

bervanvorigjaareenvoortgangsnota

meteenzeerwaar-

devolleanalysevandesituatieenmetgrondigebeschouwingenoverdeorganisatiestructuur vanhetuniversitair
onderzoek. Dezenotaiseengoedevoorbereidingopdediscussiediezalontstaanoverdelangverbeideenvorige
maanddoorMinisterTripuitgebrachtenota"Wetenschaps(5)
beleid"

. OnzeKnipselkrantgafeeninteressantebloem-

lezingvandekoppenwaaronderdewetenschapsjournalisten
denotaaankondigden;zijvarieerdenvan"Structuurwetenschappelijkonderzoekvoldoetniet","Veelkantenopmet
nota-Trip","Wetenschapsbeleid tussenteleurstellingen
hoop"en"Tripwildoorzichtigonderzoekbeleid"tot"Wetenschappelijkonderzoekaanpassenbijconcerns".
Openkeleaspectenvanhetuniversitaironderzoek komik
latereveneensterug,echternietzozeerindevormvan
commentaaropdenota-Trip;ikachthetdaarvoornogwat
vroegenhierooknietdejuisteplaats.
Deverderebehandelingvandedrietotnutoegenoemde,
voordeinstellingenvoorw.o.zobelangrijkeproblemen
zalongetwijfeld nog vet§l tijdvergen. Daarbijisdevrees
nietongegronddatoverlegmetallebetrokkenen,degrote
tegenstellingen inopvattingendiedaarbijnaarvorenkomen,

dewijzewaarop vandaag dedagdikwijls kleine minderheden
hunmening trachten optedringen enhet deelnemen aan discussies doorvolslagen leken,niet alleentot ernstige
vertraging zullenleidenmaarooktotverwaterdecompromissen.
Degemoederenbinnende instellingenvoor w.o.werden en
wordennog doorverscheidene andere actuele en brandende
problemen inbeweging gebracht,zoalsde evaluatievan de
WUB,problemen rond denumerus fixus,het vraagstuk van
selectie -het jongstenummer vanU enH ishier weer grotendeelsaangewijd -,de studiefinancieringe,d. Daarnaast heeft elke instelling,enmisschien geldt dit wel
inhet bijzonder voor»onzeLandbouwhogeschool,haarmin of
meer specifieke aspectendieveelaandacht vragen. Wat
de Landbouwhogeschool betreft doel ikhier opbestuursproblemendievoortvloeien uit de omstandigheid dat er êln
grote,heterogene faculteit is-indewandeling wordt alles
wat hiermedeverband houdt,samengevat alsde Wageningse
situatie -,het tochwelbijzondere karakter van onze programma'svoor onderwijs enonderzoek,onzegrotebetrokkenheid bijtalvan internationaleactiviteiten enhet vraagstuk "LH-waarheen?".

Naast allevanbuitenaf op onstoekomende grote vraagstukker
van landelijke aard enzichaanons opdringende plaatselijke
problematiek,vergtvanzelfsprekend hetdagelijks bestuur
van eengrote envooral sterk gedifferentieerde organisatie

alsdeonzeveelaandachtentoewijdingenwelintoenemendematevanwegedeschaalvergroting enverkrappingvan
demiddelen. Ikhebditdagelijksbestuurnugedurende
eenaantaljarenmogenwaarnemenenmeemakenenveroorloof
mijenkeleopmerkingen.
Vooreengoedbegripvanhetvolgendelijkthetmijechter
nuttigdat ikineenpaarwoordenmijnstandpunttenaanzienvanwatpleegttewordenaangeduidalsinternedemocratiseringduidelijkmaak. Demeestenzijnheterwel
overeens,enikvormdaaropgeenuitzondering,dateen
gedemocratiseerdebestuursvorm,waarinvelendeelnemen
aanoverlegenbijdragenaanhettotstandkomenvanbeslissingenvooreengemeenschapalseeninstellingvoor
w.o.eengrootgoed is. Erzalookgeenverschilvanmeningoverbestaandatvoordeelnemingaanoverlegenmede
beslisseneenzekerematevandeskundigheid onmisbaaris,
waarbijdeskundigheid inderuimstezindeswoordsmagwordengebruikt. Tenslotteiseeniedererwelvandoordrongendateengedemocratiseerdeorganisatieminde'refficiënt
functioneertdaneenniet-gedemocratiseerde. Bijdeverdereuitwerkingechterkunnenzichgradueleverschillenin
opvattingenmanifesteren. Terwijlmagwordenaangenomen
dateeniederaltijdprimairdebelangenvandeLandbouwhogeschoolvoorogenhejgft,kunnendemeningenverschillen
overwatinhetbelangvandeLandbouwhogeschoolgeacht
moetwordentezijn. Voortsishetzodatdeêênzoveel

waardeaandedemocratisering hechtdat hijbereid isdaartegenover eenaanzienlijk verliesaandoelmatigheid opde
koop toetenemen,terwijl eenanderrelatief veel gewicht
toekent aandeskundigheid enefficiëntie. Het isduidelijk
dat ergestreefd moet worden naar eencompromis,maar dat
dit sterk afhankelijk isvandeweging vandeverschillende factoren. Voormijgeldt dat ikkwaliteit vanhetbeleid,waartoe grotedeskundigheid vande erbij betrokkenen
veelkanbijdragen,en snelheid vanbesluitvorming,slagvaardigheid enandere factorendie kenmerkend zijn voor
eenefficiënt beleid ergbelangrijk vind. Dit standpunt
neem iktemeer innuwijgrote hoeveelheden werk moeten
verzetten,terwijldemiddelen beperkt zijn. Ikheb altijd
een afkeer gehad vandilettantisme enheb nooit kunnenbegrijpenhoemenvreugdekanbeleven aanmeepraten over
zakenwaarmen geenverstand vanheeft. De langdurige processenvanmeningsvorming zijnmij eengruwel,nog buiten
beschouwing gelatendatmen ineengemeenschap waarbinnen
zulkegrote tegenstellingen heersen,eigenlijk niet eens
van eenmening kanspreken.
Nuben ikhet welmet van Meisen

eenswanneer hijnaar

aanleiding van opmerkingenvan Minister van Kemenadeover
"eendemocratische besluitvorming,dieuit een oogpunt van
slagvaardig enefficiënt beleid nog veeltewensen overlaat" stelt dat "de ernstige verlammingsverschijnselen met
betrekking tot het tevoerenbeleid"voor een belangrijk
deel eengevolg zijnvande-onduidelijke situatie waarin

deinstellingenvoorw,o.verkeren envandeonzekerheden
omtrenthuntoekomst. Tochmeenikdatde"aanalleuniversiteitenenhogescholenheersendebestuurscrisis"ook
welinverbandgebrachtmoetwordenmetdevergaandedemocratisering. Eenderdefactordieeenbelangrijkerol
speeltismijnsinziensdegeringecontinuiteitindesamenstellingvanbestuursorganen,commissiesetc.
Totmi;jngenoegenhebikonlangsgelezendatCath

met

(7)

mijvanmeningis"dataanverschillendeuniversiteiten
dedeskundigheid alsfactorwordtondergewaardeerd",terwijlikookmetinstemminghebkennisgenomenvanverschillenderecente,behartenswaardigeuitsprakenvanSiewertsz
(8)
vanReesema ,waaronder "datervoorgezorgddientte
wordendatwerkelijkedeskundigheid steedseenbelangrijke
rolspeeltbijhetnemenvanbeslissingenendatdezeniet
ondergeschiktgemaaktwordtaanpolitiekeinvloeden".
Latenwijbijditallesbedenkendatonzeuniversiteitenen
hogescholennietaltijdtenonrechteblootstaanaanveel
kritiekendaterveelgoodwillverloren isgegaan!
Terugkerendtothetdagelijksbestuurmagindeeerste
plaatsmetvoldoeningwordengeconstateerd daterwatde
interneorganisatiebetreftreedsheelveeltotstandis
gebracht;ermoetechteraanoptimaliseringvandegang
vanzakentochnogveelj^orgwordenbesteed. Daarbijzal
nogverdergezochtmoetenwordennaareenjuistevenwicht
tussencentralisatieendecentralisatie-meteenonvermij-

delijk accent ophet eerste -,naarduidelijke en efficiënteproceduresvoor debeoordelingvan verlangens en
voorstellen van en eenrechtvaardige verdeling vanmiddelenoveronze produktieafdelingen -devakgroepen -ennaar
hetmogelijke nutvan algemene diensten,dienstverlenende
eenheden e.d. Ikzieopdit gebiedmeer praktische dan
principiële problemen enheb erhetvolste vertrouwen in
dat deze tot oplossing kunnenworden gebracht.

Hetvoorgaandevoertmij tot eenmoeilijker vraagstuk,dat
verband houdtmet deWageningsesituatie. Onsbureaumoet
beleidsvoorbereidend werk verrichten ten behoeve van de
Hogeschoolraad,het-Collegevan Bestuur èndeFaculteitsraad endit brengt hetniet zelden ineenwat lastigepositie. Hetwerkenvoormeerdere "bazen" isweinig benijdenswaardig enkan spanningenveroorzaken. Ik zievoor dit
probleem nog geengoedeoplossing omdat eenopsplitsingvar
het bureautot eenvergroting vandetotale omvang zou leidendie wijonsniet kunnenveroorloven. Misschien vindt
eendrietalwijzemannendat zichmomenteelverdiept in
dit probleem endaarover eerstdaags zalrapporteren,wel
eenoplossing.

Vervolgenswil ikeropwijzendat het bureau eenuiterst
belangrijke plaats inneemt,eenpositie die aan betekenis
wint naarmate hetbeterbemand is. Debemanning bestaat
uitprofessionele full-timers,die opgrond van kennis en

ervaringzijnuitgezochtenwaarvandemeestenvelejaren
achtereenvoordeLandbouwhogeschoolwerken.
VandeledenvandeHogeschoolraad,endeFaculteitsraad
inhetbijzonder,wordtzeerveelgevraagd. Ookbijgrote
inspanning ishetvolkomenuitgeslotendatzijvanalles
kenniskunnennemen,zicherinkunnenverdiepenenzich
eengedegenoordeelkunnenvormen. Ditbetekentdathet
noodzakelijk istekomentotverdergaandespecialisatie,
taakverdelingendelegatie. Meerenmeerzalmoetenwordenafgegaanopadviezen,enerzijdsvanhetbureaumetinbegripvanambtelijkesecretarissen,anderzijdsvankleine
ad-hocwerkgroepjes. Wezijnhiermedeweleeneindopde
goedeweg,maardeRadenverstaannognietsteedsdekunst
zichteconformerenaangoedvoorbereideadviezenvanmeerdeskundigen. Tevaakbestaatdeneigingdezakenopnieuw
uitvoerigtegaanbehandelenwatineengroterenminder
deskundiggezelschapweinigefficiënt is. Aandeandere
kantbegintzichindeHogeschoolraad,zowelalsinde
Faculteitsraad eenzekerefractievormingaftetekenendie
metwerkverdelinggepaardgaat,
InhetCollegevanBestuur,metzijncollectieveverantwoordelijkheid,iseenverdergaandetaakverdelingmoeilijk,
maarmijnsinziensonvermijdelijk. Ikhebhetpersoonlijk
alsminderbevredigendj^rvaren,tehebbenmoetenoordelen
overonderwerpenwaarvanikweinigverstand hadenwaarin
ikmijonvoldoendekonverdiepen. Onderzulkeomstandig-
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hedenhebikaltijdsterkdeneigingmijaantesluitenbij
demeningvanmeer-deskundigen.
Inditverbandmerk ikterloopsopdatdeCommissievoor
(9)
deBestuurshervormxngvanoordeelis

datbijverlenging

vandeWUBuitartikel30,tweedelid,waaringesteldwordt
datdeRectorMagnificusuithoofdevanzijnfunctielid
isvanhetCollegevanBestuur,dewoorden"uithoofdevan
zijnfunctie"beterkunnenwordengeschrapt. DeCommissie-PolakzietnietinwaaromdeRectorMagnificusopgrond
vanzijnindeWUBgenoemdetakenlidzoumoetenzijnvan
hetCollegevanBestuur. Ikhebvoordezeopvattingveel
sympathie,maarbenhetertochnietmeeeens. EenCollege
vanBestuurdient iniedergevalovereenofmeeronderwijs/onderzoekdeskundigen tebeschikkenenhetligtzeer
voordehanddatderector,diezoalnietopgrondvan
zijnverledenenuitbelangstelling,dantochiniedergevalalsvoorzittervanhetCollegevanDekanengrondigop
dehoogtedienttezijnvanonderwijs/onderzoekaangelegenheden,êênzo'ndeskundigeinhetCollegevanBestuuris.
Infeiteisthans,watdetijdsbestedingbetreft,hetlidmaatschapvanhetCollegevanBestuurdevoornaamstetaak
vanderector. Combinatiesvanfunctiesmoetenmijnsinzienswordentoegejuicht,zowelvanwegeschaarsteaanervarenmensen,alsmethetoogopdecoördinerendeencommunicerendetaakdiedezenindubbeleofmeervoudigerolle
kunnenvervullen. IndeWageningsesituatiezouhetmijns
inzienszelfsvoordelenkunnenhebbenwanneerderector
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tevensdekaanvandefaculteitzouzijn. Ditkomtechter
nietinaanmerkingomdathetfysiekonmogelijkis.
Eenvolgendprobleemdatikkortwilaansnijden,vooral
omdathetmijgrotezorgenbaart,isdebemanningvanbestuursorganen,commissiese.d.
Bijdesamenstellingvanvakgroepbesturenvolgensdenog
steedsvankrachtzijndeovergangsregelingdoenzichniet
veelproblemenvoor;hetisalleenweleensmoeilijkiemandtevindendiezichalsvoorzitterbeschikbaarwil
stellen. Dezebesturenhebbenechterbeperktebevoegdheden.
BelangrijkerzijndeROC's,dieeengroteinvloedkunnen
uitoefenenopdedoelstellingenvandeopleidingenenop
destudieprogramma's. Zijnemeninzekerezineensleutelpositiein,redenwaaromhetvanhetgrootstebelanggeacht
moetwordendatdemeestdeskundigenophetgebiedvanhet
onderwijsindebetreffenderichtingenerzitting inhebben.
Onderdeskundigenverstaikhiermensendieopgrondvanervaringeenvisiehebbenopdefunctiesdiedeafgestudeerdenlatermoetenvervullen,opdeeisendieaanhenworden
gesteld endaaruitafgeleidopdeopbouwvanprogramma's
enopdeomvangendeinhoudvandeafzonderlijkevakken.
Mijnindruk isdatveleROC'snietergsterkzijnsamengesteld. Daarbijspeelsdegeringemobiliteitvanonze
afgestudeerdeneenrol,eenprobleemdat ikinzijnalgemeenheid ernstigvind. Eenaanzienlijkpercentagevanhen
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isnade studiehierblijven hangen enheeft duseen bijzonder smalleervaring. Een andere factor isdat deFaculteitsraad heeft goedgevonden dat studenten sterkvertegenwoordigd zijn indeROC's. Nuben ikwelvanmening
dat studenten waardevolle opmerkingen kunnenmaken over
bijvoorbeeld onderwijsmethoden,ikheb echternooitbegrepenop grondwaarvan zijinzicht zouden kunnenhebben in
factoren diebijdiscussies over studieprogramma's devoornaamsterolspelen.

Tussen devakgroepbesturen endeROC'senerzijds ende
Faculteitsraad anderzijds bevindt zichnog eengroot gat.
Ikgeloofweldat iedereen het erover eens isdat er in
een ofanderevorm eenmiddenstructuur moet komen omdat
hetvoor eenFaculteitsbestuur eneenFaculteitsraad een
onmogelijke taak iscontacten te onderhoudenmet een70talvakgroepen envooraldeskundig te zijnopalleterreinenvanwetenschap die aan onze Landbouwhogeschoolwordenofzullen gaanworden beoefend. Dehuidige situatie
iswat dit betreft zeer onbevredigend,maar eengoedeoplossing lijktmoeilijk tevinden.

IndeWageningse situatie isdetaak van de Faculteitsraad
enhetFaculteitsbestuur envooralvan dedekaan immens.
Ikmeentekunnen zeggen dat de functie van dedekaan in
een aantalopzichten demoeilijkste ende belangrijkste
isvanallebestuursfuncties aanonze instelling. Inde
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inhogemate autonome Faculteitsraad vallen aan de Landbouwhogeschool infeite alle beslissingen ten aanzien van
onderwijs en wetenschapsbeoefening. Alhet andere werk
dat binnen de Landbouwhogeschool geschiedt,endat iswerkelijk niet weinig,draagt eigenlijk een ondersteunend karakter. Men hoeft de agenda's van de ongeveer 25Faculteitsraadsvergaderingen per jaaren de lijst van geplande
agendapunten slechtsdoor te zien om onder de indruk te
geraken van devele belangrijke onderwerpen,waaroverbesluiten worden genomen. Even indrukwekkend isde lijst
van Faculteitsraadscommissies,die pre-adviezen opstellen.
Invergelijking met andere faculteiten (ofafdelingen van
TH's)isdie der landbouwwetenschappen niet alleen heel
grootmaar ook uitzonderlijk gevarieerd. Wanneermenhieroverna denkt zalmen het wellicht metmij eens zijn dat
er sprake isvan een griezelige situatie. Hetwel enwee
van de Landbouwhogeschool blijkt inhanden te zijn van een
dekaan,die terzijde wordt gestaan door 16 leden van het
wetenschappelijk personeel (vande ongeveer 500diede
Landbouwhogeschool telt), 8vertegenwoordigers"van detapgeleding en 8studenten. Die 16w.p.-ers zijn enthousiaste
mensen,maar zijkonden bij de laatste verkiezing slechts
metmoeite gevonden worden enmen kan niet zeggen dat zij
allen tot de experts ophet gebied van onderwijs enonderzoek behoren,terwijl zqLjdat inde korte zittingstermijn
ookniet kunnen worden. Het isbetreurenswaardig dat velen
van demeest deskundigen zichniet beschikbaar hebbenge-
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steld en erdevoorkeur aan hebben gegeven zichterug te
trekken inhun onderwijs en onderzoek opvakgroepniveau.
Debijdrage van detap-geledingacht ikwaardevol,maar
istoch ophetbrede enmoeilijke terrein vandeFaculteitsraad vanbescheiden aard en omvang. Bijhet vermelden van
deROC'sheb ik overde inbreng van de studenten algezegd
dat diewatbetreft het onderwijs ineenrichting beperkt
is. Aangezien het indeFaculteitsraad gaat om eenvisie
ophet onderwijs indegehele Landbouwhogeschool enominzicht inonderzoek- enwetenschapsbeleid, zalhet duidelijk
zijndat ik,mede gezien hunkorte zittingsduur,twijfel
aanhetnutvan dedeelneming van studenten,hoe zeer ik
ookwaardering hebvoor hun inspanning om zich inde problematiek teverdiepen. Dezetwijfelwordt gestaafd door
verschillende waarnemingen. Zoverwondert hetmijdat vele
studenten blijvenuitgaan vanhet principedat iemand moet
kunnen studerenwat hijwil,waar hijwil en zolang hij
wil enzichblijvenverzetten tegenalleswatmet herstructureringvanhetw.o.verband houdt,wat zowel irreëel is
als een ontkenning betekent vandewenselijkheid vanverdereontwikkeling van het tertiair onderwijs. Ookvind
ikhet onbegrijpelijk dat er studenten zijn,die zichvoor
stander tonenvanallerleimaatregelen die uiteindelijk
eenwaardeverminderingvanhundiploma tot gevolg hebben
endus instrijd geachtmoetenwordenmet hunbelangen.

Ikmeendat erreden isvoor ernstige bezorgdheid over het
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toekomstigefunctionerenvandeFaculteitsraad. Voorde
kennisvanzakenendeleidinggevendecapaciteitenvande
huidigedekaanhebikoprechtebewondering-alverschil
ikwateenaantalzakenbetreftmethemhartgrondigvan
mening-maarwiekanhembinnenkortopvolgen? Enwiezullenzichbijdevolgendeverkiezingbeschikbaarstellen?

Steedsmeermensenwordenafgeschriktdoordeteomslachtigebestuursprocessenengevenerdebruiaan. Siewertsz
(8)
vanReesema
zegtoverditprobleem "Wijzullendusmoetenkomentothetopdemokratischewijzebepalenvanalgemeenbeleid,vandegrotelijnenditraamwerkmeegeven
aaneenbeperktegroepmensen,waaraanhetvertrouwenwordt
gegeveneneenruimematevanbevoegdheid ombinnendit
raamwerktehandelen".
NuishetnatuurlijkzodathetwerkvandeFaculteitsraad
wordtvoorbereiddoorvasteenad-hoccommissies. Ikben
vanopvattingdatdezezógoedsamengesteld zoudenmoeten
zijnenunaniemzulkegoedeadviezenzoudenmoetenuitbrengendatdezeinderegelalshamerstukkenkunnenwordenbekrachtigd. Helaasisdesamenstellingtotnutoe,
althansinmijnogen,vaaknietdebestmogelijkeenzijn
deadviezennieteenstemmigzodatzijaanleidinggeventot
disputen indeRaadmet^onzekereafloop. Waarhethier
omzulkebelangrijkezakengaat isditeenongewensteonzekerheid.
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Detweebelangrijkste commissies van deFaculteitsraad en
vande gehele Landbouwhogeschool zijnongetwijfeld deVCO
endeVCW;zijadviseren inzakedealgemene onderwijs-en
onderzoekproblemen. Vooralvoor deze commissies geldt dat
zijuit zeer deskundigenmoeten worden samengesteld,die
bijvoorkeur een zittingsduur vanverscheidene jaren zoudenmoeten hebben. Maar ookde zg.eerste-trapscommissies
zijnvangrotebetekenis omdat zijmogelijkheden exploreren,
terwijldetweede-trapscommissiesconcreet gestaltemoeten
gevenaandevastgestelde plannen. Rondom deze laatste
commissies isnogalwat rumoer ontstaan;ikgeef erde
voorkeur aan hierop thans geen commentaar televeren.

Een laatsteprobleem dat ikwil signaleren enwaarvanmijns
inziens ernstig studiegemaakt dient teworden,betreft de
relatie aande Landbouwhogeschool tussende Faculteitsraad
ende Hogeschoolraad. Waar onze enige faculteit invergelijkingmet elders eenuitzonderlijke omvang endiversiteit vertoont,geldt voor onzeHogeschoolraad dat zijn taak
inWageningenbeperkter isdan aan andere instellingen voor
w.o.omdat er infeitenietste coördineren enteoverkoepelen is. Bevoegdhedenvan deHogeschoolraadmet betrekking tot het op-envaststellen van een ontwikkelingsplan,
eenfinancieelschema,eenbegroting endeorganisatie en
decoördinatie van het onderwijs ende wetenschapsbeoefening hebbendaarom bij onsminder inhoud engewicht dan
eldershet geval is. Het isduidelijk dat de WUB niet in
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deeersteplaatsvoordeLandbouwhogeschool isgeschreven.
Hieruitvloeienweleensspanningenencompetentiekwesties
voort. Ernstigerisevenweldatdewerkzaamhedenvanbeide
Radenelkaarenigszinsoverlappen,hetgeenbetekentdater
ookweldubbelwerkwordtverricht. EenanderekonsekwentievandeWageningsesituatieisdathetwerkindeHogeschoolraadmisschiennietzoaantrekkelijk is. NudeHogeschoolraadhetbestuursreglement,hetkiesreglement,degeschillenregelingenz.heeftafgewerkt,blijvengoedkeuring
vanzakendiedoordeFaculteitsraad zijnvoorbereidbelangrijkeagendapunten. EenandereactiviteitvandeHogeschoolraadblijftdezorgvoordevoorzieningentenbehoevevandestudenten. Ditbiedthendegelegenheidhun
belangentebehartigen,waarvanzijterechtgebruikmaken.

Hetwilmijvoorkomendateennauweresamenwerkingtussen
Faculteitsraad enHogeschoolraadgewenst is;ofzulksbinnendeWUBuitvoerbaar iskaniknietbeoordelen. Welwil
ikmetvoldoeningvermeldendaterreedsgebruikgemaakt
wordtvangemengdecommissiestervoorbereidingvandebehandelingvanbelangrijkezakenwaaraanzoweldeFaculteitsraadalsdeHogeschoolraad tepasmoetenkomen.
HetCollegevanDekanenneemtaanonzeLandbouwhogeschool
eveneenseenwatuitzonderlijkepositieinomdatereigenlijkmaarlênechtedekaanis. Blijkbaarwordtditcollege
echterzobelangrijkgeachtdatereenafzonderlijkarti-
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kei indeWUB isopgenomen omde situatie inWageningente
regelen. Sommigenbeschouwen het CollegevanDekanen als
hethoogste adviescollege,de Commissievoor deBestuurs(9)
hervorming

noemt het CollegevanDekanen eenbestuurs-

orgaan,anderen daarentegenachtenhet eenrelikwie dat
zo snelmogelijk moet verdwijnen,terwijlweer anderen ons
Collegevan Dekanen zoudenwillendegraderen tot eenFaculteitsraadscommissie voor promoties. Naarmijnopvatting zouook indeWageningse situatie een belangrijke
taakvoor het CollegevanDekanen weggelegd kunnen zijnop
grond vandeskundigheid inzake onderwijs enwetenschapsbeoefening.
Daarmede ben ikdantenslotte weerbijbet onderwijs en
het onderzoek teruggekeerd,waarover iknog enkeleopmerkingen wilmaken.
Allereerst wil ikwat filosoferen over demogelijke ontwikkelingenvanhet hoger onderwijs. Het zoumij sterkverbazenwanneer het toekomstige tertiair onderwijsveel gelijkenis zouvertonenmetdat wat wijgewend waren. Ik grond
dezeuitspraak opdewaarschijnlijkheid datdevraag naar
hoger onderwijs nogverder zaltoenemen -ofschoonde jongsteprognoses overhet toekomstige aantal studenten lager
zijndan eerderevoorspellingen enhetwerkelijke aantal
studenten om onduidelijke redenen daaropnog achter lijkt
teblijven -ènopdeoverweging dat het in verschillende
opzichten uitgesloten ènbovendien zinloos iste trachten
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zeergroteaantallenstudentenoptevangenintraditioneleinstellingenvoorw.o.enscholenvoorh.b.o. Opgrond
vanstudiesvandeOECDkomtdeCommissieOntwikkelingHogerOnderwijs-dezg.Commissie-deMoor,vroegergeheten
CommissieOntwikkelingWetenschappelijk Onderwijs-in
haarvierderapport (1974)

,waarindecommissieadvi-

seertoverhetvoorontwerpvanwetontwikkelinghogeronderwijs,totdeconclusiedathetnodigisdeinrichting
vanhethogeronderwijsaftestemmenopeenstudentenbevolkingdieongeveer20à25%vande18tot22-jarigen
uitmaakt. Ditlijktmijnogeenconservatieveschatting.
Verdereuitgangspuntenzullendanmoetenzijn:1.datzo'n
grootdeelvandebevolkingeenopleidingzalmoetenkunnenvolgendiepastbijzeeruiteenopendecapaciteitenen
belangstelling;2.datleerdoeleindenmedemoetenworden
ontleendaansterkvariërendemaatschappelijkesituaties
waarinafgestudeerdenterechtkomenenaandekennis,vaardighedenenattitudesdiezijhierinnodighebben;3.dat
ereenverscheidenheidvantoegangswegennaarhethoger
onderwijsdienttezijn;4.dathetgemiddeldeingangsniveauvandestudentenwaarschijnlijk zaldalen(ziebijv.
(12)
Wiegersma)

en5.dathetopdenduurnoodzakelijkzal

zijndeaantallenafstuderenden,deaardvanhunopleiding
enhetdaarbijbereikteeindniveau zogoedmogelijkafte
stemmenopdevraagvanuitdemaatschappij. Dezeuitgangspuntenoverwegendekrijgtmeneenbeeldvoorogenvaneen
stelselvanhogeronderwijsdatgekenmerkt isdooreen
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Sterkedifferentiatienaaraardenduur,dooreengrote
diversiteitvanleerdoeleindenendusookvanopleidingen.
Opgrondvandeoverwegingdatineentoenemendaantalberoepenvooreengoedetaakvervulling zoweltheoretische
kennisalspraktischevaardighedenvanbelangzijn,stelt
deCommissie-deMoor,datdediversiteit inhethogeronderwijsmetnameookzalmoetentoenemendoordeinrichtingvanopleidingenwaarineenwisselendaccentgelegd
wordtopverwervingvantheoretischinzichtenvankennis
envaardighedendienodigzijnvoordeoplossingvanpraktischeproblemen. Ineeneerderrapportvandezelfdecom(13)
missie(No.2,1971)
wasreedsafgeleiddaterbehoefte
bestaataaneendrietaltypenvanprogramma's,nl.zulke
meteenbelangrijkaantaltheoretischevaardigheden(type
w.o.),programma'sgerichtopdeontwikkelingvanspecifiekepraktischevaardighedenoptertiairniveau(type
h.b.o.)entenslotteprogramma'sdiedeontwikkelingin
algemenepraktischevaardighedenoptertiairniveauten
doelhebben(typecollege). Eentypeprogrammavooralgemenevormingophoogniveaubestaattotnutoeinonsland
niet,maarzouwordenvereistvooreengroteverscheidenheidvanleidinggevendefunctiesino.a.deadministratieve
encommerciëlesector. Alleopleidingenzoudenmoetenbestaanuiteenaantal,alofnietonmiddellijkopelkaar
volgendefasen,terwijlernaelkefaseeenuitgangnaar
depraktijkis.
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Algemeenvormendtertiaironderwijs,dooranderenreeds
eerdervoorgesteldmaarinonslandnooitgerealiseerd,
wordtinhetmeestrecenterapportnietveruitgewerkt.
Ikstelmijvoordathethierbijgaatomdeontwikkeling
vanvaardighedendienodigzijnomaanhetmaatschappelijk
levendeeltenemen-watmeerinhoudtdatdeuitoefening
vaneenberoep-enomhetbevorderenvanpersoonlijkeontplooiing. Eenprogrammahiervoorlijktnietmoeilijkte
ontwerpen,maarpastslecht indehuidigeinstellingenvoor
w.o. Totdeonderwijstakenvaneengeïntegreerdstelsel
vangevarieerdhogeronderwijsbehorennietalleendeopleidingvanonderzoekers,vandocentenenvanbeoefenaren
vanberoependieeenspecifiekedeskundigheidvragen,maar
ookopleidingenvoorberoependieeenhogerniveauvankennisenvaardigheidvergendankanwordenverkregeninhet
voortgezetonderwijs,zonderdateenspecifiekevakopleidingnodigisentenslotteopleidingenwaarbijdepersoonlijkeontplooiingvooropstaat.

Hetzijnzekerinteressantegedachtendienaarvorenzijn
gebrachtendieeenomwenteling inhettraditioneletertiaironderwijstotgevolgzoudenkunnenhebben. Menkan
zichinderdaadweleenuitermategediversificeerdtertiair
onderwijsvoorstellenvoorgroteaantallenstudenten,met
mogelijkhedendiepassenûijiedersgeschiktheid enbelangstelling,maarofzo'nambitieusplanuitvoerbaar is,staat
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voormijnog nietvast. Intweeopzichten gaat het verder
danhetbestaande voorontwerp van wet,het houdt eenvolledige integratie w.o./h.b.o. inènhet voorziet in algemeen
vormend tertiair onderwijs. Derealisatie zalzeer veel
vernuft enorganisatievermogen vergen,maar het zalde
moeitewaard zijn zichervoor inte spannenvanwege de
interessante perspectievendieworden geopend. Hoge eisen
zullen ookworden gesteld aanvoorlichting,toelatings-en
selectiebeleid, overstapmogelijkheden,regeling van studierechten,e.d.
(1"+)
Onlangs hield Wattel

nog eenkrachtig pleidooivooral-

gemeenvormend tertiair onderwijs. Hij stelt dat bepaalde
faculteiten infeitereeds lang hebbengediend als toevluchtsoord voor diegenen diehet inons land ontbrekende
hoger onderwijs voor algemene ontwikkeling zochten. Hij
isook vanmening dat geschakeerd algemeen vormend onderwijs zeker zalaansluiten bijdetoenemende gevarieerdheid
vanhet functie-aanbod inde steedsgecompliceerder wordendemaatschappij. Soortgelijke uitspraken kanmen thans
vakervernemen; eenpaardagen geledenverscheen nog een
(15)
belangwekkende beschouwing van Poll inNRC/Handelsblad

,

terwijldeactualiteit vanhet onderwerp ook blijkt uit een
gedegen enbijzonder lezenswaardig artikel vanThung inhet
laatste nummervanU enH.
Voor eengoedebeoordeling van vergaande hervormingsplannen
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ontbrekenmerkwaardigerwijzedemeest elementairegegevens.
Eristotnutoeenerzijdsbetrekkelijkweinigstudiegemaaktvandemotivatievanaankomendestudenten,terwijl
eranderzijdsonvoldoendeinzicht isindemaatschappelijke
behoefteaanbepaaldeberoepsbeoefenaars. Ookis,voorzovermijbekend,nauwelijksdevraagbestudeerdwatdegevolgenzijnvanhetslechtofnietaansluitenvanopleidingenaantevervullenfuncties.

WatheteerstepuntbetreftslaatdeLandbouwhogeschool
geenslechtfiguur. Abmapubliceerdein1967— „|eenstudieoverdeachtergrondenvanstudiekeuze,betrekkinghebbendopdegeneratie1965;inhetzelfdejaarverscheeneen
(17)
rapportvanMuggen
waarinietsoverstudiemotivatie
tevindenis,maaruitvoerigerwerdhieraanaandachtbesteed ineenrapportvandezelfdeonderzoekervan1972Ï ,
handelendoverdepropedeusein1970. Daarinisondermeer
telezendatdestudiekeuzebijdeovergrotemeerderheid
vandestudentenmedebepaaldwerddoordetoekomstige
werkkring,ofschoondeinteressevoorhetgekozenstudieterreindebelangrijksteoverwegingbijhetmakenvande
keuzewasgeweest.
Devraagmoetwordengesteldofditnogzois. Indeafgelopenjareniserveelveranderd. Erisduidelijksprakevaneenzekereloskoppelingvanopleidingenberoepsuitoefening. Dituitzicho.a.ineengrotetoevloednaar
"vagere",althansniet-exacte,wetenschappelijkeprogram-

(18)
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ma's. Het zoudusbest eenskunnen zijndat de behoefte
aanalgemeen vormend tertiair onderwijs -een verlengstuk
vande algemene ontwikkeling inhetv.w.o. -thansduidelijk aanwezig is. Vandaar dat onzeCommissie Studievoorlichting het initiatief genomenheeftvoor een hernieuwd
onderzoek naar deredenen diejongemensenbewegen om te
gaan studeren,inhetbijzonder inWageningen,naar deverwachtingen diemenvan de studieheeft envooralook naar
watmen latermet deresultatenvande studiehoopt tekunnendoen. Ikben zeerbenieuwd naarderesultaten van dit
onderzoek.
Ookwat het onderzoek naardemaatschappelijke behoeftebetreft -misschien ishetbeter te sprekenvandevraagvanuitdemaatschappij -laatWageningen zichniet onbetuigd.
De Stichting MPW isnog ijverigbezigmet marktonderzoek.
Verheugend isdat thansallerwegen aandacht besteed wordt
aan zulk onderzoek. Er iskort geleden zelfs een nationaal
programmavoor wetenschappelijk onderzoek ophet gebied van
dearbeidsmarkt van start gegaan. Snelleresultaten mag
men echternietverwachtendaardematerie zeer ingewikkeld
is. Zelfshet gevenvan eengoededefinitievanmaatschappelijke behoefte stuit opgrotemoeilijkheden (ziebijv.
Passenier

).

Moeilijk zijn ongetwijfeld ook studiesnaarde aansluiting
tussen opleidingen entevervullen functies. Vaak wordt
beweerd dat academicimaar baantjesvan lager niveau moeten aanvaarden,alofniet verband houdend met de gevolgde
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opleiding,maarofzijdaarvoorgeschiktzijnenofzij
daaringelukkigzullenkunnenzijn-geheellosgezienvan
statusensalariëring-isvoormijeenopenvraag. Voor
zogenoemde"over-qualifiedcandidates"zouweleenskunnengelden"firstnotfindingavacancysuitedtotheir
degree,thennotgettingalowlierjobbecauseoftheir
degree". RaymondPoignant

,dieaanvankelijkooknogal

luchthartigoordeeldeoverdeplaatsingsmogelijkhedenvan
academici,komttenslottetotdeconclusiedateenverdergaandeexterne*democratiseringvanhethogeronderwijsalleenkansvanslagenheeftwanneerdestudenteneengerichtestudiekunnenkiezen.
Aansluitingsproblemenvanopleidingenoptoekomstigefunctieszijnuiteraardgroternaarmatedeopleidingensterker
discipline-ofberoepsgericht zijn. Zijdoenzichmetanderewoordeninhetbijzondervoorbijabituriëntenvan
traditioneleuniversiteitenenhogescholen. Afgestudeerdenvanopleidingenvooralgemenevormingoptertiairniveauzoudenzichveelgemakkelijkerkunnenaanpassenaan
devraagvandesamenleving,terwijlzijinlaterblijkendetekortkomingenaanspecifiekevaardighedenaltijdnog
opverschillendemanierenkunnenvoorzien.
Eerstwanneermeerbekend isoverdemotivatievanaankomendestudentenkanwordenbeoordeeld ofeninhoeverre
deopleidingsmogelijkhedenaanpassingbehoevenaandiemotivatie. Hetisnatuurlijkdenkbaardaterinbepaal.de
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ectoren discrepanties zullen bestaantussenvraag naar onerwijs enbehoefte aanafgestudeerden. Naarmate hethoeronderwijsmeer gedifferentieerd iswordt dekansdaarp echter geringer,terwijldeuitwijkmogelijkhedentoeemen. Het isook zodat behoefteramingen het gemakkelijkst
nmeest nauwkeurig kunnen wordenuitgevoerd voor sterkgepecialiseerde,beroepsgerichte opleidingen enhet zalwel
.odigzijndie opleidingen "gesloten"temaken. Er zaldan
achtereengroot stuk "open"hoger onderwijs overblijven,
atvoor velenruim voldoendemogelijkheden kanbieden een
•tudiete kiezen die past bijgeschiktheid en interesse.

ietzalduidelijk zijndat,indien eenontwikkeling inde
;eest zoals hiervoor globaal werd aangegeven, inderdaad
,alplaatsvinden,de "nieuwe universiteiten" ergeheelanersuit zullen ziendande huidige. Er zullen zeer veel
;tudenten zijn inde eerste fasevandeopleiding; indie
:

ase zalhet onderwijs betrekkelijk schools enredelijk

letaalbaar zijn. Involgende fasen zalhetaantal studenen snelafnemen enuiteindelijk zaleenhoogniveau van
inderwijsenonderzoek gehaald kunnenworden.
iitlaatste isvoormij persoonlijk misschienwelhetmeest
.antrekkelijkeaspect van hetgeschetste stelsel. Handhaingvan eenuniform uitgangsniveau van onshuidigew.o.
.sbij stijgende aantallen studenten een fictie. Bij een
.alend ingangsniveau van de studenten ishet onvermijde.ijkdat hetgemiddelde peilvandeafstuderendendaalt.
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Dit geldt zelfswanneer alle studenten een opleiding zouden kiezen waarvoor zijbelangstelling hebben,maar hetongunstige effect wordt uiteraard sterker wanneer zijbijgebrek aanbeter ietsgaan studeren waarvoor zijmindergemotiveerd zijn. De laatste jaren iseendaling van hetniveau van onderwijs enonderzoek reedsduidelijk merkbaar,
wat onzepositie in internationaal verband schade toe
brengt. Bovendien ishet volstrekt onnodig,onmogelijk en
onbetaalbaar,eengroot aantalmensen eengeavanceerdewetenschappelijke opleiding,waarvan het zelfstandig verrichten van wetenschappelijk onderzoek een belangrijk element is,tegeven. Slechts weinigen beschikken overde
daarvoor vereiste eigenschappen,terwijlde maatschappij
ookmaar eenbeperkt aantalwetenschapsbeoefenaren nodig
heeft.
Mijn opmerkingen over hetwetenschappelijk onderzoek kunnen kort zijn. Dehuidige trieste situatie behoeft geen
toelichting. De Landbouwhogeschool iseen eind gevorderd
met debeschrijving van haar onderzoek,zowel inkwalitatievealskwantitatieve zin,enkan opgrond daarvan een
onderzoekbeleid overwegen. Verheugend isdat pogingen om
het aantalpromotie-assistentplaatsentevergroten met enig
succesbekroond zijn.

(5)
DeNota-Trip

L

gaat ervan uit dat hetuit de eerste geld-

stroom gefinancierdeuniversitaire onderzoek onderdeel uitmaakt van het planningssysteem voor het gehele tertiaire
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onderwijs. Erwordtrekening gehoudenmet een basis-financiering ten behoevevanvrijwetenschappelijk onderzoek en
een passende aanvullende financiering uitde tweedegeldstroom ten behoeve van kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. Bij laatstgenoemd onderzoek bestaat de
mogelijkheid van zwaartepuntvorming,terwijlde overheid
onderzoek in een aantaldisciplines kan stimuleren. Ten
aanzien van kostbare projecten dienen aanderesearchmanagement hoge eisen tewordengesteld. Het grensverleggende onderzoek moet niet teveelwordenversnipperd,maar
geconcentreerd ineenbeperkt aantal wetenschapsgebieden.
Dit zijnallemaal goede ideeën;het zal echter op verdere
uitwerking aan komen.
Metvrijwel algehele instemming heb ikkennisgenomen van
debeschouwingen inde jongstenotavan dewerkgroeD(H)
Overbeek . Inhetbijzonder sprekenmijdegedeeltenaan
overde aard van het universitaire onderzoek,de stelling
dat hethebben enhoudenvan het bestewetenschappelijk onderzoek aandeuniversiteiten evidente voordelen heeft de
nadruk opde kwaliteit van het onderzoek,de wenselijkheid
van concentratie endenoodzaak van flexibiliteit door een
aanzienlijk deel vandewetenschappelijke stafuitdoorstromers te laten bestaan. Deuiteenzetting overdeomvang van
het onderzoek kan ik echter niet onderschrijven. Het is
mijns inziens opdenduur eenonhoudbare stelling dat niet
alleen de tijdelijke stafmaar ook alle ledenvandevaste
staf onderzoek moeten kunnen blijven doen,terwijl ikook
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nietinziewaaromallestudentenmoetenlerenonderzoek
teverrichten,tenzijhiermedeonderwijsgebondenonderzoekwordtbedoeld. Ikzouveellievereenontwikkeling
zien,waarbijhetonderzoekwordtgeconcentreerdbijeen
beperktdeelvandestafeneenkleindeelvandestudentenenwelopzodanigewijzedatdiedanookeenzeergroot
deelvandetijdaanhetonderzoekkunnenbesteden. Wanneerhethuidigew.o.evolueerttoteenhogeronderwijs
voorvelenlijktmijditzelfsonvermijdelijk,zowelmet
hetoogopdekwaliteitalsdetotaleomvangvanhetonderzoek.

DamesenHeren,
aanheteindgekomenvandezerede,waariniklangnietalleinteressantezakenhebkunnenaanstippen,isvoormij
hetmomentaangebrokenwaaropikhetrectoraatzalmoeten
overdragen.
Ikkanuzeggendathetbesluitomhetrectoraatvoortijdig
neerteleggenmijmoeilijk isgevallen,zowelomdathet
eenerkenning inhielddatikeenopmijgenomentaakniet
toteengoedeindekonbrengen,alsookvanwegehetfeit
datbijhetopmakenvaneenbalansdeaantrekkelijkeaspectenvandefunctievoormijzwaarderblekentewegendan
deminderaangenamekanten. Umaghieruitconcluderendat
ikergeenspijtvanhebmijdestijdsvoorhetrectoraat
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beschikbaar tehebben gesteld. Ikhoop oprecht dat mijn
opvolger te zijner tijd tot dezelfde gevolgtrekking zal
komen.
Inmijnmeer dan 40-jarige loopbaan,waarvan dit jaar 25
jaar aande Landbouwhogeschool,zijnvooralde organisatorische aspecten van hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek mij steedsmeer gaan boeien. Welnu,er zijn weinig plaatsenvanwaaruit mende ontwikkelingen opdezegebieden zogoed kanvolgen alsdeplaats die eenrector aan
een instelling voorw.o. inneemt. Ditverklaart goeddeels
waarom hetrectoraat mij zoheeft geboeid enookdat het
mij spijt aan detoekomstige ontwikkelingen nietmeer zo
te kunnen bijdragen.
Eenrector kan zichnog met talvan andere interessante
zaken bezighouden enheeft eenafwisselend,zijhet druk
bestaan. Het isechter niet dehoeveelheid werk,diemij
heeft genoodzaakt af tetreden. Evenmin kan ik zeggen dat
gebrek aanmedewerkingmij tot opgeven heeft gedwongen.
Integendeel,ikhebvan alle zijdenveelmedewerking en
vriendschap ondervonden,van decollega'srectoren,van
demedeleden van het Collegevan Bestuur enCollege van
Dekanen,van devoorzitters vande Hogeschoolraad,de
Secretaris,deDekaan,de ledenvan deRaden,commissies en
besturen,van zeervele anderen binnen enbuitende Landbouwhogeschool en niet inhetminst van het bureauvande
Landbouwhogeschool. Daarvoor wil ikgaarne allen hartelijk danken.
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Dathetrectoraatmijtenslottetezeerheeftaangegrepen
enuitgeput,ligt,endatrealiseerikmijzeergoed,grortendeelsaanmijzelf. Opdenduurkonikdetegenwoordig
doorvelenalsnormaalaanvaardeeindelozediscussies,langdurigeprocedures,demoeizamebesluitvorming,hetkwistig
omspringenmettijd-terwijlerzoveeldringendwerkligt
tewachten-hetdoodbloedenvaninitiatievenenderuime
inspraakvanondeskundigennietgoedverdragen;ditalles
isonverenigbaarmetmijngebruikelijketempovanwerken,
mijngevoelvoorefficiëntieenmijnongeduld. Daarbij
kwameneentoenemingvantegenstellingen,eeninmijnogen
funestepolitisering,envooralduidelijkwaarneembare
symptomenvanverval,waartegenover ikmijmachteloosvoel.
Ditallesheeftmijgedeprimeerdenmijngezondheidzodanig
aangetastdatikblijbenhetrectoraattekunnenoverdragenaaniemandvanwieikverwachtdathijoptimistischer
zalzijnenmeergeduld zalhebbendanik,dathijmeerbegripzalkunnenopbrengenvooralleswaterindeLandbouwhogeschoolgebeurt,kortomdathijzichbeterzalkunnen
aanpassenaanzichwijzigendeomstandigheden. Wanneermijn
taxatiejuistiszalhijmeervreugdebelevenaanhetrecr
toraatdanikdeed. VanderWant,ikwensjeheelveel
succesenvoldoening. MogejouwrectoraatonzeLandbouwhogeschoolveelgoedsbrengen'
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