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Mijne Heren leden vanhetBestuurvande Landbouwhogeschool,
DamesenHeren,
Hooggestemd en temidden van nieuwe luister begin ik met de rede,
waarin niet alleen een aantal gebeurtenissen uit het studiejaar 19661967 zullen worden besproken, doch waarin ik tevens zal raken aan het
komende akademische jaar, het jaar van het halve eeuwfeest van onze
hogeschool. Dat deze mijlpaal zich reeds lichtend aftekent, vormt een
onderwerp, waarop ik kan ingaan, wanneer ik meer uitvoerig bij de
vernieuwing van de aula zal stilstaan.
Bij de nadering van het vijftigste akademische jaar aarzel ik tussen
een historische dan wel een futurologische beschouwing. Een historisch
overzicht kan bijdragen tot een beter begrip van het heden en tot een
verantwoording van hetgeen ons bezighoudt. Het zou ook weinig moeite kosten enige historische gebeurtenissen in een anekdotisch licht te
plaatsen en verheugd over eigentijds inzicht terug te zien op vroegere
collegestof met een thans onaanvaardbare, overwegend beschrijvende
inslag of met enige verbazing te vermelden hoe eeuwig durende proefvelden werden aangelegd op terreinen, die thans, vrijwel in het hart
van de stad gelegen, onder hoogbouw zijn verdwenen.
Deze 'petite histoire', hoe hartverwarmend ook, kan evenwel niet het
doel van een terugblik zijn. Bovendien, een dergelijk betoog isniet meer
'in'. Sedert enige tijd hebben wij immers het jaar 1980 als baken voor
het uitzetten van de toekomst laten vallen en richten Regering en
Centraal Planbureau, het familiebedrijf in de landbouw en het kindertal van onze gezinnen zich op hetjaar 2000. De futurologie heeft zich
van ons meester gemaakt. Wij verdiepen ons in extrapoleren van het
heden, in het aftasten van de toekomst, geprikkeld door de lokazen,
maar ook door de problemen van de samenleving in het jaar 2000. De
durf onze volgende stappen afte stemmen op het ritme van de toekomst
ondergaat evenwel de frustratie van de soms moeizame voortgang in
het verleden en van het dringend geraas van alledag. Toch wil ik in het
tweede deel van mijn rede enige kanttekeningen plaatsen bij ontwikkelingen, die zich aan de Landbouwhogeschool lijken af te tekenen.
Tussen het verleden en de toekomst ligt de realiteit van het heden,
waarvan ik thans de lotgevallen uit het studiejaar 1966-1967 wil sehet-

sen. Allereerst gedenk ikdegenen, dieonsdoor overlijden ontvielen.
O p 30januari 1967overleed op 92-jarige leeftijd de emeritus-hoogleraar dr. H.A.J.M.Beekman. Prof.Beekman was van 1921 tot 1947
hoogleraar in de houtmeetkunde, bosrenterekening en bosbedrijfsregeling. Hij wasinde volle zindeswoords eenleermeester van zijn studenten, die hen heeft samengebundeld tot een hechte groep bosbouwers
met een eigen esprit de corps. Van 1930tot 1940heeft prof. Beekman
als secretaris van het college van rector magnificus en assessoren zeer
veel bijgedragen aande beleidsvorming van onze hogeschool.
O p 1 maart 1967 overleed op 61-jarige leeftijd prof. dr. W . R . v a n
Wijk, die sinds 1947als gewoon hoogleraar in de natuurkunde, meteorologie en klimatologie aan de hogeschool was verbonden. Vele studenten en promovendi heeft hij de voor de landbouwwetenschap zo
belangrijke werk- en denkwijze van de fysica eigen gemaakt. In het
rouwbeklag deelden vooraanstaande vakgenoten uit andere landen en
ook de U N E S C O , waarmee hij o.a. in Tunesië samenwerkte.
O p 4juni 1967 overleed te Zeist op 87-jarige leeftijd de emeritushoogleraar prof.J . Hudig, die van 1929tot 1949als hoogleraar in de
landbouwscheikunde aan de Landbouwhogeschool was verbonden.
Prof.Hudig was een docent van groot formaat en een inventief onderzoeker. Tot het laatst heeft hij zich actief met vakproblemen beziggehouden en daarover gepubliceerd.
O p 28 augustus 1967 overleed mevrouw J.W.Zeiler-Snoek; zij was
werkzaam bijde centrale bibliotheek.
In het verslagjaar vond in het Bestuur van de Landbouwhogeschool
een mutatie plaats. Prof. ir. M.L. 't Hart trad, gekomen aan het einde
van zijn zittingsperiode, alslid van het Bestuur af. In zijn plaats werd
prof. dr. H . J . d e n Hertog tot bestuurslid benoemd.
Uit hetvele, dat voorviel op onderwijsgebied, vermeld ikhet volgende.
Met ingang van 1januari 1967 werd tot gewoon hoogleraar in de
irrigatie benoemd ir. J.Nugteren, tot dien werkzaam als mededirecteur van het Ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verheij N.V. te
Amersfoort. In verband hiermede konprof. ir.W.F.Eijsvoogel van zijn
tijdelijke leeropdracht voor de landontginning en bevloeiing, die hij
sedert zijn aftreden als hoogleraar vervulde, worden ontheven. Reeds
in mijn overzicht van hetjaar 1965-1966 hebikop de verdiensten van
collega Eijsvoogel voor zijn vakgebied en voor onze hogeschool gewezen. Ik moge hier mijn woorden vaneenjaar geleden onderstrepen.
Met ingang van 1februari 1967 werd aan mevrouw prof. dr. C A .
Reinders-Gouwentak ophaar verzoek eervol ontslag verleend alshoogleraar indeplantenfysiologie. Haar band metde Landbouwhogeschool
gaat terug tot 1929.In 1945werd zij benoemd tot lector in de plant-

kunde; in 1956 volgde zij haar echtgenoot, prof. dr. E. Reinders als
hoogleraar in de plantkunde op. Sedert 1963 behelsde haar leeropdracht de plantenfysiologie. Prof. Reinders-Gouwentak heeft het wetenschappelijk onderwijs met grote toewijding en ernst gediend; een
omvangrijke onderwijstaak heeft zijdoor grote werkkracht weten op te
vangen. Voorshands werd prof. dr. E.C.Wassink bereid gevonden dat
gedeelte van het onderwijs in de plantenfysiologie, dat door prof.
Reinders-Gouwentak werd gegeven, teverzorgen. Eendefinitieve voorziening in de onderhavige vacature isin voorbereiding.
Na het overlijden van prof. dr. van Wijk heeft voorshands drs.J . W.
Derksen de verzorging van het onderwijs in de meteorologie en klimatologie op zich genomen.
In de vacature van docent in de bloementeelt, in het vorig verslagjaar ontstaan, werd voorzien door de benoeming van ir.J . van Doesburg, directeur van het Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer.
Wegens hetvertrek vanmej.dr. O.M.vanAndel werd inhaar plaats
dr. ir. J . Dekker, wetenschappelijk hoofdmedewerker van de Landbouwhogeschool, belast met het geven van kandidaatscolleges in de
fytopathologie, metname indefysiologie vanhet parasitisme.
Een aantal nieuwe voorzieningen op het gebied van het onderwijs
werden voorbereid ofvonden hun beslag. Deze vorm van groei van de
hogeschool vloeit enerzijds voort uit de toeneming van het aantal studenten, anderzijds uit de voortschrijdende differentiatie van de wetenschap. Overheerst eerstgenoemde factor, danzalmeestal een onderwijskracht met een reeds aan de hogeschool bestaande leeropdracht worden toegevoegd, speelt de tweede factor de belangrijkste rol,dan wordt
een nieuw wetenschapsgebied geïntroduceerd. Beide factoren zijn in
het geding, indien door introductie van een nieuw vakgebied ruimere,
specialisatiemogelijkheden aan de grote toeloop van toekomstige akademici worden geboden.
In dit verband noem ik allereerst de bedrijfsleer. In de laatste jaren
is de belangstelling onder de studenten voor dit door de buitengewoon
lector dr. P. Verburg gedoceerde vak regelmatig toegenomen. Mede
wegens de benoeming vandr. Verburg totgewoon hoogleraar indebcdrijfshuishoudkunde aan de Universiteit van Amsterdam werd het
vraagstuk van deinpassing van de bedrijfsleer in het studieprogramma
van de Landbouwhogeschool door de Senaat in studie genomen. Het
voorstel tot instelling van eengewone leerstoel in de bedrijfsleer is door
Bestuur en Minister overgenomen.
Werd in de sector van de cultuurtechniek eerst gedacht aan de benoeming tot gewoon hoogleraar van de in 1965 benoemde buitengewoon hoogleraar prof. dr. ir. R . H . A. van Duin, mede in verband met
de benoeming van een civiel ingenieur in de leerstoel van de irrigatie
werd de voorkeur gegeven aan toevoeging van een agrohydroloog onder handhaving vande buitengewone leeropdracht vanprof.van Duin.

De benoeming tot gewoon hoogleraar in de agrohydrologie van dr. ir.
W . H . v a n der Molen, tot dusver hoofd van de wetenschappelijke afdeling van de N.V. Grontmij, vond dezer dagen plaats. Na deze benoeming zullen de hoogleraren in de cultuurtechniek, Van Duin en Hellinga, zich vooral wijden aan de ontwikkeling van het onderwijs in het
onderdeel landinrichting van de cultuurtechniek, terwijl de hoogleraar
Van der Molen zijn taak met name in het, populair gezegd, natte deel
van de cultuurtechniek zal vinden.
De leeropdracht van prof. mr. dr. A.H.Ballendux werd uitgebreid
door toevoeging van de woorden 'en het landbouwcoöperatie- en kredietwezen van de niet-westerse gebieden'. Dit vakgebied vormt in vele
tropische en subtropische landen een belangrijke zelfstandige activiteit
in de nationale en regionale ontwikkelingsplannen. De voorgestelde
toevoeging houdt een legalisatie in van een reeds geruime tijd in de
onderwijspraktijk bestaande situatie.
Groei en differentiatie van het onderwijs worden voorts weerspiegeld
door de instelling van een buitengewoon lectoraat in de visteelt, door
de toevoeging van een gewoon lectoraat in de technologie, door de instelling van een onderwijsopdracht in sortimentskennis en door de toevoeging van een docent in de elementaire ontwerpleer. Gelijktijdig
met dit laatste werd de onderwijsopdracht van de docent handtekenen,
F. Aldenberg, in dezelfde zin gewijzigd.
In dit verband noem ik eveneens de verlening van tijdelijke onderwijsopdrachten in de sociologische aspecten van de agrarische planologie en de agrarische planning van de tropen en subtropen aan dr. ir.
D . B . W . M . v a n Dusseldorp en in de teelt van tropische vruchten en
groenten aan ir.J . A.Samson. In dit studiejaar stond ir. W. A.Beverloo
de hoogleraar technologie ter zijde door het verzorgen van een aantal
colleges.
De Senaat herzag in het verstreken studiejaar enige punten van de
regelingen inzake de promoties en de examens.
Evenals aan andere instellingen van wetenschappelijk onderwijs in
Nederland zullen voortaan lectoren formeel worden betrokken bij de
promotie volgende op door hen geleide promotie-onderzoekingen.
Hiermede wordt tegemoet gekomen aan een reeds enige tijd onderkende behoefte.
De regeling voor de kandidaats- en ingenieursexamens werd zodanig
herzien, dat in het vervolg de beoordelingen, toegekend bij de examens
en tentamens in studievakken behorende tot de kandidaats- en ingenieursstudie, aan de examinandi desgevraagd bekend zullen worden
gemaakt. De examencommissie voor de propaedeutische examens verstrekt reeds enigejaren de cijferresultaten aan de geëxamineerden. Een
duidelijker beeld van de resultaten van de studie voor betrokkenen kan
de voortgang van hun studie in positieve zin beïnvloeden.
Duidelijker confrontatie met de studieresultaten vormde ook de doel-

Stelling van het kandidaats-A-examen nieuwe stijl. Het isgebleken, dat
de instelling van dit examen heeft geleid tot een groot aantal aanmeldingen voor de kandidaats-A-examens aan het einde van het tweede
jaar van het studieprogramma. In september 1966 had 78% van de
studenten, die in 1965 voor het propaedeatisch examen slaagden, reeds
aan het kandidaats-A-examen deelgenomen. In hoeverre hieruit de
verwachting mag worden geput, dat het kandidaats-A-examen nieuwe
stijl tot een sneller verloop van de gehele kandidaatsstudie zal leiden,
valt thans nog niet concreet vast te stellen. De voorlopige resultaten
doen echter verwachten dat deze vergelijking ten gunste van de nieuwe
examenvorm zal uitvallen.
Bij hetstijgende aantal studenten vormt het beoordelen van destudieresultaten in verband met het adviseren over de rijksstudietoelagen voor
studenten een aan omvang en verantwoordelijkheid toenemende taak.
Wat het senaatsaandeel betreft berustte deze taak voornamelijk bij de
rector magnificus. Met dankbaarheid constateer ik, dat thans een senaatscommissie is ingesteld, waarin de senaatsleden Iwema en Den
Hertog een belangrijk deel van het aan dit onderwerp verbonden werk
op zich hebben genomen.
In dit overzicht werd voor menige onderwijsvoorziening de groei van
het landbouwwetenschappelijk onderwijs als katalysator aangeduid. Ik
wil thans deze groei in enige getallen weergeven. Het aantal studenten
aan de Landbouwhogeschool bereikte in het verslagjaar een mijlpaal.
O p 6 december 1966 werd de heer A.W.Haverkort uit Slagharen als
2000e student voor het volledige onderwijs ingeschreven. De inschrijving geschiedde voor deze bijzondere gelegenheid, in aanwezigheid van
vertegenwoordigers van Bestuur en Senaat, door de rector magnificus,
uiteraard onder het waakzaam oog van de pedel.
Gedurende het afgelopen studiejaar waren 2215 personen ingeschreven, waarvan 2168 volledig voor het onderwijs ingeschreven studenten.
De verwachting, dat thans gedurende enige jaren het aantal afgestudeerden ongeveer 150 zal bedragen, een verwachting gebaseerd op
de jaren omstreeks 1960 met ruim 200 eerstejaarsstudenten, werd bewaarheid. In 1965-1966 vonden 156 ingenieurs hun weg naar de samenleving, voor 1966-1967 bedroeg dit aantal 146.
In het afgelopenjaar vonden 13promoties tot doctor inde landbouwkunde plaats, hieronder bevonden zich twee buitenlanders. Het aantal
lijkt de normale dichtheid aan promovendi onder onze afgestudeerden,
namelijk 1op 7, te continueren.
De groei van het aantal studenten, ruim 10% ten opzichte van 1965—
1966 en geheel overeenkomstig de relatieve groei van dit aantal in de
laatste tien jaren, stelt zijn onverbiddelijke eisen aan de personele en
materiële voorzieningen voor onderwijs en onderzoek.

Ik vermeldde reeds een aantal onderwijsvoorzieningen. Hier wil ik
nog de verdubbeling in de bezetting van het studentendekanaat noemen. De benoeming van mej. drs. K. Mulder zal de overbelasting van
drs.J . van der Haar ongedaan maken. Ik verheug mij met drs. Van der
Haar, dat hierdoor ruimte ontstaat voor belangrijke taken, die tot dusver in de verdrukking moesten blijven.
Nijpend blijft voor een aantal afdelingen de behoefte aan ruimtelijke
voorzieningen. De afdeling fytopathologie zag echter haar zorgen opgeheven, hedenmorgen heeft zij de nieuw gebouwde vleugel van het
plantenziektenkundig complex officieel betrokken. De gevel van het gebouwencomplex langs de Binnenhaven heeft daarmede haar definitieve
vorm gekregen. De vrijkomende gebouwen komen beschikbaar voor de
afdelingen virologie, waterzuivering en zoölogie.
In januari werd begonnen met het nieuwe gebouw voor wiskunde,
waarin tevens een grote collegezaal voor algemeen gebruik is opgenomen.
Een aanvang werd gemaakt met een omvangrijke uitbreiding van
het gebouw van de afdeling landbouwplantenteelt. De daarin opgenomen klimaatkamers en kassen zullen intensivering van het onderzoek
mogelijk maken. In Achterberg werden voor dezelfde afdeling moderne stallen gebouwd,
De aanbouw van een nieuwe vleugel aan het plantkundegebouw
vordert goed.
Onder de tot stand gekomen bouwkundige voorzieningen neemt de
verbouwing van de aula een eigen plaats in. Bij het halve eeuwfeest van
het Rijkslandbouwonderwijs, in 1926, werd door een comité, gevormd
uit de landbouw in de breedste zin deswoords, aan de regering een geschenk aangeboden. Dit geschenk diende bestemd te worden voor de
oprichting van een duurzaam monument, dat zou kunnen getuigen
van de dankbaarheid van de landbouw in Nederland en in de toenmalige overzeese gebieden voor de uitkomsten van het landbouwonderwijs in al zijn vormen.
O p 5 april 1935 werd de aula in aanwezigheid van Koningin Wilhelmina als dat duurzame monument van erkentelijkheid overgedragen aan de regering. Het gebouw, ontworpen door de architect prof. ir.
H . T . Zwiers, doorstond het oorlogsgeweld, het werd in de loop der jaren steeds menigvuldiger voor velerlei uitingen van bijzondere aard
van de hogeschoolgemeenschap benut.
De oorlog, meer dan dertigjaren gebruik en de steeds grotere stroom
bezoekers, vooral op hoogtijdagen, noopten echter tot reconstructie.
Het iseen gelukkige omstandigheid, dat deze reconstructie, die tot onze
grote voldoening ontworpen werd onder supervisie van de bouwmeester van de aula, zijn beslag kon vinden voor het halve eeuwfeest, waarin
aan de representatie van de hogeschool uiteraard zekere eisen worden
gesteld.
Deze gelukkige situering in de tijd culmineert in de uitrusting van

deze gehoorzaal met een monumentale verlichting, een geschenk van
het Landbouwhogeschoolfonds reeds bij voorbaat aan de straks 50-jarige hogeschool aangeboden. In de aanhef van mijn rede duidde ik op
de nieuwe aankleding van de aula en op deze nieuwe lichtende luister
toen ik stelde, dat het halve eeuwfeest zich vandaag reeds lichtend aftekent.
O p dit moment een ogenblik buiten mijn taak als voorzitter van de
Senaat tredend, breng ik namens Bestuur en Senaat allen, die bij de
reconstructie van de aula betrokken zijn geweest, dank voor hun arbeid
en voor hun medewerking om de werkzaamheden voor heden te voltooien. Gaarne breng ik hen ook hulde voor het fraaie resultaat van hun
werk. Het wasonseenvoorrecht henals onze gasten voor deze plechtigheid uit te nodigen.
Eveneens breng ik het Bestuur van het Landbouwhogeschoolfonds
de dank van het Bestuur en de Senaat dezer hogeschool over voor het
in de aula aangebrachte geschenk; het is voortaan aan de sprekers in
dit auditorium om met het licht van hun wetenschap het uwe zo niet
naar de kroon te steken, dan toch te evenaren.
De terugkeer naar de aula zal overigens niet uitsluiten, dat in de
toekomst voor bepaalde bijeenkomsten wederom dankbaar de medewerking van de beheerder van de collegezaal aan de Hollandseweg zal
worden ingeroepen.
Een eveneens bijzondere bouwkundige voorziening, van geheel andere aard en nog slechts door weinigen onzer in ogenschouw genomen,
vormt het gebouw in Paramaribo van ons Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname. Het centrum, kortweg Celos genaamd
en bestemd voor onderzoek van tropisch-landbouwkundige problemen
door medewerkers en studenten van de Landbouwhogeschool, heeft
thans een eigen gebouw.
De opening geschiedde op 21 maart 1967 door de voorzitter van het
Bestuur van de Landbouwhogeschool, ir. A-P-Minderhoud, in tegenwoordigheid van de Gouverneur en de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, alsmede van nagenoeg alle landbouwkundigen van
Suriname. Thans zijn vier wetenschappelijke medewerkers van afdelingen van de Landbouwhogeschool bij het Celos gedetacheerd, hun
onderzoek vindt veelal in samenwerking met Surinaamse landbouwkundigen plaats. Zestien studenten van tropische richtingen zijn op dit
moment voor hun verplichte praktijktijd onder auspiciën van het Celos
in Suriname werkzaam.
De toeneming van het aantal studenten leidt tot een in omvang toenemende, verontrustende kamernood. Het kamertekort is voor onze
studenten niet uitsluitend een kwantitatief probleem, vele studenten
wonen op kamers, die niet aan redelijke eisen van bewoonbaarheid en
leefbaarheid voldoen. Het is mijn overtuiging, dat deze huisvestingstekorten het studieklimaat in ongunstige zin beïnvloeden.
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Het stemt tot grote voldoening, dat de Stichting Studentenhuisvesting in het verstrekenjaar belangrijke stappen tot vermindering van de
kamernood heeft kunnen nemen, waaraan een initiatief van haar bestuurslid, Burgemeester De Niet niet vreemd is.Toen debouw van twee
in het kader van nieuwbouw en stadsuitbreiding door de gemeente Wageningen geprojecteerde sterflats niet door kon gaan, zijn de voor dit
project van gemeente- en rijkswege verleende faciliteiten ten aanzien
van beschikbare gronden en vergunningen alsmede het reeds door de
aannemer verrichte voorbereidende werk omgebogen in de richting
van de studentenhuisvesting. Na overwinning van de laatste financieringshindernissen kon in mei 1967 de opdracht voor de bouw van de
twee studentenflats met in totaal 768 kamers worden verleend. Met de
bouw van de eerste flat werd terstond in mei reeds begonnen, men verwacht dat deze omstreeks juli 1969 gereed zal komen, ongeveer een
jaar later zal de tweede flat voltooid kunnen zijn.
Het aantal ter beschikking staande kamers in de studentenflats zal
dan van de huidige 214 tot een totaal van 982 stijgen, hetgeen metterdaad verademing in de benauwde kamersituatie zal brengen.
Uit de lotgevallen van de hogeschool breng ik na deze beschouwingen over onderwijs en onderwijsvoorzieningen verder naar voren de
plechtige bijeenkomst van de Senaat ter herdenking van de 49e dies
natalis op 9 maart 1967, waarin de secretaris van de Senaat, prof. dr.
H . J . d e n Hertog, aan 'Samenwerking in de wetenschap' zijn diesrede
wijdde.
Voorts vermeld ik, dat tijdens de voorlichtingsavond voor eerstejaarsstudenten op 27 april 1967, de geboorte van Prins Willem-Alexander
bekend werd. Dit bericht gaf deze voorlichtingsavond een feestelijke
achtergrond. De rector magnificus genoot de eer aanwezig te zijn bij de
plechtigedoopbediening aan hetjongeprinsenkind op2september 1967.
Een groot aantal manifestaties van verscheidene aard verdient vermelding. Ik moet mij evenwel tot een greep beperken.
De afdeling Wageningen van de V.A.W.O. hield op 18 mei een bijeenkomst, waarin naar aanleiding van een inleiding van dr. L. van der
Plas getiteld 'Baccalaureaat: panacee of misgreep', een waardevolle
discussie over de studieopzet aan de Landbouwhogeschool en aan de
hogere landbouwscholen ontstond.
In de voordrachtenreeks van het studium generale kwamen uiteenlopende onderwerpen als het protest; karakter en stromingen in de
Nederlandse dichtkunst ;en de menselijke kennis aan de orde.
Het zevende Stutofes van 7-22 april 1967 in Wageningen werd we-
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derom een toneelmanifestatie van uitzonderlijke en boeiende aard. O p merkelijk was, dat twee van de drie deelnemende Wageningse toneelgroepen door Wageningse studenten geschreven stukken opvoerden.
DeWageningseStudenten Koor- enürkestvereniging genoot op vrijdag 16 december 1966, verdreven uit de aula, gastvrijheid in de Grote
Kerk op de Markt. Koor en orkest verzorgden een boeiend galaconcert.
De Afdeling Wageningen van de Societas Studiosorum Reformatorum vierde haar zevende lustrum op opgewekte wijze in oktober 1966.
Ik vermeld uit het uitgebreide programma de door de toneelgroep
BAM gegeven galatoneelvoorstelling van het stuk 'Das Pferd' van
Julius Hay onder regie van Elly van Stekelenburg.
Uit de studentenwereld vermeld ik verder de opening op 5april 1967
van de nieuwe sociëteit van de Katholieke Studentenvereniging St.
Franciscus Xaverius. De sociëteit vormt een aanwinst voor de hogeschoolgemeenschap. De leden wens ik hier nogmaals geluk met de
nieuwe behuizing van hun vereniging.
De studievereniging 'Arvense' vierde op 27 april 1967 haar vierde
lustrum door het houden van een kwalitatief en kwantitatief goed bezocht Stuurstoffensymposium.
Ik wil thans niet diep ingaan op de problemen van de studentengezelligheidsverenigingen. Toch meen ik kort te moeten aanstippen dat
ook in deze sector van de hogeschoolgemeenschap groei en evolutie
plaats vinden. Een tendens tot losser worden van de band tussen het
individuele lid en de vereniging tekent zich duidelijk af. Deze ontwikkeling is niet verwonderlijk in een periode waarin de student zijn gezichtskring door ruimere grenzen bepaald weet dan door de muren van
zijn sociëteit en de grenzen van Wageningen. Bezinning op de gevolgen
voor de structuur en de functie van de studentengezelligheidsverenigingen vindt in de verenigingen en door de verenigingen gezamenlijk
plaats.
In het afgelopen studiejaar heeft deWastra aandacht gewijd aan onderwijsvraagstukken van algemene aard, waarover hij op informele
wijze van gedachten gewisseld heeft met functionarissen van de Landbouwhogeschool.
Behalve met onderwijskundige vraagstukken heeft de Wastra zich in
samenwerking met andere verenigingen beziggehouden met de coördinatie van de diverse activiteiten op het gebied van wat men wel pleegt
aan te duiden met de term vormingswerk. De wens leeft om enige lijn
te brengen in de bonte wirwar van elkander doorkruisende of overlappende disputen, kringen, lezingen en wat dies meer zij. Daartoe is dit
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jaar de Disputorenraad opgericht, alswelks adviseur voorlopig éénonzer decanen optreedt. Tot slot zij opgemerkt dat de Wastra met zijn
brochure 'Informatie Wastra' het zijne ertoe heeft bijgedragen om de
aankomende studenten wegwijs te maken inde Wageningse studentengemeenschap.
Ook dit jaar nam het aantal deelnemers aan sportactiviteiten toe,
ondanks de nog gebrekkige accommodatie. Plannen voor het nieuwe
sportcomplex werden verder uitgewerkt enverbeterd. Hetligt inde lijn
van deverwachtingen, dat deverwezenlijking van deze plannen niet te
lang op zich zal laten wachten.
De roeisters (dubbel vier) behaalden het nationaal kampioenschap
en vertegenwoordigden de Nederlandse dames op dit nummer bij de
Europese kampioenschappen te Vichy.
I n de lange rij van vooraanstaande personen uit binnen- en buitenland, dieonze hogeschool meteen bezoek vereerden, neemt het bezoek
van Prins Claus der Nederlanden aan de Wageningse instellingen op
17 mei 1967een geheel eigen plaats in. Vergezeld van zijn secretaris,
Baron Van Asbeck, legde de Prins oriënterende bezoeken af bij dehogeschoolafdelingen planologie en woning, terwijl in contact met de instituten aan de problemen op het gebied van de ontwikkelingshulp
aandacht werd besteed. Na afloop vanhet officiële gedeelte vanhetbezoek werden de Prins en zijn secretaris ontvangen op de studentensociëteit Ceres. De voor deze laatste ontvangst uitgetrokken tijd werd in
geanimeerde discussie ruimschoots overschreden.
De goede betrekkingen van de Landbouwhogeschool met de rijksdelen overzee, waarvan reeds sprake wasin mijn verslag over het voorgaande studiejaar, werden gecontinueerd, zoals moge blijken uit het
bezoek, dat delegaties uit de Staten van Suriname en de Nederlandse
Antillen op 26 oktober 1966aan de Landbouwhogeschool hebben gebracht.
Van 6 tot 13 mei verbleef prof. ir.J . Tomovcik, rector magnificus
van de Landbouwhogeschool in Nitra, Tsjecho-Slowakije, in Wageningen. Dit verblijf gold alstegenbezoek van mijn bezoek van 25 september tot 2oktober 1966aan de Landbouwhogeschool te Nitra. De reeds
bestaande contacten metNitra zijn door hetbezoek vanprof. Tomovcik
nog verstevigd. Zo hebben achttien Wageningse studenten van 3 juli
tot 18juli onder leiding van prof. dr. ir.J . F . v a n Riemsdijk en ir. M.
Bekedam inhet kader vandestudentenuitwisseling tussen Wageningen
en Nitra eenexcursie naar Tsjecho-Slowakije gemaakt.
Van 14 tot 28 augustus ontving de Landbouwhogeschool een gezelschap vanvier begeleiders enzestien studenten uit Nitra.
Tot de vermeldenswaardige gebeurtenissen van bijzondere aard in
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het afgelopen studiejaar behoren de benoeming tot Officier in de Orde
van Oranje Nassau van de wetenschappelijk hoofdmedewerkers mevr.
dr.J . A.Frahm-Leliveld en dr. G.B.R.de Graaff, het toekennen van de
ere-medaille in de Orde van Oranje Nassau in brons aan de Rijksambtenaar B.J.Heye en het verwerven van dejaarlijkse prijs van het Landbouwhogeschoolfonds voor een landbouwwetenschappelijke publikatie
van bijzonder gehalte door dr. ir. F . A . M . d e Haan, wetenschappelijk
medewerker van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. Dr. H. de Haan ontving bij zijn afscheid als wetenschappelijk
hoofdambtenaar van de afdeling plantenveredeling de plaquette van
het Broekemafonds. Ik wil hier dr. De Haan's waardevolle initiatief tot
het samenstellen van een gids in de moderne talen voor bezoekers van
het landbouwkundig centrum Wageningen memoreren.
Aldus de zakelijke en feestelijke feiten van onze hogeschool rangschikkend stuit ik nog op de instelling van een commissie, kortweg genaamd commissie L.H.-50. Deze commissie onder voorzitterschap van
prof. dr. ir. P. Buringh zal voortbouwen op voorstellen van een commissie-Eijsvoogel, en zal naar wij hopen en vertrouwen met zwier uitwerking geven aan de plannen voor het halve eeuwfeest. De commissieEijsvoogel blijft zorgdragen voor de totstandkoming van een gedenkboek. Een commissie onder voorzitterschap van prof. dr. ir. S. J .
Wellensiek heeft reeds vrijwel de laatste hand gelegd aan de voorbereiding van een symposium gewijd aan het onderwerp: '50jaar landbouwwetenschap en wereldvoedselvoorziening'. Wij mogen hopen op
de realisering van een veelzijdig lustrumprogramma, waarin medewerkers en studenten van de Landbouwhogeschool en inwoners van
Wageningen, doch ook wetenschapsmensen van elders, aan de viering
van het 50-jarig bestaan van de hogeschool kunnen deelnemen.
Het akademische jaar 1966-1967, waarvan ik U in het voorgaande
enige belangrijke gebeurtenissen schetste, verstrijkt thans snel. Nu wij
op het punt staan het 50e akademische jaar binnen te treden, veroorloof ik mij nog enige kanttekeningen bij de huidige ontwikkeling.
In 1918 begon de Landbouwhogeschool haar loop door de historie,
ontsproten aan de bron van landbouwkundige opleidingen, die reeds in
de jaren zeventig van de vorige eeuw in Wageningen in eerste aanleg
aanwezig waren. Mij een weinig spiegelend aan het nabije beeld van de
Rijn zie ik de geschiedenis van onze hogeschool als een stroom voortgaande met de tijd in een bedding tussen twee oevers. Aan de ene oever
heeft de hogeschool innig contact met de universitaire wereld, met de
andere oever grenst onze instelling overeenkomstig haar functionele
aard aan de maatschappij, aan haar toepassingsgebied, het uitgestrekte
en veelzijdige terrein van landbouw, voedselproduktie en platteland.
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De samenleving staat als nooit te vorenonder deinvloed van de toepassing van nieuwe wetenschappelijke en technische vindingen. Er
wenkt een boeiend, doch in vele opzichten ook verbijsterend perspectief. Als onderdeel van de 'brain-storming' gericht op de periode rondom hetjaar 2000 worden ingrijpende doorbraken in de wetenschapstoepassing voorspeld. Medewerkers van de befaamde RAND-corporation in de U.S.A. geven prognoses o.a. over de eerlang te verwachten
economisch aanvaardbare ontzouting van zeewater; over de verwachte
grote uitbreiding van de produktie van synthetische eiwitrijke voedingsmiddelen; over de uitbreiding van de 'oceanfarming', het be-boeren van de wereldzeeën.
Onze afgestudeerden zullen in die toekomst behoren tot degenen die
het initiatief nemen tot de technische ontwikkelingen, zij zullen de evolutie in de landbouw en ten plattelande mede bemannen, zij zullen
verantwoordelijkheid dragen voor wijzigingen in het beeld van onze
maatschappij.
Mij thans richtend op de Landbouwhogeschool wil ik de vraag stellen hoe het onderwijs in wisselwerking staat met de snelle veranderingen in het landschap waarlangs zij stroomt. Ik wil deze vraag op drie
niveaus toetsen: het niveau van de afdelingen, dat van de studierichtingen en dat van de hogeschool als geheel.
Het onderwijs voltrekt zich in de allereerste plaats in de afdelingen
en wel tegen de achtergrond van het daar beoefende onderzoek. Van
dit onderzoek kan men kenmerken opsommen, die de geestelijke occupatie van de wetenschappelijke werkers met de problemen van de toekomst weergeven.
Het onderzoek speelt zich veelal af aan het wetenschappelijk front,
waar het expliciet gericht is op de toepassing en de ontwikkeling van
nieuwe methoden en denkwijzen, die de grenzen van onze kennis en
onze inzichten kunnen verruimen, Voorts anticipeert veel afdelingsonderzoek op de technische en maatschappelijke veranderingen, die
zich in de landbouw aftekenen. Zo ontlenen vele onderzoekingen hun
probleemstelling aan de krachtige mechanisatie of aan de schaalvergroting van de landbouw. Vele afdelingen richten hun onderzoek op de
vervanging van empirische en intuïtieve handelwijzen en gedachtengangen uit de landbouw door systematische en theoretisch gefundeerde
inzichten. Een in het oog springende eigenschap van veel landbouwkundig onderzoek vormt ook de introductie van werkwijzen en inzichten uit de basiswetenschappen in de landbouwkunde. Een voorbeeld
levert de toepassing van de moderne genetica op de plantenveredeling,
waarbij de genetica op haar beurt zich opzienbarend ontplooit door
toepassing van biochemische inzichten.
Deze korte opsomming kan aantonen dat het onderzoek in onderwerp en probleemstelling in wisselwerking staat met de wijzigingen die
zich in de samenleving voltrekken. De student komt door het onderwijs
intensief met het werk op het niveau van de afdelingen in contact en

15
daarmede met een gedachtenwereld die niet alleen de evolutie in de
landbouw weerspiegelt doch deze ook mede bepaalt.
Het tweede niveau, dat ik onderscheid, betreft de studierichtingen, waar groepering van wetenschapsgebieden tot studieprogramma's de mogelijkheden schept tot specialisaties, waaraan in de snelle
ontwikkeling van landbouw en platteland behoefte ontstaat. In wisselwerking met de behoeften van de samenleving is het aantal studierichtingen aan de Landbouwhogeschool sedert 1945 meer dan verdubbeld.
O p dit niveau heeft de hogeschool niet die mate van flexibiliteit, die
het werk op het niveau van de afdelingen kenmerkt. Weliswaar komen
nieuwe studierichtingen in een betrekkelijk eenvoudig wordingsproces
tot stand, wijzigingen van de bestaande studieopzet blijken veel tijd en
overleg te vergen. O p de besluitvaardigheid van de faculteit, die het
gemeenschappelijk overleg moet afronden, wordt hierbij een zware
wissel getrokken. Ongetwijfeld zal de commissie, die de herziening van
het onderwijsprogramma voorbereidt, in haar eindverslag voorstellen
opnemen over de instelling van vaste onderwijscommissies en over de
institutionalisering van het ontluikend overleg over het onderwijs per
studierichting. Wellicht zal zij ook het instituut van coördinatoren per
studierichting in haar beschouwingen kunnen betrekken.
Vervolgens enige opmerkingen over het derde en meest geïntegreerde niveau, de hogeschool in haar totaliteit. Een instelling van wetenschappelijk onderwijs heeft door het zware accent, dat in het dagelijks
werken op de kleinste eenheden, de afdelingen, valt, de neiging vooral
groei te tonen vanuit de gezichtshoek van deze afdelingen. In de snelle
groei en bij de toenemende samengesteldheid van ons samenlevingspatroon tekenen zich echter behoeften aan wetenschapstoepassing at'
waarmee universiteiten en hogescholen slechts moeizaam in wisselwerking treden. Ik denk hierbij vooral aan problemen, die een interdisciplinaire benadering vergen.
In het landbouwwetenschappelijk milieu noem ik als voorbeelden
het behoud en het beheer van de natuurlijke welvaartsbronnen en de
voorkoming van verstoring van biologische evenwichten. De landbouw
gaat thans in snel tempo over een arsenaal van machtige hulpmiddelen,
ontsproten aan wetenschap en techniek, beschikken waarmee de natuurlijke groei van plant en dier in de richting van een grote en constante produktie kan worden gedwongen. Het is niet ondenkbaar dat
wij met deze middelen het doel, de vergroting van welvaart en welzijn,
zullen voorbijschieten. Zo kan de chemische revolutie bij bemesting en
ziektenbestrijding, op zichzelf genomen onmisbaar voor de welvaart,
in de vorm van water-, lucht- en bodemverontreiniging ons welzijn bedreigen. Een ander voorbeeld, waarbij niet de welvaart een bedreiging
van het welzijn inhoudt, doch omgekeerd de bevordering van het welzijn de groei van de welvaart ontkracht, vinden wij in de uitwerking
van de medische verzorging op de bevolkingsgroei in de ontwikkelings-
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landen, waar dewelvaartsstijging ondanks deintroductie van technisch
vernuft bij voortduring hetonderspit delft.
De problemen, die ik hier aanstip, rekent men tot de milieukunde,
een wetenschap van gecompliceerde aard en met een overwegend interdisciplinair karakter. In het Landbouwkundig Tijdschrift van 1966
vinden wij hierover gedachten weergegeven door ir. H.B.Goettsch
('Waar zijn mensen eigenlijk voor?') en door prof. dr. D.J. Kuenen
('Mens en milieu', diesrede 1965, Leiden). Hoe zeer de noodzaak interdisciplinaire activiteiten te ondernemen zich ook opdringt, deze
vormen tot dusver niet de sterkste kant van onze wetenschappelijke
onderwijsinstellingen. Wetenschapsbeoefening heeft blijkbaar met de
dichtkunst gemeen, dat zijeenvande allerindividueelste expressiesvan
de allerindividueelste emoties is.
Met integratie, met interdisciplinaire aanpak isop enige punten aan
de Landbouwhogeschool een eerste begin gemaakt. O p initiatief van
prof. dr. R.A.J.van Lier wordt inde sector vande tropische vakgebieden door eenwerkgroep studie gemaakt vandeproblematiek van planning en uitvoering van landbouwverbeteringsprojecten in ontwikkelingslanden. Degroep beweegt zich opdenogonvoldoende vaste grond
van een nieuwe wetenschap, die men de ontwikkelingswetenschap zou
kunnen noemen. Deze wetenschap heeft tot doel de factoren, die het
ontwikkelingsgebeuren in de niet-industriële landen bevorderen dan
wel beletten, te leren kennen en deze vooral in hun onderlinge samenhang te bestuderen.
De grote differentiatie van de wetenschappen in onze landbouwfaculteit biedt unieke mogelijkheden ominterdisciplinaire onderwerpen
aan te vatten. Hier ligt voor ons een duidelijke opdracht van de tijd.
Vermoedelijk zullen voor het slagen van deze interdisciplinaire initiatieven nieuwe organisatievormen in ons hogeschoolbestel geïntroduceerd moeten worden.
Ik wilhiermee mijn opmerking over de interactie van hogeschool en
samenleving beëindigen. Ik namU vrij vermeelangs deoever, waar de
hogeschool aande samenleving grenst. In het door mijgebruikte beeld
wordt de andere oever gevormd door de universitaire wereld. Ik wil
hierbij slechts stilstaan om te vermelden, dat de verweving van de
Landbouwhogeschool met het interuniversitaire patroon van Nederland in het verslagjaar geleidelijk voortgang vond. In februari 1967
werd eenontwerp vanwetstrekkende tot inpassing vande Landbouwhogeschool in de wet op het wetenschappelijk onderwijs bij de Staten
Generaal ingediend. Het woord is thans aan de volksvertegenwoordiging.
Vervolgens wilik mijn blik richten op hetgeen de stroom der Landbouwhogeschool in haar voortgang naar de toekomst draagt: de studenten. Ik ben mij bewust, dat de hier in klein aantal en vrijwel uit-
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sluitend in vertegenwoordigende functie aanwezige studenten, deze
wending van mijn betoog met argwaan beluisteren, ook al zijn zij ermee vertrouwd aan het slot van de hier uitgesproken redes voor het
voetlicht gehaald te worden en min of meer drastisch te worden toegesproken. Ik zal dit zo genuanceerd mogelijk doen. Ik wil in mijn beschouwing de doelstellingen van de overdracht van de wetenschap van
docent op student tot uitgangspunt nemen.
In de eerste plaats wordt bij de kennisoverdracht beoogd het wetenschappelijk denken en werken over te brengen. Indachtig aan de snelle
veroudering van de feitelijke gegevens van een vakgebied door de alom
optredende kennisexplosie en de onmogelijkheid, als gevolg daarvan,
om voor alle functies qua vakkenkeuze pasklare deskundigen af te leveren, richten wij ons vooral op overdracht van basiskennis en van essentiële denk- en werkwijzen. Aldus beoogt het wetenschappelijk onderwijs primair het verwerven door de studenten van het vermogen
een oplossing te vinden voor nog niet eerder ontmoete problemen,
kortweg gezegd: de wetenschappelijke methode.
Het is daarbij van niet te onderschatten belang, dat de student begrijpt, waarmee men in het bedrijven van wetenschap bezig is en welke
betekenis de methoden van onderzoek uitde verschillende wetenschapsgebieden hebben. Uiteraard wordt in de afzonderlijke vakgebieden in
velerlei opzicht reeds ingegaan op de methode van dat wetenschapsgebied, doch ik geloof, dat er ruimte is voor een vergelijkende behandeling van de methoden van de verschillende wetenschapsgebieden.
De behandeling van dit onderwerp kan wellicht beginnen als een
voordrachtenreeks in het studium generale voor studenten van de kandidaats- en de ingenieursstudie. Ik meen te weten, dat de Commissie
voor het Studium Generale zich voor dit onderwerp interesseert, misschien kan in wisselwerking met docenten en studenten op dit punt iets
worden opgebouwd.
In de tweede plaats hopen wij bij de kennisoverdracht, dat de student zich het snel evoluerende karakter van de samenleving, waarin hij
straks werkzaam zal zijn bewust wordt. Prof. dr. C.A.van Peursen legt
in zijn publikatie 'De toekomst van de universiteit' (1966) de nadruk op
de noodzaak, dat de akademicus in staat moet zijn de trends te herkennen in de structuurveranderingen van maatschappij en cultuur. Het
onderwijs moet inspireren tot inventiviteit en oorspronkelijkheid, de
student moet ontvankelijk zijn voor het proces van snelle verandering,
waarin hij later als ingenieur betrokken wordt.
Bij een derde belangrijk aspect van de kennisoverdracht wil ik iets
uitvoeriger stilstaan. Ik wil daarbij het simpele beeld van de knikkers
en het knikkerspel bezigen. Het is in een opleiding niet voldoende de
studenten de kennis van het spel, van het denken en werken, bij te
brengen, indien zij niet de knikkers en ook het terrein, waar het spel
plaatsvindt, leren kennen. Willen de vele afgestudeerden, die een functie verwerven op het gebied van de wetenschapstoepassing niet met
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een gebrekkige oriëntering ten aanzien van de toepassing van de verworven kennis in de samenleving staan, dan is een milieuverkenning
reeds gedurende de studie vereist.
Ik wil hier pleiten voor meer persoonlijke interesse van de student in
het wel en wee van het maatschappelijk gebeuren in zijn vakgebied.
Het gaat mij niet om de wetenschappelijke interesse, die hij reeds in
zijn studie verwerft, maar om het volgen van het alledaags gebeuren.
Hoe weinig intensief dit volgen is, blijkt uit het feit, dat slechts één op
de twintig Wageningse studenten op een nationaal landbouwweekblad
geabonneerd isen dat de deelneming aan de algemene landbouwexcursies verre ten achter blijft bij de betekenis van deze excursies. Pas na
het afstuderen groeit belangstelling voor vakbladen en excursies, voor
congressen en lezingen, en ontstaat de normale belangstellingsrelatie
met het samenlevingsgebied, waarin men een functie bekleedt. Mij
wordt op dit moment in gedachten tegengeworpen, dat de studenten de
tijd voor dergelijke nevenactiviteiten ontbreekt. Ik meen dit te mogen
betwijfelen, er zijn wel degelijk verloren momenten, waarin een vakblad ter hand kan worden genomen, er zijn verloren dagen, die zich
lenen voor het deelnemen aan een excursie. Nu ook in de studentenwereld zoveel stemmen opgaan voor een sterkere vermaatschappelijking van de student, meen ik een krachtiger richten van de aandacht
van de studenten op het gebeuren in de vakwereld met klem te mogen
voorstaan.
Tot slot wil ik nog eenmaal het beeld van de stroom, de voortgang
van de Landbouwhogeschool van verleden naar toekomst, in het oog
vatten en de blik vestigen op de met de tijd toenemende omvang van
de stroom. Dit groeiproces kan met verdubbelingstijden worden gekarakteriseerd. Het aantal studenten van onze hogeschool blijkt zich over
een langere periode beschouwd telkens in 15â 20jaren te verdubbelen.
De groei van het aantal leerstoelen en lectoraten, van het aantal afdelingen en ook van het aantal studierichtingen blijkt min of meer met
deze verdubbelingstijd overeen te stemmen. Meestal realiseert men
zich deze voortdurende groei onvoldoende, men is zo bezig met het opvangen van de noden van het heden dat men de snelle veroudering van
dat heden over het hoofd ziet.
Aan de vooravond van het 50-jarig bestaan lijkt enig commentaar
op die voortdurende groei wel gewenst. Ik wil daarbij eerst de opmerking maken, dat ook wij in Wageningen ons bewust zijn, dat de groei
van de universiteiten en hogescholen niet tot in de hemel kan reiken.
Doch met slechts een enkele hoogleraar op meer dan één verdieping
boven de begane grond gehuisvest, lijkt de Landbouwhogeschool nog
verre te zijn van de gevaren, die de toren van Babel belaagden.
De realiteit vergt, dat wij ons in Nederland bewust prepareren op
een grotere bijdrage van het wetenschappelijk onderwijs aan de kadervorming voor de samenleving van de toekomst. De waarschuwingen,
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besloten in de cijferopstellingen van Raymond Poignant in zijn rapport 'l'Enseignement dans les Pays du Marché Commun' (1965) kunnen wij niet naast ons neerleggen.
Bij verdere beschouwing is het opvallend, dat ofschoon de beroepsbevolking in de Nederlandse landbouw terugloopt, in toenemende mate en voor verschillende nieuwe activiteiten het beroep op wetenschappelijk geschoolde landbouwkundigen toeneemt. Deze constatering
vindt een indirecte illustratie in het feit, dat de Nederlandse landbouw
in tien jaren tijds met 2 5 % minder beroepsbeoefenaren, 5 0 % meer
produceerde. Het niveau van produktie stijgt per beroepsbeoefenaar,
zijn technische en intellectuele bekwaamheden zullen naar rato moeten stijgen, de behoefte aan braintrust, aan landbouwkundigen evenzeer. Naast deze toeneming van de behoefte aan akademisch geschoolde landbouwkundigen in Nederland, isnogeen tweede factor relevant
voor het studentenaantal in Wageningen. Deze factor betreft de aantrekkelijkheid van een relatief kleine hogeschool, gelegen bijna binnen
de randstad, voor vele aankomende studenten, die niet een uitgesproken voorkeur voor een bepaalde faculteit tonen. De veronderstelling
lijkt gerechtvaardigd, dat daardoor eenautonome stijging van het aantal studenten inWageningen plaatsvindt.
De tijd ontbreekt om hierop thans in detail in te gaan. Ik hoop echter dat de totstandkoming in het komende studiejaar van ons ontwikkelingsplan voor de periode 1969-1972 zowel binnen als buiten de
Landbouwhogeschool discussie over de toekomst van Wageningen als
akademiestad zal uitlokken. In deze discussie moet eerst worden vastgesteld ofverwacht dient te worden dat het fenomeen van voortdurende groei ook inherent zal zijn aan de eerstkomende periode van laat
ons zeggen tien â twintigjaren. Wordt deze vraag bevestigend beantwoord, dan moet een schatting worden opgesteld van de omvang van
deze groei endan dienen systematisch degewenste richting en aard van
van degroei ineenbeleid vanonderwijs envan onderwijsvoorzieningen
te worden vastgelegd.
Het jubeljaar 1967-1968 zal volop gelegenheid tot retrospectie bieden. Hoe de bakens in de toekomst moeten worden uitgezet, is een
vraag, die wellicht nu nog tot na de viering van het 50-jarig bestaan
uitstel kan velen, doch daarna niet veel langer.
Ik besluit hiermee mijn kanttekeningen bij het naderende halve
eeuwfeest. Terugkerend tot het studiejaar 1966-1967 wil ik de voortdurende toewijding en inventiviteit van de leden van de hogeschoolgemeenschap vermelden, waarmede inhetverslagjaar onderwijs enonderzoek gediend werden, zowel op de afdelingen alsin het administratieve centrum van de hogeschool.
O p een belangrijke plaats zal daarbij op dit moment een wisseling
optreden. Prof. dr. H . J . d e n Hertog treedt alssecretaris van de Senaat
af, prof. dr. ir. H.A.Leniger neemt deze taak van hem over. Terwijl ik
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laatstgenoemde in deze functie verwelkom, breng ik de als secretaris
scheidende Den Hertog dank voor de voortreffelijke wijze, waarop hij
het doelmatige functioneren van de Senaat heeft bevorderd en aan de
toevoer van nieuwe gedachten voor de regeling van vele onderwijszaken heeft bijgedragen.
Dames en Heren, het nieuwe studiejaar begint, dat het ons een goede
oogst op het gebied van onderwijs en onderzoek mag brengen en dat
in ditjaar de concentratie op het wetenschappelijk werk een week lang
plaats mag maken voor een vreugdevolle herdenking en viering van het
halve eeuwfeest van de Landbouwhogeschool.
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STUDENTEN :

A
'aantal voor de eerste maal voor volledig
onderwijs ingeschrevenen
waarvan eerstejaars propaedeutische
studenten
1otaal a a n t a l ingeschrevenen
waarvan voor enkele lessen
Aantal uitgereikte ingenieursdiploma's
waarvan ' m e tlof'
Aantal promoties
waarvan ' m e tlof'
Aantal verleende onderwijsbevoegdheden
waarvan voor biologie
waarvan voor scheikunde

Studiejaar 1966/67

(1965/66)

517

(411)

501
2215
47
146
6
13
1

(396)
(2013)
(43)
(156)
(13)
(10)
(_)
(]9)
(1 j \
(2)

BUITENLANDSE REIZEN:

Dr. Ir.A . D . ADAMSE bracht een bezoek v a neen week a a n Moskou.
Prof. I r .M.VAN ALBADA bezocht het 13th World Poultry Congress te Kiev, waar hij
een voordracht hield over hetonderwerp 'Anegg quality index for discrimination between hybrids ina r a n d o m sample test'.
Prof. M r .Dr.A.M .BALLENDUX m a a k t e een reisvan2maanden n a a r de Nederlandse
Antillen enVenezuela tervoorbereiding van wetenschappelijk onderzoek in verb a n d m e teen ontwikkelingsproject. Voorts bracht Prof. BALLENDUX een driedaags bezoek a a ndeUniversiteit van Berlijn.
Prof. D r .A . W . V A N DEN BAN maakte eenreis van3 weken door Saoudi-Arabie teneinde advies uit te brengen bijde opzet vaneenstudieprogramma voor lanabouwvoorlichters.
Dr. J . J . B A R K M A N maakte studiereizen naar Munster, Rinteln (Duitsland), Mons
(België) Shrewsbury en Bangor (Engeland). Samen metdeheer A.K. MASSELINK
m a a k t e hij een reis van 4weken naar Denemarken.
Ir. H . BELTMAN maakte een studiereis naar het Institut für Getränkeforschung te
Nieder-Olm a m Mainz, naar het Institut für Obst- u n d Gemüseverwertung te
Giesenheim enhetInstitut für Lebensmittelchemie derTechnischen Hochschule te Karlsruhe.
Ir. W.A . B E V E R L O O bracht een bezoek a a n Londen.
Ir. W .A.BLOKHUIS bracht een bezoek a a n Marokko.
D r . I r .J . H . B O E R B O O M en I r . P . G . D E V R I E S n a m e n deel a a n het 6e Wereld Bosbouw-

congres te M a d r i d .
Ir. G . G . B O L H U I S bracht gedurende eenm a a n d bezoeken a a n Suriname, T r i n i d a d ,
Barbados, Puerto Rico enFlorida. Voorts hield hijgedurende een week lezingen
over tropische voedingsgewassen a a ndeUniversiteit van Berlijn-Dahlem.
Prof. Dr. Ir. G . H . B O L T maakte onder auspiciën vande Ford Foundation een reis
van 3 weken naar Bahia Bianca enBuenos Aires, voor hethouden vanwerkbesprekingen envoordrachten. Gedurende 1week bezocht Prof. BOLT alsgastvan
d e Tsjechische regering samen metI r . P.GROENEVELT het symposium v a nde
I . C . I . D . tePraag, w a a r hij een voordracht hield.
Drs. W . B O N G E R S bracht een bezoek a a n deUniversiteit van Gent.
I r - J - J - B o s keerde terug van een verblijf van ongeveer 1 j a a r inMonrovia (Liberia).
Ir.J .BOUMA maakte eenstudiereis vantwee weken naar Hannover eneenkorte reis
n a a r Zwitserland.
Dr.J .Bouw bezocht Libêchov (Tsjecho-Slowakije), Kopenhagen, Milaan, M ü n c h e n
en Parijs.
D r . I r . J . VAN BRAGT en D r . Ir. R. L.M . PIERIK m a a k t e n een studiereis van twee we-

ken naar Luik, Göttingen, Hannover en Berlijn.
Mevr. D r .D . E . B R E M E R - R E I N D E R S bracht eenkort bezoek a a n Frankrijk.
Ir. J .T .M .BROEKHUIZEN bezocht een bijeenkomst te M ü n c h e n van de werkgroep
nomenclatuur enregistratie van de I.P.C. Voorts bracht hijeenbezoek vaneen
week a a n Italië.
De heer J . DEBRUIJN keerde terug v a neenverblijf van ongeveer 1j a a r in Merida
(Venezuela).
Dr. P.J . BRUIJN bracht een bezoek van een week a a n Praag.
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Prof. D r . Ir. BURINGH bracht als adviseur 6 weken door in de Soedan; gedurende 2
weken verbleef hij in Irak, w a a r hij voordrachten hield a a n de Universiteiten
van Baghdad en Mosul. Voorts verbleef Prof. BURINGH 3 weken in Turkije voor
een onderzoeksproject en 1week in Duitsland, w a a r hij eena a n t a l voordrachten
a a n de Universiteit v a n Bonn verzorgde.
Ir. G . J . H . T E N CATE bezocht Zwitserland.
Dr. A.K. CONSTANDSE maakte een studiereis n a a r Polen en Tsjecho-Slowakije.
Prof. Dr. Ir. L.C A . CORSTEN en Dr. Ir. M .A . J . VAN MONTFORT woonden gedurende
1 week de Conference ofEuropean Statisticians te Londen bij.Verder n a m Prof.
CORSTEN gedurende 1Week deel a a n de T a g u n g für Mathematische Statistik in
Oberwolfach (Duitsland) w a a r hij een lezing hield over het onderwerp 'Ein
Test für die Differenz Zwischen Zwei Korrelationskoefficienten'. Prof. CORSTEN
bracht een bezoek van 3 dagen a a n d e Universiteit van Rennes (Frankrijk) en
hield een lezing over: 'Observations on factor analysis.'
Drs. W . J . D E R K S E N verbleef gedurende 5 m a a n d e n in Tunis.
Dr. Ir. A.VAN DIEST hield een voordracht voor het Congres van de International Society of Soil Science te Aberdeen. Voorts m a a k t e hij samen met Ir. V . J .G.
H O U B A en Ir. J . H . G . SLANGEN een studiereis n a a r Engeland w a a r hij diverse
landbouwproefstations bezocht.
Mej. Drs. F . J . H , VAN DILST bracht een bezoek a a n België.
Ir. J .G.DIRVEN bracht een bezoek van 3 weken a a n Israël en hield lezingen over
'Climate a n dNutritivevalue ofGrass' a a n deH e b r e w University Botany Department teJerusalem en de Faculty of Agriculture te Rehovot; samen met D r . Ir.
J . W . MINDERHOUD bracht hij een kort bezoek a a n Duitsland.
Prof. D r . D . J . D O E G L A S en D r . D . J . G . N O T A bezochten het V l l t h International Sedimentological Congres in Engeland.
Prof. Dr. Ir. J . DOORENBOS en D r . Ir. H .G.KRONENBERG begeleidden een excursie
van studenten naar Denemarken.
Ir. P.M .DRIESSEN en Ir. T . D E MEESTER verbleven respectievelijk 6 en 4 m a a n d e n in
Turkije voor het verrichten van bodemkundige onderzoekingen in de Konyavlakte.
Drs. A.A . P . V A N DRUNEN bracht een kort bezoek a a n België.
Prof. Dr. Ir. R . H . A . V A N DUIN maakte een studiereis van een m a a n d n a a r de Verenigde Staten van Amerika en n a a r Suriname.
Dr. Ir. D . B . W . M . V A N DUSSELDORP bracht bezoeken a a n het United Nations Institute for Social Development te Genève en woonde een symposium bij a a n het
Institut für Ausländische Landwirtschaft in Berlijn. Verder verbleef Dr. VAN
DUSSELDORP een m a a n d in T a n z a n i a als lid van een team belast met de opzet
van een regionaal ontwikkelingsplan voor d e Kilomberovallei. Tevens bracht
hij een oriënterend bezoek a a n Kenia. Hij woonde een symposium te K o p e n hagen over R u r a l Development bij en verblijft thans in Maleisië, o m medewerking te verlenen bij de opzet van een ontwikkelingsplan voor de deelstaat
Trengganu.
Prof. Dr. Ir.J . D.FERWERDA m a a k t e eenreisn a a r Peru, Brazilië en Suriname en hield
voordrachten op de 'Reunion International sobre problemas de la Agricultura
en los tropicos humidos de America L a t i n a ' . Hij hield voordrachten over meerjarige tropische gewassen voor het Institut für Ausländische Landwirtschaft van
de Technische Universiteit te Berlijn-Dahlem. Voorts woonde hij het Internationale Tabakscongres teAthene bijenbezocht hijAustralië endePhilippijnen en
hield voordrachten ophet'Seminar onAgricultural Meteorology, vande W . H . O .
Prof. Drs. A.M . FRENS bracht een bezoek van een week a a n Salzburg en eveneens
een bezoek van 1week a a n Oslo, waar hij voordrachten hield.
De heer G . H . G A A S B E E K bracht een bezoek a a n de W a t e r Research Association te
M e d m e n h a m bij Marlow en het Hydraulic Research Station te Wallingford in
Engeland.
Mej. Dr. B.D.E.GAILLARD maakte een studiereis van 1j a a r naar Palmerston North,
Nieuw Zeeland.
Ir. M . GERLACH bracht een bezoek van een week a a n Engeland.
Dr. E . H . G R O O T en Ir. T . K O U W E N H O V E N maakten een studiereis van 10dagen n a a r
Hamburg.
Prof. Ir. M .L.'t H A R T n a m gedurende 3 dagen deel a a n een bijeenkomst te Giessen
(Duitsland) en hield een voordracht over: 'Einflusz von Klima, D ü n g u n g Alter
u n d genetischer Herkunft auf die Chemische Zusammensetzung von Gras'.
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Verder bracht Prof. 'tH A R T een bezoek van 10dagen a a n Zuid-Slavië, waar hij
de Universiteiten van Ljubljana, Zagreb en Novi Sad bezocht en voordrachten
hield over graslandonderzoek in Nederland, alsmede het kunstmatig drogen van
groenvoeders.
Prof. Dr. C. DEN H A R T O G bracht een bezoek van 4 dagen aan Kopenhagen, waar hij
de 4e Internationale Conferentie van het Potato Chips Internal Institute bijwoonde.
Ir. N.A.DEN H A R T O G bezocht gedurende twee maanden de oostkust van Maleisië
teneinde advies uit te brengen in het kader van technische ontwikkelingshulp.
Ir. G . H E K K E T verbleef gedurende twee m a a n d e n in Rome en New York in opdracht
van de F.A.O. Hij maakte voorts reizen naar Parijs en Avignon ter voorbereiding van de excursie voor studenten naar Zuid-Frankrijk. Voorts n a m hij deel
a a n het Symposium over Soil a n d Water van de I.C.I.D. te Praag.
Prof. Ir. F.HELLINGA bracht een bezoek van 1 week aan de Landbouwhogeschool te
Nitra (Tsjecho-Slowakije).
Prof. Dr. Ir. G. HELLINGA bezocht het I.U.F.R.O.-Congres te München, samen met
Ir- J-J-WESTRA

Drs. K . J .W . H E N S E N bracht een bezoek van 5dagen aan Praag.
Dr. Ir. J . G . T H . H E R M S E N maakte een korte reis naar Zwitserland en bracht een bezoek van een week a a n Engeland.
Prof. Dr. H . J .DEN H E R T O G bezocht de University of Warwick te Coventry en
bracht een bezoek a a n de Union Carbide te Brussel. Voorts maakte hij reizen
n a a r Heidelberg en Wenen.
Prof. D r . P. HOEKSTRA verbleef 3 weken in Iran en Irak en 2 weken in Kenia en
Oeganda.
Prof. Dr. E. W . H O F S T E E bezocht een vergadering van Amerikaanse Sociologen in
Brussel.
Dr. M .R.H O N E R bezocht het Zootechnisch Instituut te Rome en n a m deel a a n het
Internationaal Liverfluhe Symposium te Brussel, het Wereld Diergeneeskundig
congres te Parijs, een bijeenkomst van d e W.A.A.V.P. te Lyon, en het Internationale Karakul-symposium teWenen, op welke bijeenkomsten hij voordrachten
hield.
Prof. Dr. J . H O R R I N G bracht een bezoek van 5 dagen a a n de Landbouwhogeschool
van Uppsala (Zweden),waar hij e e n a a n t a l voordrachten hield. Voorts nam hij
deel a a n de 13th International Conference of Agricultural Economists te
Sydney (Australie).
Drs. A.HOUTTUYN PIEPER bracht een bezoek van 3dagen aan Engeland.
Prof. Ir. S . I W E M A verzorgde een aantal colleges in het kader van een post-academische cursus van de O . E . C D . a a n de Universiteit van Sarragossa en trad gedurende eenweek aldaar opalsexaminator na afloop vande genoemde cursus. Verder bezocht hij Brussel met het oog op besprekingen in E.E.G.-verband en trad
hij op alsleider van een studiereis naar de Verenigde Staten van Amerika, waar
in een periode van 16 dagen diverse instituten werden bezocht in Michigan,
Iowa, Missouri en Ohio. Prof. Ir. S.IWEMA, Prof. Dr. Ir. G . J . V E R V E L D E , Ir.
L.J. P.KUPERS en Dr. Ir. R.D. POLITIEK begeleidden een excursie van studenten
naar Duitsland.
De heer A . E . J A N S E N verbleef een j a a r en de heer B. LAMMERS 2 m a a n d e n in Tunis.
Ir.E. H.JANSEN bracht een bezoek van twee m a a n d e n a a n Turkije.
Dr. Ir. H.JONKERS bracht een bezoek a a n Dresden-Pillnitz.
Ir. S . M . J U S T E S E N n a m deel aan het symposium van de Deutsche Biometrische Gesellschaft te Bad Nauheim (Duitsland).
Drs. G. KALSHOVEN verblijft gedurende ruim e e n j a a r in Suriname, waar hij werkzaam isbij het C E L O S en onderzoek verricht dat gericht isop de sociologische
aspecten van de landbouwontwikkeling en de landbouwvoorlichting.
Dr. A.VAN KAMMEN bezocht het Symposium op 'plantbiochemic regulation in viral
and other diseases or injury' en het biochemische congres te Tokio, waar hij
voordrachten hield.
De heer F.A.E.KOEKEBAKKER bracht een bezoek van een week a a n Polen en een bezoek van enkele dagen aan Tsjecho-Slowakije.
Prof. Dr. G.A . K O O Y bracht bezoeken a a n Frankfurt, Leuven en Quebec.
De heer A . J . KOSTER bracht een kort bezoek aan Italië.
Ir. J . K. KOUWENHOV^N verrichtte gedurende een week aardonderzoek a a n aardappelen in Zurich.
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Prof. Ir. D.A. KRAYENHOFF VAN DE L E U R bracht een bezoek van 4 dagen in Duitsland, waar hij te H u n g e n (Oberhessen) contacten legde m e t het 'Hessisches
Verzorgungsamt'.
Dr. Ir. H .G. KRONENBERG bracht een bezoek a a n Hannover.
Prof. A.KRUIDHOF legde een bezoek van 6 dagen af a a n Belgrado.
Drs. J .H . KÜCHLEIN bracht een bezoek v a neenweek a a n Engeland.
Dr. Ir. P.J.C.K U I P E R verblijft voor d e d u u r van 1j a a r in d e Verenigde Staten v a n
Amerika.
Ir. H . KUIPERS bracht bezoeken a a n Braunschweig en a a n Zagreb-Zadar en W a r schau voor h e t opzetten van grondbewerkingsonderzoek.
Ir. L.J . P.KUPERS verbleef enige dagen te Weihenstephan, w a a r hij een lezing hield
over 'problemen in d e Nederlandse graszaadteelt' voor het Bayerische Saatzuchtverband.
Ir. J .A. LASSCHUIT en Ir. J . J .WESTRA begeleidden een excursie van studenten n a a r
België. Voorts n a m Ir. LASSCHUIT deel a a n het I.U.F.R.O.-congres te M ü n c h e n .
Dr. A.J . M . LEEUWENBERG bracht een bezoek van 3 weken a a n Parijs en maakte een
korte reisn a a r Engeland.
Dr. Ir. R.A.H . LEGRO b r a c h t tweemaal een driedaags bezoek a a n Londen.
Prof.Dr.Ir.H . A.LENIGER bracht bezoeken a a n Frankfurt a m M a i n en Londen. T e
Leuven hield hij voordrachten over ontwikkelingen op het gebied v a n warmtebehandeling v a n levensmiddelen. Prof. Dr. Ir. H . A . L E N I G E R , Prof. Dr. W .
PILNIK, Ir. H . A K S E , Ir. W . A . B E V E R L O O , Drs. H . W . L O G T , M e j . W . H . S C H R I E -

MER en M e j . M . FADDEGON begeleidden een excursie van studenten n a a r de
Achema-tentoonstelling te Frankfurt a m M a i n .
Dr. Ir. T .A. L I E b r a c h t een bezoek van een week a a n Praag.
Prof. Dr. R . A . J . V A N L I E R bracht een bezoek a a n Abidjan (Ivoorkust), waar hij op
uitnodiging van de F . A . O . als adviseur optrad voor d e regionale planning in
verband met een door deze organisatie georganiseerd congres voor Afrika.
Voorts verbleef Prof. VAN L I E R enige tijd in de Nederlandse Antillen om medewerking te verlenen a a n d e opzet van een ontwikkelingsplan. Hierop aansluitend bracht hij een kort bezoek a a n Suriname om zich o.a. op de hoogte te stellen van de gang van zaken op het C E L O S .
Ir. R . A . L . L I N C K L A Ë N ARRIENS verbleef korte tijd in België.
Drs. H . W . L O E F woonde de 'Stärke T a g u n g ' van de Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung te Detmod bij.
Ir. W .C.LOKKER bracht een kort bezoek a a n Duitsland.
De heer T .P.LOOSJES bezocht Duitsland gedurende 1week : verder bracht hij eenbezoek v a n enkele dagen a a n Frankrijk.
Prof. D r . J . LYKLEMA b r a c h t m e t zijn medewerkers Ir. A.BREEUWSMA, Drs. H .G.
BRUIL, Dr. B.H .BIJSTERBOSCH en Dr. H .J . VAN DEN H U Leen bezoek van 4 dagen

a a n Luxemburg.
Ir. B.M A R I S maakte een reis van een week n a a r Duitsland.
Ir. E.A.R. M E L L A A R T bracht een bezoek a a n Reading (Engeland).
Dr. Ir. M . G . T H . M E U L E N B E R G bracht een bezoek van 3 dagen a a n de Ecole des
H a u t e s Etudes Commerciales teJosey enJoses w a a r hij deelnam a a n het colloquim over 'option agricole et alimentaire'.
Ir. A.P.MINDERHOUD maakte een oriëntatiereis naar Suriname, T r i n i d a d , C u r a c a o
en Portugal.
Dr. Ir.J .W .MINDERHOUD verbleef een week in Frankrijk.
Dr. Ir. M .A . J . VAN MONTFORT n a m deel a a n de ' T a g u n g für Biometrie' te Bad N a u heim (Duitsland).
Prof. Dr. M . F . M Ö R Z E R BRUYNS woonde alsgedelegeerde van Nederland enkele vergaderingen bij v a n de European Commission for Conservation of Nature a n d
N a t u r a l Resources v a n de R a a d van Europa te Straatsburg. Voorts bracht hij
een bezoek van een week a a n Dublin, w a a r hij voor d e Algemene Vergadering
v a n d e Internationale J a c h t r a a d een voordracht hield over ' N a t u r e conservation in relation towild fowl.' Hij bezocht verder Galway en omgeving.
Prof. Ir. W . J . G . V A N M O U R I K bracht een bezoek van een week a a n New Towns in
Engeland.
Prof. Dr. Ir. E.G.M U L D E R bracht een bezoek van 2 weken a a n Moskou en Praag,
w a a r hij voordrachten hield.
Prof. Dr. H . M U L D E R , Prof. Ir. E . A . V o s en h u n medewerkers M e j . Ir. M . C . V A N
DER H A V E N , Ir. A . N O O M E N , Ir. J . G . P . V E R H E Y en Dr. Ir. P.WALSTRA bege-
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leidden eenexcursie van studenten n a a r Londen enZuid-West Engeland.
Ir. A . N O O M E N enDr. I r .P.WALSTRA brachten een tweedaags bezoek a a nKiel.
Dr. D . N O O R D A M verzorgde gedurende 4weken colleges enpractica in plantenvirologie a a ndeUniversiteit van Warschau.
Dr. D . J . G . N O T A bracht een bezoek van 2weken a a n Duitsland.
Prof. I r .J .NUGTEREN m a a k t e eenoriënteringsreis naar Israël, Algiers en Marokko
Prof. I r . J . N U G T E R E N , I r . S . A . D E B O E R , Ir. D . W . T A R E N S K E E N en D r . Ir. J . DE

Z E E U W begeleidden een excursie v a n studenten n a a r Frankrijk gedurende 14
dagen.
Dr. I r . M.OOSTENBRINK maakte eenstudiereis v a n 7 weken n a a r Cairo (Egypte).
Aligarh, N e wDelhi, J a i p u r , H a i d e r a b a d . Coimbatore, Agra, Hissar, K a n p u r ,
A l l a h a b a d , Lucknow en N a g p u r (India), Rehovot (Israël), Pescara en R o m e
(Italië) w a a r hijeengroot aantal voordrachten hield. Voorts bracht hij enkele
korte bezoeken a a nParijs. Samen met Drs. P.A.A. L O O F bezocht hijhetsymposium voor Fytofarmacie te Gent.
Dr. C . C . O O S T E R L E E bracht bezoeken a a n Giessen (Duitsland), Brno en Libêchov
(Tsjecho-Slowakije) en M ü n c h e n .
De heer T H . P A P E bracht een kort bezoek a a nDuitsland.
Prof. PILNIK woonde inBerlijn een congres bijd a twerd georganiseerd door de Internationale Fruchtsaft Union.
Dr. H . C . V A N DER PLAS en Drs. H . W . V A N M E E T E R E N verbleven 5 dagen in Brussel

w a a r zijd eSecond International Conference on Methods ofpreparing a n dstoring of labelled compounds bijwoonden. Gedurende 3 weken verbleef Dr. VAN
DER PLAS ind eVerenigde Staten van Amerika terbijwoning vanhetFirst International Congres of Heterocyclic Chemistry teAlbuquerque (New Mexico).Hij
bezocht deUniversiteiten van Troy, Buffalo enLouisville (NewYork).
Dr. L . V A N DER PLAS woonde bijeenkomsten vanbodemkundigen bij te C a m b r i d g e ,
Brussel en Karterin (Zwitserland). Samen met Drs. G . H A L M A bracht hij eei.
kort bezoek a a n België.
Prof. M r .J .M . POLAK woonde inGent een eendaags congres bij.
Dr. Ir. R . D .POLITIEK woonde het I IIe Internationale Symposium für Tierzucht te
Berlijn bij.Hijverzorgde een aantal colleges inhetkader van een post-academische cursus van deO . E . C D . a a ndeUniversiteit van Sarragossa.
Prof. Dr.Ir.L.J.PoNS n a m deel a a neen bodemkundig congres teM a d r i d eneen excursie n a a r Marokko.Voorts bracht hijbezoeken a a nHawai, Mexico en Suriname.
Prof. D r . F.W .PRINS bracht inopdracht van deNederlandse regering een bezoek van
twee weken a a nde Antillen; voorts maakte hij in opdracht vande U N E S C O
een reis v a n 3m a a n d e n door deNederlandse Antillen en Suriname.
Ir. P.A . J . F . R E M M E R S bracht een kort bezoek a a n Zwitserland.
Ir.J .H . RENSINK verbleef korte tijd in Duitsland.
Dr. I r .P.RICHARDUS bracht een bezoek van een week a a n Brussel.
Prof. D r . Ir.J . F . VAN RIEMSDIJK n a mdeel a a nde Meeting ofthe G r o u p Experts on
F a r m Rationalisation te Genève; hij bezocht de 7eJ a h r e s t a g u n g der Gesellschaft fürWirtschaft- u n dSozialwissenschaften des Landbaues te Kiel.
Ir. J . ROMBACH verbleef korte tijd in Duitsland voor een bezoek a a n laboratoria te
Freiburg.
Prof. Dr. B. VAN ROOTSELAAR bracht bezoeken a a n Wenen en Praag enhield lezingen
vor het Mathematisches Institut der Freie Universität in Oost-Berlijn en voor
het Berliner Mathematische Gesellschaft in West-Berlijn.
Ir. A.ROZENDAAL bezocht gedurende eenweek eencongres te Zürich waar hij een
voordracht hield over 'Potato grafting asa source ofvirus strains dangerous for
the crop.
Dr. Ir.J .RUINARD isbelast metd eleiding van het' C E L O S ' inSuriname. Hij bracht
een bezoek van een week a a n Trinidad.
Ir. J .A.SAMSON maakte eenstudiereis vaneenm a a n d n a a r Italië, Frankrijk, Spanje
en Marokko enwoonde decitrus virologie conferentie bij.
Prof. D r .I r . P.K. SCHENK bezocht, samen metDr.G.A.KAMERBEEK het 17e Internationale T u i n b o u w congres te Maryland (V.S.) en maakte eenstudiereisv a n
een m a a n d n a a r J a p a n .
Dr. I r .T . SCHNEIDER bracht een bezoek a a n Parijs enverbleef 2 i m a a n d in Tunis.
Prof. D r .A.C.SCHUFFELEN enIr. ROSANOW bezochten hetInternationale Kali Symposium te Brussel.
Dr. Ir.J .VAN SCHUVLENBORGH bracht bezoeken a a n Spanje ena a n Duitsland.

