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TEN GELEIDE

GAARNE VOLDOE IK AAN HET VERZOEK VAN DE COMMISSIE VAN VOORBEREIDING OM
deze jubileum—uitgave een woord mede te geven op zijn reis in de publiciteit. Zoals
door de Voorzitter van de Commissie in zijn inleiding wordt uiteengezet, is dit
boekwerk geen gedenkboek in conventionele zin. De Wijziging, die zich door verschillende oorzaken kort na de Tweede Wereldoorlog in de Landbouwhogeschool
voltrok, was zo ingrijpend dat de geschiedschrijving zich moest beperken tot het
geven van een globaaLbeeld; voor de delen van de hogeschool, die ten dele nieuw
zijn, ten dele geheel gewijzigd werden, had dit geen zin. Het lijkt mij een gelukkige gedachte om in de bijdragen het heden meer dan het verleden te doen spreken. Ook de zeer verschillende inzichten, die in dit boek aan de toekomst worden
gewijd, zijn belangwekkend.
Beschouwt men het heden iets nader dan blijkt dat de in 1918 uit de Rijks Hoogere
Land-, Tuin- en Boschbouwschool gevormde Landbouwhogeschool voorspoedig is

gegroeid. Deze omzetting, waarop toen reeds vele jaren was aangedrongen, heeft
zichzelf ongetwijfeld gerechtvaardigd: bijna 2300 studenten, een wetenschappe-

lijk corps van 400 leden en sedert 1918 rond 3300 afgestudeerden, die over de
gehele wereld verspreid zijn. Bovendien heeft de naam Wageningen zowel in

Nederland als in het buitenland een goede klank gekregen en hebben de door af—
gestudeerden verrichte onderzoekingen de Nederlandse land- en tuinbouw een
grote stoot vooruit gegeven. Men kan ogenschijnlijk zeer tevreden zijn!
Toch is er allerminst aanleiding om Op de lauweren te gaan rusten. Ten eerste is

er in de minder ontwikkelde landen in de agrarische sector nog enorm veel te doen
en men zal zich ernstig moeten bezinnen omtrent de wijze waarop de Landbouw—
hogeschool daaraan krachtig kan medewerken. Doch ook intern zijn er proble-

men. De gememoreerde sterke groei heeft een zeer onregelmatig verloop gehad.
Tussen de beide wereldoorlogen bleef het aantal studerenden vrij regelmatig om de
400 schommelen. Na 1945 was er aanvankelijk een grote toeloop omdat vele
jongelieden hun studie hadden moeten uitstellen, doch daarna daalde het aantal
studenten vrij sterk; vermoedelijk werd deze ontwikkeling beïnvloed door de
moeilijkheden met Indonesië. Tussen 1950 en 1960 handhaafde het aantal zich
Op rond 800 om daarna eerst langzaam doch vervolgens zeer snel te stijgen.
Ter bepaling van de gedachten: het aantal voor de eerste maal voor de propae—

deuse ingeschreven studenten bedroeg in 1960/61

224, in 1963/64 266 en in

1966/67 501.
Het is deze sterke groei die ons thans voor ongekende problemen stelt. Allereerst
Op het gebied van de ruimtelijke voorzieningen; noch bij de vooroorlogse bouw,
noch bij de nieuwbouw in de jaren vijftig kon men een dergelijke groei van het

aantal studenten voorzien. Doch ook Op het terrein van de studie zullen nieuwe
wegen moeten worden ingeslagen; het oude vertrouwde contact tijdens de in—
genieursstudie tussen hoogleraar en student, dat zo typerend was voor de
verhoudingen aan de Landbouwhogeschool, wordt bij het grote aantal studenten
een probleem. Ook wat dat betreft staan wij op een keerpunt.
Gelukkig bestaat aan de Landbouwhogeschool een sterk gevoel van saamhorigheid; wij zullen als hogeschoolgemeenschap deze problemen wel overwinnen. De

nauwkeurige inventaris van onderwijs en onderzoek, die dit boek onder meer
biedt, zal daarbij van groot nut zijn.
Ik wens de Commissie geluk met het werkstuk dat zij in samenwerking met vele
leden van de hogeschoolgemeenschap heeft kunnen samenstellen en ik wens ons
jubileumboek een ruime lezerskring toe.

IR.A. P. MINDERHOUD Voorzitter van het Bestuur van de Landbouwhogeschool
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INLEIDING

DE COMMISSIE BELAST MET HET SAMENSTELLEN VAN EEN jUBILEUMBOEK TER GELEGENheid van het 50—jarig bestaan van de Landbouwhogeschool, stond voor een moeilijke taak. Deze vijftig jaren toch vallen duidelijk uiteen in twee zeer verschillende
perioden; de Tweede Wereldoorlog vormt daarvan de scheiding. Van 1918-1940
was de Landbouwhogeschool een inrichting van hoger onderwijs met een beperkt karakter, voor een belangrijk deel gericht Op het voormalige NederlandsIndië; van 1945 tot heden groeide zij uit tot een hogeschool waar enerzijds de
fundamentele wetenschappen steeds meer aandacht hebben gekregen, anderzijds

door een steeds grotere diversiﬁcatie belangrijke nieuwe maatschappelijke aspecten zijn benaderd en waar in het bijzonder het Op de tropen gerichte onderwijs en
onderzoek veel wijder omvattend is geworden. Vanzelfsprekend is de tweede periode de belangrijkste, zij bevat de elementen die de toekomstige ontwikkeling
bepalen. Voor een deel der aan de Landbouwhogeschool onderwezen landbouw—
wetenschappen is de ontwikkeling vóór 1945 zelfs geheel onbelangrijk.
De Commissie heeft daarom na rijp beraad de volgende opzet gekozen. Zij vond
twee medewerkers bereid een overzicht te schrijven met een overwegend histo—

risch karakter, voor de een bezien van bestuurlijk, voor de ander van onderwijs—
kundig standpunt. Beiden kregen vrijheid Om, indien zij dit voor een goede be—
gripsvorming nodig achtten, ook de periode vóór 1918, toen het hoger landbouw—
onderwijs nog niet volwaardig academisch was, in hun beschouwingen te betrekken.

Volgens hetzelfde patroon werd door de bibliothecaris van de hogeschool de bibliotheek en door een student de Wageningse studentenmaatschappij behandeld.
Daarna volgt een reeks mededelingen over de verschillende specialisaties; hier is
de leden van de academische Senaat volledige vrijheid gelaten. Als richtlijn is ge—
kozen een verdeling volgens de in het Landbouwhogeschoolstatuut genoemde
studierichtingen. Uit overweging van overzichtelijkheid zijn deze verder gegroepeerd volgens de z.g. Vakgroepen: een aan de Landbouwhogeschool gebrui«
kelijke indeling waarbij de richtingen Op grond van hun wetenschappelijk karak-

ter in een achttal groepen zijn verenigd. De consequentie van een en ander is
vanzelfsprekend dat de bijdragen van uiteenlopende aard en omvang zijn gewor—
den; hierin moest worden berust. Zij stemmen echter daarin overeen dat vrijwel
door alle schrijvers mogelijke toekomstige ontwikkelingen zijn aangestipt.
De Commissie heeft gemeend deze bijdragen onder het hoofd ‘Opstellen’ te moeten presenteren;wederom ter bevordering van de overzichtelijkheid zijn zij in het
boekwerk zodanig gegroepeerd dat hun verband met de agrarische produktie duidelijk uitkomt. De opstellen zijn te beschouwen als bijdragen van de verschillende
Vakgroepen, gepubliceerd onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken hoogleraren. De namen van degenen die zo welwillend waren de redactie
te verzorgen, zijn dus niet vermeld.
Als titel van het boek heeft de Commissie gekozen: De Landbouwhogeschool Op
een keerpunt. Deze titel eist enige motivering. Vanzelfsprekend heeft de Commissie niet bedoeld te zeggen dat te Wageningen binnenkort een abrupte ommezwaai zal worden gemaakt. Zelfs de veranderingen die duidelijk in het wetenschappelijk onderwijs Op til zijn - en waar de Landbouwhogeschool vrij zeker bij
betrokken zal raken — heeft de Commissie niet in de eerste plaats op het oog ge—
had. Haar gedachten zijn uitgegaan naar de grote veranderingen die zich afteke—
nen in de agrarische wereld waarmede de Landbouwhogeschool zo nauw verbon-

den is. Waar een jubileumjaar het moment is waarop men zowel terugblikt als
vooruitschouwt, meende de Commissie deze niet buiten beschouwing te kunnen
laten. Het kleine gemengde bedrijf op de lichtere gronden, dat zo lange jaren een
vertrouwd beeld in onze agrarische gemeenschap is geweest, staat te verdwijnen.
Samenvoeging, beëindiging en in verband daarmede bij ruilverkaveling bedrijfs
vergroting zijn aan de orde van de dag; ook ziet men reeds sterk gespecialiseerde
bedrijven ontstaan. Ziet men twintig jaar vooruit - meer is welhaast niet moge
lijk - dan vertoont zich een geheel ander beeld, andere bedrijven, een ander type
boer. Daardoor een gewijzigde voorlichting en meer en dieper onderzoek. De
Landbouwhogeschool zal dit, zoals zij in het verleden gedaan heeft, nauwlettend
volgen. Dit heeft de Commissie tot uitdrukking willen brengen.
De Commissie heeft van allen die bij de samenstelling van dit boek betrokken wa
ren, hoogleraren, wetenschappelijke medewerkers en administratieve krachten,
de grootst mogelijke medewerking ondervonden; zij zegt daarvoor gaarne dank.
In dit verband wil ik speciaal de arbeid van de secretaris van de Commissie ver
melden, die een groot aandeel heeft gehad in het persklaar maken van de manus
cripten.

PROF. IR. W. F. EIJSVOOGEL

Voorzitter van de Commissie van Voorbereiding
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HET BESTUUR
HET ONDERWĲS
DE BIBLIOTHEEK
DE STUDENTEN

HET BESTUUR

WANNEER VERANDERING EEN TEKEN VAN GEZOND LEVEN IS, VORMEN DE WIJZIGINGEN
in haar bestuursvorm het bewijs voor de dynamiek van de Landbouwhogeschool
gedurende de eerste 50 jaren van haar bestaan.
Reeds vóór de — sterk vertraagde — oprichting van de Landbouwhogeschool in
1918 een feit was geworden, hadden regering en volksvertegenwoordiging uit—
voerige discussies gevoerd over de juiste bestuursvorm en ook thans is dit onder—
werp, onder de sindsdien gewijzigde omstandigheden, weer even actueel als een
halve eeuw geleden.
Een globaal beeld van deze veranderingen kan wellicht het beste beginnen met het
releveren van enige uitspraken, die werden gedaan bij de behandeling in de StatenGeneraal van het wetsontwerp tot regeling van het landbouw- en het veeartsenij—
kundig hoger onderwijs. In dit wetsontwerp werd bepaald dat als bestuur van de
toekomstige Landbouwhogeschool een college van curatoren zou worden ingesteld, evenals bij de universiteiten het geval was.
Uit het voorlopig verslag van het afdelingsonderzoek van de Tweede Kamer

d.d. 28 mei 1914 (paragraaf 2) blijkt, dat dit voorstel voor de bestuursvorm van de
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Landbouwhogeschool niet de algemene instemming van de Kamer genoot: ‘Som—
mige leden achtten het geen gelukkig denkbeeld voor de inrichting van het land—
bouwkundig en veeartsenijkundig hooger onderwijs de wet op het hooger onder—
wijs in die mate te volgen als in het wetsontwerp geschied is. De wet Op het hooger
onderwijs bevat eene regeling, die voor vroegere toestanden voldoende moge zijn
geweest, maar die thans geenszins zoo vrij is van bezwaren, dat Zij als model zou
mogen dienen. Veeleer is het gewenscht een meer practische regeling te treffen,
welke later voor het gewone hooger onderwijs gevolgd zou kunnen worden. Met
name werd bezwaar gemaakt tegen het instellen van een curatorium op den gewonen voet. Toen onze universiteiten klein en de wetenschappelijke hulpmidde—
len gering waren, moge het doelmatig zijn geweest het bestuur der universiteit
toe te vertrouwen aan een college, waarvan de leden het lidmaatschap als eene
onderscheiding ontvangen zonder zich aan hunne taak geheel te wijden, thans
schijnt zoodanige inrichting van het beheer niet meer gewenscht. De groote
uitbreiding, die aan de inrichting der hoogescholen is gegeven, heeft ten gevolge,
dat er voor het bestuur eener universiteit meer tijd gevraagd wordt dan Zij, die
als lid van het college van curatoren optreden, daaraan kunnen geven.’
In de memorie van antwoord d.d. 6 maart 1917 stellen de ministers van Landbouw, Nijverheid en Handel, Posthuma, en van Binnenlandse Zaken, Cort van
der Linden, deze mening van sommige leden niet te kunnen delen. Minister
Posthuma zegt bijzonder prijs te stellen op een curatorium, ‘omdat hij van dat
college voorlichting hoopt te ontvangen bij vele gevallen welke zich aan onderwijsinrichtingen als deze, die herhaaldelijk veranderingen en uitbreidingen
zullen behoeven, kunnen voordoen.’
Het voorstel van de ministers vond, zoals te verwachten was, steun bij de meerderheid van de Kamerleden, zodat de Landbouwhogeschool, naar analogie van de
regeling bij de universiteiten, een college van curatoren kreeg.
Minder vanzelfsprekend is echter, dat de ministers op een ander punt, dat wèl een
afwijking van onze hoger onderwijswetgeving betekende, toch de instemming
van de Kamers wisten te verkrijgen. Gedoeld wordt Op de instelling van het ambt
van administrateur, een functionaris die het geldelijk en administratief beheer van
de hogeschool zou moeten voeren. Deze ambtenaar werd merkwaardigerwijs in

feite onder toezicht van rector magniﬁcus en assessoren en niet onder dat van
curatoren gesteld.
Indien men zich dan nog realiseert, dat aan de secretaris van het college van curatoren slechts een zeer beperkte taak (waarmee slechts enkele uren per week gemoeid waren) werd toebedeeld, terwijl de administrateur een full—time job was
toegedacht, is het duidelijk dat er sprake was van een novum in de hoger onderwijswetgeving. De ministers meenden hiermee echter het ei van Columbus te
hebben gevonden: ‘Met de instelling van dit ambt hebben ondergeteekenden
zich voorgesteld te bereiken, dat zoowel het college van curatoren als de rector
magniﬁcus en al de hoogleeraren en hun wetenschappelijk personeel zooveel
mogelijk worden ontheven van de dagelijks weerkeerende beslommeringen van
ﬁnancieelen en administratieven aard, die een voortdurend gevaar opleveren voor
hunne eigenlijke taak: verzorging van de wetenschappelijke belangen der instel—
lingen waarover zij zijn gesteld.’
Met verbazing lieten de ministers de Kamer weten het eigenlijk onbegrijpelijk te
achten, ‘dat dit voorstel niet bij alle betrokkenen een ware opluchting heeft gegeven en zij hadden onverdeelde en algemeene instemming verwacht.’ Maar in
plaats daarvan kwam er een hevige oppositie, die voor de minister aanleiding was
nog eens omstandig de positie en de taak van de administrateur te omschrijven:
‘Men ziet er een gevaar in voor de zelfstandigheid der hoogleeraren. Maar waar
kan men dan vinden, dat er sprake van is de hoogleeraren onder den administrateur te stellen? Hij zal er juist zijn om hun een stuk werk, waarvoor hun tijd te
kostbaar is, en dat menig buitengewoon knap hoogleeraar bovendien heel slecht
doet, uit de hand te nemen. Hij kan de huishouding in haar geheel overzien, en
is daardoor in staat besparingen aan te brengen, die de gezamenlijke hoogleera—
ren, OOk als ze altijd tot de meest mogelijke samenwerking bereid waren, niet
zouden kunnen vinden.’
‘Hij zal de administratieve werkzaamheden uitvoeren, die nu de rector of de
hoogleeraren voor hun verantwoording hebben en die hen belemmeren bij meer
belangrijke zaken.
Hij moet zorgen, dat de verschillende onderdeelen steeds op de hoogte blijven van
den stand hunner financien en voorkomt daardoor comptabele verwikkelingen, die

somwijlen eenigszins gevaarlijk kunnen worden voor het ﬁnancieele evenwicht.
Dat er Op het gebied zijner werkzaamheid wel moeilijkheden kunnen voorkomen,
ook wel eens met hoogleeraren, het is mogelijk; doch men bedenke, dat zulke
moeilijkheden anders toch ook zouden voorkomen, Zij het dan op eene andere
plaats. Natuurlijk is bij den bedoelden ambtenaar het bezit van tact en beleid
eene noodzakelijke eigenschap en ook moet hij in ontwikkeling en beschaving
hoog genoeg staan om aan zijn advies en voorlichting waarde bij te zetten.
Naar de meening van de ondergeteekenden zal het blijken, dat ook de tegenstan—
ders van heden mettertijd zullen toegeven, dat deze functie aan inrichtingen, als
in deze wet behandelde, een volkomen onontbeerlijke is, en de Kamer moge zich
verzekerd houden, dat zij, met het oog op een zuinig beheer dezer kostbare hoogescholen,* met de groote inrichtingen daaraan verbonden, bepaald dient te worden gehandhaafd.’
De administrateur kwam er tenslotte, maar de door de ministers uitgesproken
verwachting over de onontbeerlijkheid van de functie van administrateur is niet
in vervulling gegaan, omdat weldra bleek, dat de doelmatigheid met de instelling van dit ambt niet gediend was. Naarmate de schaalvergroting van de Landbouwhogeschool zich voortzette, maakte het naast elkaar bestaan van verschillende zelfstandige bestuursorganen een snelle besluitvorming steeds moeilijker.
In het Op 7 maart 1955 aan de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening aangeboden rapport door een commissie, die Op 16 juli 1952 door hem was
ingesteld onder voorzitterschap van Prof. Mr. C. H. F. Polak, lezen wij namelijk:
‘Zo werken thans meer naast dan met elkander drie bureaux, dat van curatoren
met aan het hoofd een secretaris, dat van de rector magniﬁcus en assessoren en
tenslotte nog de administratie, die onder een waarnemend administrateur eveneens een aparte eenheid vormt. Het is een organisatie, die met alle begrippen van
doelmatigheid en eenvoud strijdt, en die bij uitstek geschikt is om even nutteloze
als enerverende competentie- en prestigegeschillen te verwekken.”
* De Landbouwhogeschool telde in 1919 25 gewone en 4 buitengewone hoogleraren, 8 lectoren, 4 docenten en 12 wetenschappelijke ambtenaren, terwijl de
begroting voor dat jaar rond { 680.000,— bedroeg.
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De door deze commissie vervolgens voorgestelde wijziging van de bestuursstruc—
tuur van de Landbouwhogeschool wordt door de minister van Landbouw, Vis—
serij en Voedselvoorziening, Mansholt, overgenomen in het op 30 januari 1956
tezamen met zijn ambtgenoot van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan

de Tweede Kamer aangeboden wetsontwerp.
Dit ontwerp hield in, dat het college van curatoren verdween: de bestuurstaak
werd opgedragen aan een college, waarin naast een vijftal personen, die vergelijkbaar zijn met de vroegere curatoren, een drietal hoogleraren, waaronder de rector
magniﬁcus, zitting hebben.
Het eenjarig rectoraat werd omgezet in een driejarig, waardoor werd voorkomen,
dat telkenjare een nieuwe rector magniﬁcus in feite pas na een ruime inwerkpe—
riode mede het bestuursbeleid zou kunnen bepalen. Bovendien werd bepaald dat
de rector magniﬁcus na een driejarige ambtsperiode kan worden herbenoemd.
De voorzitter van het bestuur vormt tezamen met de rector magniﬁcus het dagelijks bestuur, bijgestaan door de secretaris van de Landbouwhogeschool met raadgevende stem.
Ook verdween het college van rector magniﬁcus en assessoren, dat een belang—
rijke bestuurlijke functie uitoefende als bestuur van de senaat en als tegenspeler
van het college van curatoren bij de behandeling van de begroting, het personeels— en het bouwbeleid, enzovoort.
In de plaats van laatstgenoemd college, echter met veel beperkter bevoegdheden,
kwam de Commissie van Algemene Zaken, gevormd door de rector magniﬁcus,
de secretaris van de senaat en diens voor het volgend studiejaar aangewezen opvolger.
Tenslotte verdween tevens de functie van administrateur. Diens taken werden
toevertrouwd aan de secretaris van de Landbouwhogeschool, die daarmee voor
het eerst de gehele administratie van de hogeschool onder zijn leiding gesteld zag.
Een geheel nieuwe ﬁguur, bij de universiteiten en technische hogescholen onbekend, werd geïntroduceerd. Bepaald werd dat de minister een ambtenaar aanwijst, die als zijn vaste vertegenwoordiger de vergaderingen van het bestuur zal
bijwonen en bevoegd zal zijn aan de beraadslagingen deel te nemen.
Bij de behandeling in de Kamers vonden de wijzigingsvoorstellen over het alge-
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meen instemming. Over een door een der leden als schaduwzijde genoemd bezwaar van praktische aard, namelijk zal het bestuur wel vrijstaan nu er ook hoogleraren in het bestuur zitten?, antwoordde de minister onder meer: ‘Ik kan mij
voorstellen dat men de vrees koestert, dat op een gegeven ogenblik onvoldoende
tot het bestuur doordringt, wat de mening van alle hoogleraren is. Dat zou kunnen gebeuren. Naar mijn mening zal het bestuur er voor hebben te zorgen dat de
adviezen die het vraagt, en dat de stemming onder de hoogleraren zo goed mogelijk tot hem doordringen. Dit is in de eerste plaats een taak van de rector magniﬁcus en in de tweede plaats ook van de hoogleraren, die zitting hebben in het be—
stuur. Het zal van hen voor een belangrijk deel afhangen, of het bestuur van de
hogeschool voldoende wordt ingelicht over hetgeen de mening van de hoogleraren is.’
Over de ambtenaar die als vaste vertegenwoordiger van de minister de bestuurs—
vergaderingen bijwoont, zegt de minister van mening te zijn dat ‘het voor de
hogeschool van grote betekenis is, indien deze band met het ministerie wordt ge—
legd, waar toch veel van datgene, wat op de hogeschool moet gebeuren, consequenties heeft, bijvoorbeeld ﬁnanciele, waarin voorzien moet worden.’ De rninister ziet hier werkelijk een taak, ‘niet als pottekijker, maar een taak als medewerker aan de belangen van de Landbouwhogeschool'.
De minister blijkt ook bereid de aandacht van het bestuur van de Landbouwho—
geschool er op te vestigen, dat bij het contact met de studenten vooral de nadruk
moet worden gelegd op de problemen, die voor de studenten van zo grote betekenis zijn: de problemen als huisvesting, culturele vorming, medische zorg, maaltijden, enzovoort. Het zal tot de taak van het bestuur behoren, zich met deze
vraagstukken bezig te houden.
Dat er ook op dit punt in bijna 40 jaren wel iets veranderd was, blijkt bij het lezen
van de Handelingen van de Tweede Kamer van 17 oktober 1917, waarin het kamerlid De Savornin Lohman, sprekend over de studenten, nog even de aandacht
vestigde op ‘een advies, dat wij gekregen hebben van menschen op wier advies wij
natuurlijk in den regel geen acht zouden slaan, namelijk van de studenten zelf van
de Wageningsche school. Ik heb mij echter afgevraagd, omdat dat adres zoo een—
voudig is en zoo vol gezond verstand, of het waarschijnlijk is dat van de studen-
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ten aan eenige universiteit een zoo verstandig adres aan ons zou zijn te ver—

wachten.” De bij de wet van 1 augustus 1956 vastgestelde en met ingang van
15 mei 1957 in werking getreden huidige bestuursvorm van de Landbouwhoge—
school voldoet in de praktijk uitstekend.
De samenwerking in het bestuur tussen de niet-hoogleraren en de hooglerarenbestuursleden, die als vertrouwensmannen en niet als vertegenwoordigers van de
senaat zitting hebben, is steeds zeer goed geweest. Van een groepsgewijze verschillende opstelling bij de beoordeling van vraagstukken was nimmer sprake.
Vastgesteld kan worden dat de meningen van de hoogleraren, die tezamen de
senaat vormen, door toedoen van de drie hoogleraren-bestuursleden steeds voldoende tot het gehele bestuur doordringen en dat met deze meningen door het
bestuur ook steeds rekening wordt gehouden.
De samenwerking tussen bestuursleden niet-hoogleraren en hoogleraren al dan
niet bestuursleden strekt zich ook verder uit. Hierbij valt o.m. te denken aan de
door het bestuur ingestelde, zo belangrijke Commissie Ontwikkelingsplan Landbouwhogeschool en aan de Commissie Buitenlandse Centra en Projecten.
Ook de samenwerking met de vaste vertegenwoordiger van de minister, die de
bestuursvergaderingen bijwoont, is zeer goed en voor het landbouwwetenschappelijk onderwijs nuttig gebleken.
Door de bepaling in de wet, dat de rector magniﬁcus qualitate qua zitting heeft in
het bestuur ontstond de vreemde situatie, dat deze tot lid van het bestuur wordt
benoemd buiten dit bestuur om. Zijn verkiezing door de senaat tot rector magniﬁcus maakt hem immers tevens lid van het bestuur. De formele benoeming ge—
schiedt weliswaar door de Kroon, maar zonder dat het bestuur hierover geraad—
pleegd wordt, zodat de benoeming in materiële zin door de senaat geschiedt. Dit
heeft echter nimmer aanleiding tot moeilijkheden gegeven. Lettende op de goede
verhoudingen tussen bestuur en senaat, is dit ook in de toekomst niet te verwachten.
Een voor de efﬁciënte behandeling van vraagstukken, die zowel de senaat als het
*Het adres was namens de Vereniging Studiebelangen ondertekend door:
voorzitter 5. van Hoorn, later administrateur van cultuurondernemingen, en
secretaris W. de jong, later rector magniﬁcus van de Landbouwhogeschool.

bestuur aangaan, zeer nuttige ﬁguur is gelegen in de omstandigheid dat het bureau van de Landbouwhogeschool zowel ter beschikking staat van het bestuur
als de senaat, hetgeen er o.m. toe heeft geleid dat het hoofd van de afdeling On—
derwijs, Wetenschap en Studentenzaken van het bureau tevens optreedt als
grifﬁer van de senaat. Misverstanden bij de administratieve verwerking van bescheiden afkomstig van de senaat door het bureau van de Landbouwhogeschool

worden hierdoor praktisch uitgesloten. Van het hoofd van deze afdeling wordt
bij de uitoefening van zijn verschillende taken vanzelfsprekend een wel zeer beleidvol optreden vereist.
Momenteel is opnieuw een wijziging in de bestuursvorm van de Landbouwho—
geschool in behandeling, die een gevolg is van de inpassing van het onderwijs aan
de Landbouwhogeschool in de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1960,
nr. 559).
Op 2 februari 1967 werd een Ontwerp van wet van 22 december 1960 aangeboden aan de Tweede Kamer, waarin deze inpassing wordt geregeld. Wanneer dit
wetsontwerp wordt aangenomen, zal de Wet tot Regeling van het Hooger
Landbouwonderwijs van 17 december 1917, die t.a.v. de bestuursvorm van de
Landbouwhogeschool ingrijpend gewijzigd werd door de zojuist besproken wet
van 1 augustus 1956, geheel komen te vervallen. Door het thans in behandeling
zijnde wetsontwerp worden nl. de meeste bepalingen van de Wet op het weten—
schappelijk onderwijs ook van toepassing verklaard op de Landbouwhogeschool.
Indien het wetsontwerp in ongewijzigde vorm kracht van wet verkrijgt, zullen
daarvan o.m. de volgende wijzigingen het gevolg zijn.
De huidige bestuursvorm blijft voor de Landbouwhogeschool, die dan Rijkslandbouwhogeschool zal heten, behouden, met dien verstande, dat aan de senaat te—
vens een bestuurlijke taak wordt toegekend. Artikel 41 quater van de Wet op het
wetenschappelijk onderwijs bepaalt immers: Het bestuur en de senaat, oefenen,
op de voet van het in deze wet bepaalde het bestuur uit. De belangrijke inspraak,
die de senaat zal hebben, blijkt ook uit artikel 41 quinqies waarin wordt bepaald
dat het bestuur in overeenstemming met de senaat het bestuursreglement zal
vaststellen.
Terug zal keren het college van rector magniﬁcus en assessoren, dat op 15 mei

1957 verdwenen was. Het zal belast zijn met de dagelijkse behartiging van de tot
de werkkring van de senaat behorende zaken. Het college wordt gevormd door de

rector magniﬁcus als voorzitter, de secretaris van de senaat als secretaris en tenminste vier assessoren.
De ambtsperiode van de rector magniﬁcus zal 4 jaar kunnen bedragen.
In afwijking van de voor de universiteiten en de technische rijkshogescholen geldende bepalingen zal de senaat van de Landbouwhogeschool tevens als faculteit
der Landbouwwetenschappen functioneren.
Deze afwijking is noodzakelijk omdat de combinaties van de wetenschappen, die
in de 22 verschillende studierichtingen worden gedoceerd, zodanig met elkaar

verweven zijn, dat het niet goed mogelijk is verschillende groepen van studierichtingen tot faculteiten te verenigen.
De senaat, als faculteit functionerend, zal volgens artikel 61 W.W.O. o.m. moeten
medewerken aan het bestuur van de Landbouwhogeschool door:
1 het verlenen van medewerking aan de voorbereiding van het ontwikkelingsplan, het ﬁnancieel schema en de jaarlijkse begroting van de universiteit of ho_
geschool;
2 het desgevraagd of eigener beweging verstrekken van advies aan de senaat en
aan curatoren* over aangelegenheden Op hun gebied van onderwijs en wetenschapsbeoefening, onverminderd hun desbetreffende bevoegdheid ten aanzien
van aangelegenheden van algemene aard;
3 het doen van voorstellen aan curatoren inzake de personeelsbezetting, vol—
gens regelen in het bestuursreglement te stellen;

4

het verstrekken van advies aan curatoren over de aan bouwvoorzieningen te

stellen eisen en over de inrichting van laboratoria en instituten in de bij het regle—
ment aangegeven gevallen;
5

het verstrekken van advies aan curatoren over de besteding van op de begro—

* Volgens de deﬁnitie van het Ontwerp van wet tot wijziging van de Wet op het
wetenschappelijk onderwijs (inpassing onderwijs Landbouwhogeschool) wordt
onder college van curatoren en curatoren verstaan: ‘het college van curatoren
ofhet ten aanzien van zijn taak overeenkomstige college.’
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ting uitgetrokken gelden ten behoeve van de materiële uitrusting van onderwijs
en wetenschapsbeoefening in die gevallen, waarin dit in het reglement is voorgeschreven.
Teneinde het deze — grote — faculteit mogelijk te maken de hierboven genoemde
medewerking effectief te kunnen verlenen is in artikel 58 bis derde lid van het
wetsontwerp tot wijziging van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs be—
paald: ‘Bij het bestuursreglement van de Landbouwhogeschool worden vaste
commissies ingesteld, welke hun medewerking verlenen aan het bestuur door de
senaat, in zoverre hij optreedt als faculteit.
Het bestuursreglement bepaalt welke bevoegdheden en verplichtingen, welke de
senaat heeft in zoverre hij optreedt als faculteit, aan deze vaste commissies worden overgedragen. Het bestuursreglement regelt de samenstelling en de taak van
deze commissies.’
Het ligt voor de hand dat deze vaste commissies bij de voorbereiding van hun
voorstellen zullen kunnen beschikken over de medewerking van de verschillende
afdelingen van het bureau van de Landbouwhogeschool evenals de senaat dat nu
reeds kan doen, zoals hierboven opgemerkt, over de medewerking van de afdeling Onderwijs, Wetenschap en Studentenzaken van dit bureau.
Vele zaken, th ans geregeld bij sterk verouderde K.B.”s, onderlinge afspraken of on—
geregeld gebleven, zullen zorgvuldig geregeld moeten worden in het bestuursregle—
ment, in overeenstemming met de senaat. Over de daarvoor in aanmerking komende onderwerpen zal tevens overleg behoren te worden gepleegd met de wetenschappelijke medewerkers en met de studenten. Met de laatste groepering
n’en déplaise hetgeen in 1917 in de Kamer werd opgemerkt.
Rechtspersoonlijkheid zal worden verkregen, waardoor een einde komt aan de si—
tuatie, dat de Landbouwhogeschool administratief een der dienstonderdelen van
het ministerie van Landbouw en Visserij is. De daardoor te verkrijgen zelfstan—
digheid zal uiteraard een beperkte zijn, omdat de Landbouwhogeschool voor de
ﬁnanciering geheel afhankelijk zal blijven van de rijksoverheid.

MR. j. DE VISSER

5 september 1967
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HET ONDERWĲS

VERDIEPT MEN ZICH IN DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIjS AAN DE LANDBOUWhogeschool in de afgelopen 50 jaar, dan komt automatisch de vraag naar voren:
waarom werd dit onderwijs in deze vorm in 1918 ingericht? De vorm toch, een
vijfjarige aaneengesloten wetenschappelijke opleiding met slechts een half jaar
praktijkscholing, week af van alles wat Op dat tijdstip in de wereld aan hoger
landbouwonderwijs bestond.
Een exacte beantwoording van deze vraag is onmogelijk. Commissoriaal onder—
zoek voor de instelling van een nieuwe inrichting van hoger onderwijs bestond
in diejaren niet- wat dit betreft zullen degenen, die na ons komen en die de ge—
schiedenis van b.v. Eindhoven of Twente willen schrijven het gemakkelijker heb—
ben. Men kan echter wel gegronde onderstellingen maken; ter beschikking staan
n.l. verschillende publikaties over dit onderwerp.
Allereerst twee van de hand van de Inspecteur, later Directeur-Generaal van de
Landbouw, P. van Hoek, beide getiteld ‘Hooger Landbouwonderwijs' en verschenen resp. in 1906 en 1917. De eerste geeft een overzicht van de stand van het hoger
landbouwonderwijs in Europa in het begin van de 205te eeuw en van de plaats die

dit in het academisch onderwijs innam. Verder wordt behandeld de inrichting
van de Rijks Hoogere Land-, Tuin— en Boschbouwschool die in 1904 te Wage—
ningen was tot stand gekomen. In de tweede publikatie wordt medegedeeld dat,
hoewel in agrarische kringen algemeen de mening werd gehuldigd dat deze school
een grote verbetering vormde t.o.v. het 19e eeuwse Wageningse onderwijs, velen
toch niet bevredigd waren. Het doel bleef gericht op de instelling van een landbouwhogeschool en daarvoor was dan ook in 1913 een ontwerp van wet inge—
diend. In 1917 werd dit ontwerp in de Staten-Generaal in behandeling genomen
en in verband daarmede gaat van Hoek wederom uitvoerig in op de vraag of een
dergelijke hogeschool een zelfstandige onderwijsinrichting zou moeten zijn dan
wel alslandbouwkundige faculteit aan een universiteit zou moeten worden verbonden, een punt dat, zoals nader zal blijken, jarenlang een strijdpunt is geweest. Van
Hoek staat zelfstandigheid voor en geeft daarvoor doorslaggevende argumen—

ten.
Verder staat ter beschikking een uitvoerige en goed gedocumenteerde publikatie
van de hand van de heer N. G. Addens, getiteld ‘De Vereeniging voor Hooger
Landbouwonderwijs te Groningen’ die in 1960 verscheen ter gelegenheid van het
vijftigjarig bestaan van deze vereniging. Deze publikatie betreft weliswaar slechts

zijdelings de Landbouwhogeschool, doch zij geeft een goed inzicht in de ontwikkeling van het landbouwonderwijs in Nederland. Er door heen loopt als een rode
draad de groeiende overtuiging dat hoger landbouwonderwijs een onontbeerlijk
element vormde voor de ontwikkeling van de Nederlandse landbouw. De be—
schikbare ruimte laat niet toe te diep op deze beschouwingen in te gaan, doch

enkele punten dienen te worden gememoreerd. Reeds onmiddellijk na de instel—
ling van het koninkrijk werd een poging gedaan tot verbetering van de landbouw
door het verschaffen van betere voorlichting: aan de universiteiten werden colle—
ges in Landhuishoudkunde ingesteld, een tak van wetenschap, die de meeste
overeenkomsten vertoont met het huidige vak Algemene Landbouwkunde. Deze
colleges waren verplicht voor de aanstaande predikanten en men hoopte hier—
mede te bereiken, dat de jonge dominé’s in hun eerste standplaats ten plattelande
als landbouwvoorlichters zouden fungeren. De theologische studenten voelden
hiervoor echter niets en onder hun aandrang werd de verplichting tot het volgen

van deze colleges in 1831 opgeheven. Sindsdien verloor dit onderwijs nog meer aan
belang. De in de agrarische sfeer levende intellectuelen bleven echter actief en
beijverden zich op allerlei wijzen voor deze zaak. Zo heeft b.v. het Nederlands
Landhuishoudkundig Congres zich intensief met de propaganda voor betere
voorlichting en beter landbouwonderwijs bezig gehouden. Ook de bekende Dr.
W. C. H. Staring heeft zich door verschillende geschriften voor de ontwikkeling
van het hoger landbouwonderwijs ingezet.
Uit de publikatie Addens blijkt echter ook een minder gunstig aspect n.l. dat men
voor de ontwikkeling van ons hoger landbouwonderwijs slechts één buitenlands
voorbeeld beschouwde, i.c. Duitsland. Nog afgezien van de beperkte visie, die
daarvan het gevolg was, werd hierdoor ook de in dit land woedende strijd tussen
de voorstanders van binding met een universiteit en die van zelfstandigheid naar
hier overgebracht. Tot in de 20ste eeuw is deze strijd voortgegaan en de totstand
koming van de Landbouwhogeschool is er bijna 15 jaar door vertraagd.
Het lijkt aangewezen de in de genoemde publikaties geschetste ontwikkeling,
voor zover deze invloed heeft gehad op de opbouw van het onderwijs aan de
Landbouwhogeschool, in enige punten vast te leggen.
1 In de Wet op het Middelbaar Onderwijs, die in 1863 door Minister Thorbecke
werd tot stand gebracht, werd het hoger technisch en het hoger landbouwonder
wijs geregeld als een middelbare opleiding, voortbouwend op de middelbare
school, de H.B.S. met 5-jarige cursus. De noodzaak van dergelijk onderwijs was
daarmede erkend; dat het niet op academisch niveau werd gebracht lag in de
geest van de tijd, voor op de praktijk gerichte studie was aan de universiteit geen
plaats.
2 De te Wageningen in 1876 opgerichte landbouwschool voldeed echter zelfs
niet aan de in deze wet gestelde voorwaarden, zulks in tegenstelling met de Poly
technische School te Delft. De Regering oordeelde dat er voorlopig meer behoefte
bestond aan een school op lager niveau. Deze bestond uit twee afdelingen, beide
met een driejarige cursus, een afdeling A aansluitende aan het gewoon lager on
derwijs, met een voortgezet L.O.-karakter, en een afdeling B aansluitende aan de
tegelijk opgerichte H.B.S. met driejarige cursus.
3 Door verschillende oorzaken bleek de school te Wageningen weinig bevredi-
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gend te werken en hoewel men in 1896 nog probeerde het onderwijs aan de afdeling B te reorganiseren en te verbeteren, nam het aantal leerlingen steeds af. Het
is dan ook begrijpelijk, in het bijzonder ook wanneer men in gedachten houdt dat
de Nederlandse Landbouw aan het eind van de 19e eeuw in een ernstige crisis verkeerde, dat allerwege stemmen opgingen voor beter hoger landbouwonderwijs.
4 In 1904 werd door Minister Dr. A. Kuiper in het wetsontwerp tot wijziging en
aanvulling van de Wet op het Hooger Onderwijs een art. 32 opgenomen luidende: ‘Er kunnen van rijkswege drie hoogeschoolen worden gevestigd, een technische hoogeschool, een landbouwhoogeschool en een handelshoogeschool’. Bij de
openbare behandeling werd in de Kamer door de Minister deﬁnitief afgerekend
met het drogbeeld dat alleen op de universiteit academisch onderwijs kon worden
gegeven. Hij begon zijn rede als volgt (ik citeer Addens): ‘De opmerking, dat het
onderwijs aan de Hoogeschool een lager karakter zou dragen dan dat aan een
Universiteit, moet ik principieel bestrijden.’ Een modern geluid in 1904, dat nochtans niet verhinderde dat de ‘Kamer, na omstandige discussie over ‘universiteit

of hogeschool", het over een landbouwhogeschool niet eens werd en slechts met
de wet akkoord ging met een gewijzigd artikel 32, dat alleen de technische hoge—
school noemde. Het hoger landbouw- en het hoger handelsonderwijs zouden nader bij de wet geregeld worden.
Inmiddels was op instigatie van de Directeur—Generaal van de Landbouw
H. ]. Lovink het landbouwonderwijs te Wageningen geheel gereorganiseerd. De
vermenging van lager en middelbaar landbouwonderwijs werd beëindigd. Het
hoger landbouwonderwijs werd ondergebracht in de Hoogere Land-,Tuin— en
Boschbouwschool, een school van het niveau als bedoeld in de Wet van Thorbecke. De H.B.S. werd zelfstandig gemaakt en overgedragen aan Binnenlandse
Zaken, terwijl de in 1896 opgerichte tuinbouwschool wegens gebrek aan belangstelling werd opgeheven. De lagere landbouwschool bleef voorlopig zelfstandig te
Wageningen gevestigd, hoewel velen daarmede weinig gelukkig waren.
De Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool mocht dan nog geen academische
status hebben, het onderwijs stond, zoals uit de publikatie van Van Hoek blijkt, in
Europa aan de spits. Drie jaar landbouwonderwijs met als basis de H.B.S. met vijfjarige cursus gaf de studenten een grondig inzicht in de wetenschappelijke pro-
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blemen die met de landbouw samenhingen. Voor degenen die zich verder wilden
specialiseren in enig vak werd de mogelijkheid daartoe in een vierde jaar geopend.
Ook bestond de mogelijkheid om in dit vierde jaar een cursus aan het suikerlabo—
ratorium te volgen en tenslotte kon in dit jaar ook de middelbare akte in de
Landbouwkunde worden behaald.
In navolging van universiteit en hogeschool kon het onderwijs gevolgd worden
door ieder die het schoolgeld van f 80‚— betaalde; voor het afleggen van examens
was het bezit van het einddiploma H.B.S. 5-jarige cursus vereist.
Het studieprogramma was verdeeld in zes richtingen: Nederlandse en Koloniale
Landbouw, Nederlandse en Koloniale Bosbouw, Tuinbouw en Landbouwschei—
kunde, Technologie. Het is hier de plaats om vast te stellen dat de studie voor de
tropen te Wageningen vanouds bestaan heeft. Reeds in 1880 werd bij de afdeling
B een cursus voor Koloniale Landbouw geopend, terwijl in 1890 een voorbereiden—
de cursus voor opleiding bij het Boswezen in Nederlands-Indië aan deze afdeling
werd verbonden. Het ligt dus in de lijn der ontwikkeling dat deze studies aan de
Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool eveneens een plaats vonden.
Bij het in 1907 opgerichte Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel bestond echter de overtuiging dat men verder moest gaan. Daar de lagere landbouwschool te Wageningen meer en meer gevolgd werd door jongelieden, die een car—
rière wilden zoeken in de tropische cultures, oordeelde men het nodig daarvoor
een afzonderlijke onderwijs—inrichting te stichten. In 1911 werd de daartoe strekkende wet aangenomen; te Deventer werd een koloniale middelbare landbouw—
school gevestigd, die vele waardevolle krachten voor het voormalig NederlandsIndië heeft afgeleverd. Tegelijkertijd werd te Groningen een middelbare land—
bouwschool voor Nederland gesticht. Verder werd in 1913 het in 1904 in het
vooruitzicht gestelde Ontwerp van Wet tot regeling van het hooger landbouwonderwijs ingediend. In dit ontwerp werd voorzien in de stichting van een landbouwhogeschool met vijf studiejaren en het recht om de doctorale graad te ver—
lenen. Vermoedelijk door de in 1914 uitgebroken wereldoorlog heeft het tot 1917
geduurd voor deze wet in behandeling kwam.
Volgens de publikatie van Van Hoek zijn twee belangrijke uitgangspunten van
deze wet geweest:
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1 de grondwetenschappen moesten door afzonderlijke hoogleraren worden gedoceerd op zodanige wijze dat zij bij het landbouwonderwijs zouden aansluiten;
2 na een studie van de algemene beginselen van de landbouwwetenschappen
moest het de student mogelijk zijn zijn aandacht op één of meer onderdelen

ervan te concentreren.
Er kan echter weinig twijfel over bestaan dat de indeling in vijf studiejaren en de
benaming der examens naar het voorbeeld van de Technische Hogeschool te
Delft zijn gekozen. Over de keuze van de te onderwijzen vakken is echter blijkens
de archieven omstandig overleg gepleegd met de leraren te Wageningen. Dat met
een half jaar praktijk werd volstaan, welke praktijktijd in principe niet op de
boerderij moest worden doorgebracht doch moest dienen om kennis te nemen
van de wetenschappelijke praktijk, vindt zijn reden in de doelstelling: het onderwijs was bedoeld voor wetenschappelijke vorming, niet voor het opleiden van
bedrijfsleiders.
De keuze van de nieuwe titel ‘landbouwkundig ingenieur” heeft nog vrij veel stof
doen opwaaien. Deze titel bestond van ouds in Frankrijk en België en werd ook
wel toegepast in Italië en Spanje. Toch heeft de toekenning ervan in 1917 verzet
ontmoet; de Senaat van de Technische Hogeschool te Delft heeft daarover zelfs
een adres tot de Kamer gericht.
Als antwoord daarop zette de Raad van Leeraren aan de Rijks Hoogere Land-,
Tuin- en Boschbouwschool, eveneens in een adres, op zakelijke wijze uiteen waar—
om de toekenning van deze titel reëel was. Eén van hun belangrijkste argumenten
daarbij was dat in 1917 geen andere academische titel ter beschikking stond. In—
derdaad is dit juist; de aanduiding doctorandus was toen nog geheel onbekend,
agronoom en agroloog waren benamingen die in Nederland eveneens weinig bekend waren, terwijl de oude titel landbouwkundige - evenals b.v. bouwkundige duidelijk tot de middelbare sector behoorde.
In de Kamerdebatten zijn deze kwesties niet ter sprake gekomen; daar concen—
treerde de belangstelling zich geheel Op de plaats van vestiging van de nieuwe
hogeschool. De gedachte aan een faculteit van de universiteit van Utrecht was,
behalve bij enkele vasthoudende voorstanders, verlaten; er bleven echter velen,
ook onder de afgestudeerden, die vreesden dat een kleine plaats als Wageningen

zowel de professoren als de studenten in een ongewenst isolement zou brengen
en die dus overbrenging naar Utrecht voorstonden. Bedenkt men dat autoverkeer
toentertijd praktisch niet bestond en de verbinding met het station Ede alleen
mogelijk was met de stoomtram, die in later jaren bij studentenlustra nog vele
malen een komische rol heeft gespeeld, dan is deze gedachtengang zeer wel te begrijpen. Dat Utrecht geen ruimtelijke mogelijkheden bood voor een landbouw—
hogeschool viel niet op, omdat niemand een denkbeeld had van de ontwikkeling
van de wetenschap die Op dit terrein zou ontstaan. Zelfs Minister Posthuma, die
het ontwerp — dat van een voorganger stamde - moest verdedigen, bleek gepor—
teerd te zijn voor vestiging te Utrecht. De Kamer koos echter met vrij grote
meerderheid Wageningen; vermoedelijk zijn de kosten van overbrenging en het
door een verplaatsing veroorzaakte tijdsverlies de doorslaggevende argumenten
geweest. Zo kwam op 15 december 1917 de Wet tot regeling van het Hooger
Landbouwkundig en het Hooger Veeartsenijkundig Onderwijs in het Staatsblad.
De Landbouwhogeschool werd op 9 maart 1918 plechtig geopend door Z.E. de
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel; het doel van het jarenlange streven was bereikt. Voldeed nu deze onderwijsinstelling aan de gestelde verwachtingen?
Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Het onderwijs was krachtens artikel 1
gericht op de vorming en voorbereiding tot zelfstandige beoefening der landbouwwetenschappen en het bekleden van maatschappelijke betrekkingen waar-

voor opleiding in die wetenschappen vereist wordt. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek werd dus niet nadrukkelijk genoemd; men beschouwde dit
blijkbaar als de taak van verschillende aan de hogeschool verbonden instituten.
Wel valt naar de huidige inzichten het opleiden van de toekomstige onderzoekers
door hen met het onderzoek vertrouwd te maken onder de eerstgenoemde doelstelling; dat men dit ook toen zo zag bewijst het aanstellen van een hoogleraar in
de Plantenfysiologie wiens taak in het bijzonder gericht was op onderzoek.
Een grote handicap was echter dat de outillage van Wageningen bij lange na niet
voldeed aan de wetenschappelijke maatstaven, ook van die jaren. Wel heeft Minister Posthuma zijn woord, dat als men Wageningen koos hij krachtig zou me—

dewerken aan de noodzakelijke uitbouw, gestand gedaan, doch de crisis in het be—
gin van de jaren twintig veroorzaakte na het eerste élan een terugval die vooral
voor het wetenschappelijk onderzoek ernstige gevolgen heeft gehad.
Een moeilijkheid op geheel ander terrein veroorzaakte de opleiding voor de z.g.
koloniale richtingen. Hierbij was onderzoek in Nederland praktisch niet moge—
lijk; in Nederlands-Indië werd trouwens omvangrijk landbouwkundig onderzoek
verricht. Deze richtingen tendeerden dus naar schools onderwijs; 9 à 10 verplichte
college—uren per week in de ingenieursstudie wijzen hierop. Houdt men verder in
het oog dat een belangrijk aantal studenten de koloniale richtingen koos, o.a.
omdat het in die jaren veel gemakkelijker was een betrekking in de landbouw te
vinden in Nederlands-Indië dan in Nederland, dan is het duidelijk dat het karakter van de Landbouwhogeschool van die dagen in sterke mate hierdoor beïnvloed
werd.
Toch geeft het onderwijsprogramma blijk van een moderne visie; het was duidelijk opgesteld met het oog gericht op de in academische kringen als onontbeerlijk
beschouwde zelfwerkzaamheid van de student.
Na een propaedeutische studie, die volgens programma anderhalf jaar duurde en
waarin de basisvakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, plantkunde en staat—
huishoudkunde benevens enige minder betekenende praktische vakken waren opgenomen, volgde een kandidaatsstudie van twee jaar. Daarin werden vijf hoofd—
richtingen onderscheiden: Nederlandse Landbouw, —Bosbouw en -Tuinbouw, Koloniale Landbouw en -Bosbouw. Van deze richtingen was Nederlandse Landbouw
in vier sub-richtingen verdeeld: plantenteelt, veeteelt, zuivel en landhuishoudkunde, de andere waren homogeen. Voor iedere richting en sub-richting bestond
het examen - dat in twee delen kon worden afgelegd — uit een aantal verplichte en
een aantal vrije vakken. Het aantal wekelijkse college-uren voor de verplichte
vakken bedroeg in de kandidaatsstudie over het algemeen 10 à 11, zodat voldoende tijd overbleef voor zelfstudie.
Bij de ingenieursstudie was ook voor de andere richtingen specialisatie mogelijk.
Merkwaardig genoeg bestond daarbij echter geen eenheid. Koloniale Landbouw
en Nederlandse Bosbouw kenden onderverdelingen van hetzelfde type als Nederlandse Landbouw. Voor deze richtingen waren dan echter drie ingenieursvak-

ken verplicht en slechts één vrij. Voor Tuinbouw en Koloniale Bosbouw daaren—
tegen bestond geen verdere onderverdeling doch kon de specialisatie gevonden
worden in de vakkenkeuze. Bij Tuinbouw werd de kandidaat geëxamineerd in één
verplicht vak, twee uit een voorgeschreven reeks gekozen vakken en één vrij vak.
Bij Koloniale Bosbouw waren boshuishoudkunde en bosbedrijfsregeling voorgeschreven, terwijl door vakkenkeuze gespecialiseerd kon worden naar de houtteelt
of naar de meer administratieve kant.
Met voordacht is iets dieper op dit punt ingegaan omdat men veelal hoort klagen
over het schoolse onderwijs van die dagen. Uit het voorgaande blijkt dat dit althans bij degenen, die de regelingen hebben opgesteld, niet heeft voorgezeten.
Het behoeft geen betoog dat al spoedig kritiek van verschillende zijden werd gehoord. Toch heeft het tot 1932 geduurd voor deze kritiek geformuleerd werd. Dit
geschiedde in een tot de Senaat van de Landbouwhogeschool gericht schrijven
van het Bestuur van Het Nederlandsch-Indisch Instituut van Wageningsche
Landbouwkundig Ingenieurs. Dat niet uit Nederland de eerste stem werd vernomen is min of meer begrijpelijk, indien men bedenkt dat de Indische ingenieurs
onderling veel hechter verbonden waren, terwijl de grote crisis van de jaren
dertig hier te lande onder de afgestudeerden zwaarder gevoeld werd en er dus minder belangstelling voor de studie bestond. Er is slechts bekend dat door de vereni—
ging ‘Studiebelangen’ een enquête werd gehouden onder studenten en afgestudeerden. Het heeft geen zin hier uitvoerig op de geuite wensen in te gaan; daarvoor ligt deze ontwikkeling te ver achter ons. Bovendien werden naar het huidige
inzicht van beide zijden slechts op één terrein houtsnijdende opmerkingen gemaakt, n.l. op dat van de ingenieursstudie. Dit is begrijpelijk, want behalve bij
Tuinbouw was deze voor een academische studie veel te sterk geformaliseerd. De
Senaat en Curatoren waren ook van deze mening. Het gevolg is geweest dat in
1935 het betreffend Koninklijk Besluit slechts op dit punt grondig werd gewij—
zigd. Het ingenieursexamen werd voor alle richtingen gelijk gestructureerd: twee
verplichte vakken, één vak met begrensde keuze en één vak met vrije keuze. Belangrijker is — met het oog gericht op de toekomst — dat bovendien werd bepaald
dat voor hen, die blijk hadden gegeven van buitengewone bekwaamheid, het
ingenieursexamen beperkt kon worden tot twee of drie vakken waarbij het dan
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echter in een van deze vakken aanmerkelijk verzwaard zou worden. Dit schiep
voor de eerste maal de mogelijkheid van gerichte wetenschappelijke studie; voor
zover kan worden nagegaan, is er echter weinig gebruik van gemaakt.
Verdere wijzigingen in het onderwijsprogramma kwamen tot de Tweede Wereld—
oorlog niet tot stand; slechts werd in 1942 op grond van wensen uit de praktijk
(ruilverkaveling en ontginning) de richting Cultuurtechniek ingesteld.
De Tweede Wereldoorlog bracht te Wageningen een totale ommekeer teweeg.
Van een klein provinciestadje met een in het oog van de doorsnee Nederlander
voornamelijk op het voormalige Nederlands-Indië gerichte kleine hogeschool
veranderde onze samenleving in tien jaren tijds tot een agrarisch centrum dat in
de gehele wereld bekendheid geniet. Daar deze ommekeer van doorslaggevende
betekenis is geweest voor het onderwijs dient hier nader op te worden ingegaan.
Twee oorzaken tekenen zich daarbij af.
Door de Regering werd alras ingezien dat één der belangrijkste middelen om onze economische positie te verbeteren zou zijn sterke vooruitgang van onze agra-

rische export. Toename van deze export was echter alleen te bereiken door een
belangrijke verruiming van het wetenschappelijk onderzoek; op grond van dit inzicht werden op ruime schaal de hiervoor nodige fondsen ter beschikking gesteld.
Binnen enkele jaren verrezen te Wageningen een niet onaanzienlijk aantal uitstekend geoutilleerde instituten voor toegepast agrarisch onderzoek op velerlei
terrein. Deze instituten eisten vanzelfsprekend onderzoekers en de vorming van
de wetenschappelijke onderzoeker, die in de voorgaande periode beslist achter gestaan had bij de opleiding van de meer algemeen georiënteerde landbouwinge—
nieurs, kreeg thans aan de Landbouwhogeschool grote aandacht.
De tweede reden voor noodzakelijke koersverandering was het wegvallen van
Indonesië als arbeidsveld voor de Wageningse ingenieurs. Reeds in de periode
1946—1950 bleek dat voor functionarissen in ambtelijk verband daar geen plaats
meer zou zijn; al spoedig daarna werd het duidelijk dat ook op de proefstations
verder weinig mogelijkheden zouden bestaan. Van verschillende zijden kon men
toen de mening horen dat men de z.g. tropische richtingen (het woord koloniaal
was verder taboe) beter kon opheffen. Van andere zijde werd echter betoogd — en
niet alleen betoogd doch ook onderzocht — dat in de zich ontwikkelende tropische
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en sub-tropische landen plaats moest zijn voor zowel algemeen als wetenschappe—
lijk georiënteerde Wageningse ingenieurs; opleidingen toch voor arbeid in de tro—
pen bestonden in die jaren in de Westerse wereld slechts enkele. De man die deze
ontwikkeling te Wageningen vermoedelijk wel het krachtigst gestimuleerd heeft
is de enige jaren geleden overleden Prof. Dr. Ir. C. Coolhaas.
Waar het karakter van het wetenschappelijk onderwijs aan hogescholen medebrengt dat daarbij het oog gericht blijft op de maatschappij waar de afgestudeerden later hun werkkring zullen vinden, eiste een zo grondige wijziging van de
maatschappelijke situatie als werd beschreven een eveneens grondige wijziging
van het onderwijs. Senaat en Curatoren hebben dit dan ook ingezien. Wel is uit
urgentie-overwegingen, in verband met de situatie in Indonesië nog getracht snel
een wijziging van beperkte aard aan te brengen, doch deze gedachte werd al spoe—
dig verlaten toen bleek dat aan een grondige studie van deze materie niet kon
worden ontkomen. Deze is verricht door een senaatscommissie onder voorzitter—
schap van Prof. Dr. E. Reinders. Het daaruit resulterende gewijzigde Koninklijk
Besluit ter regeling van het onderwijs, verder aan te duiden als Landbouwhoge—
schoolstatuut, is daardoor eerst in 1956 in het Staatsblad gekomen.
Bij dit besluit is een veel verder gaande specialisatie van de studie voorgeschreven.
In de eerste plaats werden de bestaande 14 richtingen (naast de 11 van vóór de
wereldoorlog waren resp. in 1950 en in 1954 Tuin- en Landschapsarchitectuur en

twee richtingen Landbouwhuishoudkunde ingesteld) uitgebreid tot 22; zij volgen
hieronder:
I Akker- en weidebouw,
II Tropische landbouwplantenteelt,
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Veeteelt,
Tropische veeteelt,
Zuivelbereiding,
Tuinbouwplantenteelt,
Bosbouw (houtteeltkundige richting),
Bosbouw (technische—economische richting),
Landhuishoudkunde,
Tropische landhuishoudkunde,

XI
XII
XIII

Cultuurtechniek,
Tropische cultuurtechniek,
Tuin- en landschapsarchitectuur,

XIV
XV
XVI

Plantenveredeling,
Plantenziektenkunde,
Bodemkunde en bemestingsleer,

XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII

Landbouwwerktuigkunde,
Landbouwtechnologie,
Agrarische sociologie,
Agrarische sociologie van niet-westerse gebieden,
Landbouwhuishoudwetenschappen (technische richting),
Landbouwhuishoudwetenschappen (sociaal-economische richting).

De mogelijkheden voor specialisatie gaan echter verder. Voor de richtingen XIV,
XV, XVI, XVII en XVIII werd de mogelijkheid geopend om, in plaats van de Nederlandse plantenteeltvakken: Landbouwplantenteelt, Tuinbouwplantenteelt of
Houtteelt, de Tropische Plantenteelt te kiezen. Deed men dit dan werden automatisch ook Landhuishoudkunde en Plantensystematiek veranderd in de overeenkomstige ‘tropische’ vakken. Het zijn de z.g. tropisch georiënteerde studenten die
deze keuze doen; vooral bij richting XVI heeft dit ingang gevonden.
Er zijn echter andere wijzigingen die wellicht in nog sterker mate het onderwijs
hebben beinvloed. Daarom dient op deze laatste grote herziening iets dieper te
worden ingegaan.
Bij de voorbereiding werd reeds spoedig het probleem ontmoet van de zich steeds
verlengende studietijd, een probleem dat ook aan deze tijd niet vreemd is. Bij onderzoek bleek de vertraging grotendeels te liggen in de propaedeutische en in de

ingenieursstudie. Voor het propaedeutisch examen slaagden gemiddeld rond 20%
van de kandidaten direct en 25% na drie maanden. Verder deed ongeveer 20%
meerdere jaren over deze studie en viel 35% af. Duidelijk ongunstige resultaten
dus, die naar de mening van velen ten dele te wijten waren aan de anachronistische indeling van de propaedeutische studie. Deze bestond n.l. uit een vermenging
van basisvakken en Op de praktijk gerichte hulpvakken, waarvan bovendien een
deel zwaar, een ander deel licht was. Daarbij kwam dat bepaald was dat wie voor

één of meer vakken van het eerste deel werd afgewezen deze bij het tweede deel
kon herhalen (na drie maanden dus). In de praktijk leidde dit er toe dat degenen,
die zich om welke reden dan ook zwak voelden, zich voor de basisvakken van het
eerste deel lieten afwijzen waardoor het tweede deel een zodanige omvang kreeg
dat het praktisch onmogelijk was om te slagen.
Een belangrijk facet van het nieuwe statuut is dus de gewijzigde propaedeutische
studie: zes basisvakken (Wiskunde, Natuurkunde, Fysische Scheikunde, Organische Scheikunde, Plantkunde en Staathuishoudkunde) afgesloten met een examen
in juni en na drie maanden herhaling voor degene die voor enkele vakken afge—
wezen wordt. Deze wijziging is duidelijk een succes gebleken. Het percentage van

de direct en met drie maanden vertraging geslaagden is opgelopen tot 55% à
60% en het aantal studenten dat de studie afbreekt na een of meer examens te
hebben gedaan ligt nu in de buurt van 25% van het aantal dat zich voor de eerste
maal voor het propaedeutisch examen heeft opgegeven.
De wijzigingen in de kandidaatsstudie liggen in iets mindere mate op principieel
terrein. De reeds beschreven vergrote keuze-mogelijkheid van richtingen en subrichtingen gaf een betere aanpassing aan de maatschappij; principiële betekenis
heeft deze niet. De studie bleef verdeeld in een A-gedeelte van één jaar en een
B-gedeelte van thans anderhalf jaar. In het A-gedeelte zijn ten dele de hulpvak—
ken opgenomen die vroeger in de propaedeuse waren ondergebracht, uiteraard
alleen voor de richtingen waar men aan deze vakken behoefte heeft. Bij de indeling van de kandidaats B-studie is echter niet alleen als principe aangenomen dat
in deze periode gelegenheid moet worden geboden voor zelfstudie, doch dit is ook
in een beperking van het aantal verplichte colleges tot uiting gebracht.
Als norm bedraagt het aantal college-uren slechts 10 per week, voor sommige
richtingen zelfs nog minder. Natuurlijk is het niet mogelijk geweest dit voor alle
richtingen te realiseren; waar weinig literatuur beschikbaar is moet het aantal
college-uren vanzelfsprekend hoger liggen.
In de wijziging van de ingenieursstudie moest de mogelijkheid worden geopend
voor de vorming van de onderzoeker. Erkend moet worden dat men hierin slechts
ten dele is geslaagd. Het ingenieursexamen bleef lopen over vier vakken; de Se—
naat was destijds van mening dat met drie vakken de afgestudeerde met algemene
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belangstelling te eng georiënteerd zou zijn. Wel werd een grote verbetering bereikt doordat in artikel 8 lid 1 thans als normaal is opgenomen de mogelijkheid
om met drie vakken, waarvan één verzwaard, af te studeren; de toevoeging ‘getoonde buitengewone bekwaamheid’ is vervallen. Van deze mogelijkheid is in de
laatste jaren vrij veel gebruik gemaakt.
Met dit Koninklijk Besluit, dat zoals gezegd nu officieel de naam ‘Landbouwhogeschoolstatuut’ draagt, is thans ruim tien jaar ervaring opgedaan. De waarheid
zou geweld worden aangedaan, wanneer werd gezegd dat er nu geen verlangens
meer zijn. Dit is ook niet te verwachten. Ten eerste duurt de voorbereiding van
een dergelijke regeling lang; dit statuut is in de jaren 1952-1954 opgemaakt. Doch
bovendien verandert tegenwoordig de wetenschapsbeoefening zo snel en treden
ook op korte termijn steeds nieuwe problemen op onderwijsgebied naar voren
(men denke aan het snel toenemend aantal studenten dat dwingt steeds naar
nieuwe paden te zoeken), dat elke wettelijke regeling te star zal blijken te zijn. In
dit geval is het grootste struikelblok gebleken de volledige vastlegging van de
kandidaatsstudie door het vermelden in het statuut van alle daarvoor te examineren vakken. Een dergelijke vastlegging is met het oog op de steeds wisselende
aspecten in de maatschappij te weinig flexibel. Meer dan eens bleken daardoor
volkomen verantwoorde afstudeerprogramma‘s slechts met belangrijk tijdsverlies te kunnen worden gerealiseerd. Ook de agrarische wetenschappen hebben
zich zodanig verdiept dat bestudering van ingenieursvakken zonder kandidaatsvoorbereiding weinig reëel meer is. Was het kandidaatsvak, dat bij het programma behoorde, niet in de lijst opgenomen dan moest dit afzonderlijk bestu—
deerd worden hetgeen tijdsverlies medebracht.
Een senaatscommissie wijdt zich dan ook reeds enige jaren aan een grondige studie van deze materie; waarschijnlijk zal men komen tot een regeling waarbij alleen de hoofdzaken van de studie in het statuut worden vastgelegd en de details
in een reglement. Het incorporeren van de Wet op het Hoger Landbouwonderwijs in de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs, dat thans spoedig staat te gebeuren, zal dit vergemakkelijken.
Inmiddels heeft deze starheid geleid tot twee min of meer incidentele wijzigingen
van het statuut. Bij het K.B. van 22 augustus 1962 werden verschillende artikelen
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op zodanige wijze nader geredigeerd dat ruimere op de maatschappij gerichte specialisatie-mogelijkheden ontstonden. In de eerste plaats had men hierbij het oog
op de richting XI Cultuurtechniek, waar meer en meer de noodzaak werd gevoeld
zich te kunnen specialiseren op het gebied van waterzuivering. Het is algemeen
bekend dat de toenemende verontreiniging van de Nederlandse openbare wateren
grote problemen schept. De bestudering daarvan vraagt deskundigen die een
breed terrein kunnen overzien. Door een beperkte aanvulling van het docentencorps bleek het mogelijk deze deskundigen aan de Landbouwhogeschool te vor-

men.
Ook bij richting XVIII Landbouwtechnologie had zich een verandering voltrok—

ken. Het ligt in de structuur van een landbouwhogeschool besloten dat de verwerking van agrarische produkten tot voedings-, genot- en voedermiddelen daar
in het technologisch onderwijs de belangrijkste plaats zal innemen. Besloten
werd dit verder te intensiveren door de richting te splitsen in twee sub-richtingen,
een technologische en een chemisch—biologische. De namen duiden de differen—
tiatie reeds aan; de tweede sub-richting opent de mogelijkheid voor de vorming
van onderzoekers op dit terrein. Voor beide sub-richtingen is echter het principe
behouden dat het onderwijs van algemene aard moet zijn; specialisatie in de zin
van gedetailleerde bestudering van de problemen van onderdelen van de levensmiddelenindustrie ligt niet in de bedoeling. De naam van de richting tenslotte
werd gewijzigd in Levensmiddelentechnologie.
De tweede wijziging van het Landbouwhogeschoolstatuut, totstandgekomen in
1965, draagt een geheel ander karakter. Reeds lang werd de behoefte gevoeld de
onderwijsbevoegdheid van de landbouwkundig ingenieur voor het V.H.M.O. te
regelen. De na de oprichting verleende bevoegdheid voor scheikunde was in de
jaren vijftig vervallen verklaard en er waren niettemin een aantal Wageningers
met succes bij dit onderwijs werkzaam. Na langdurig overleg tussen de Landbouwhogeschool, het Ministerie van Landbouw en Visserij en het Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen is een regeling tot stand gekomen, die thans
in het statuut is vastgelegd. Het zou te ver voeren hierop in detail in te gaan. Vol—
staan kan worden te vermelden dat onder bepaalde voorwaarden bevoegdheid
verleend is tot het geven van onderwijs in één of meer der vakken biologie, schei—

kunde, natuurkunde en economie. De voorwaarden betreffen de richting waarin
men is afgestudeerd en de keuze van de ingenieursvakken. Wat dit laatste betreft
is voor reeds afgestudeerden de mogelijkheid geopend om ten genoege van de
Senaat een aanvullend tentamen in deze vakken af te leggen.
Behalve deze regeling zijn in dit K.B. opgenomen twee onderwijstechnische wijzigingen die, hoewel ogenschijnlijk van weinig betekenis, toch een korte bespre—
king wettigen omdat zij met het oog op de toekomst een diepere zin hebben.
Ten eerste is aan de Senaat bevoegdheid verleend om toe te staan dat voor het
kandidaatsexamen ten hoogste twee der te examineren vakken hetzij vervallen,
hetzij door andere worden vervangen. Hiermede is een eerste schrede gezet op de
weg die moet leiden tot een door de student in overleg met zijn hoogleraren op—
gesteld rationeel studieprogramma, zowel voor de kandidaats- als voor de inge—
nieursstudie.
Ten tweede zijn de examens voor de beide delen van het kandidaatsexamen thans
gescheiden en is dus de mogelijkheid om naar willekeur vakken van het A—gedeel—
te uit te stellen tot het B—gedeelte vervallen. Niet genoeg kan er op gewezen
worden dat het opstellen van rationele examenregelingen een belangrijk element
is in de strijd tegen de verlenging van de studieduur. Elke regeling, die de zwakke
broeder gelegenheid geeft zijn geweten in slaap te sussen, is in dit opzicht funest.
En nu de toekomst; geschiedenis schrijven toch zonder dat men daaruit enige Iessen voor de toekomst trekt, is een dorre zaak. Schrijver dezes staat hierbij echter
voor een moeilijkheid. Het zal duidelijk zijn dat hij als oud—rector geheel in deze
materie is ingewerkt en daarover vanzelfsprekend ook bepaalde denkbeelden
heeft. De toestand verandert echter snel; de senaatscommissie, die het probleem
bestudeert, en de Senaat, die zich over enkele onderdelen reeds uitgesproken
heeft, kunnen dus op bepaalde punten zeer wel nog van mening veranderen. Bovendien heeft het Bestuur van de Landbouwhogeschool hierin een belangrijke
stem en is de beslissing tenslotte aan de Minister van Landbouw en Visserij. Het
komt dus weinig passend voor, vooruitlopend daarop, hier mogelijke concrete
wijzigingen te bespreken.
Ik zal mij er dus toe bepalen aan de hand van wat is en van wat geweest is uiteen
te zetten welke verdere veranderingen daaruit in de toekomst min of meer auto-
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matisch zullen voortvloeien, daarbij uitgaande van bepaalde ontwikkelingslijnen,
die zich zowel in de wetenschap als in de Nederlandse agrarische samenleving aftekenen. Tenslotte zal dan nog iets worden gezegd over een mogelijke toekomstige ontwikkeling van de Landbouwhogeschool als deel van de grote academische gemeenschap.
De ontwikkeling, die zich het meest duidelijk aftekent en die zich in feite reeds
heeft ingezet, is de noodzaak aan de vorming van de gespecialiseerde onderzoeker bijzondere aandacht te besteden. De haast onvoorstelbare ontwikkeling, die
verschillende wetenschappen in het laatste decennium hebben doorgemaakt, hebben de aan de hogescholen gebruikelijke vorming (basiskennis, algemene vakkennis en daarna eerst specialisatie) achterhaald. Het blijkt onmogelijk zonder belangrijke verlenging van de ofﬁciële studieduur eerst een grondige vaktechnische studie door te werken en zich daarna fundamenteel te specialiseren; verandering is
dus geboden. Bij de beschouwingen daarover is aan de Landbouwhogeschool
- m.i. terecht - principieel gesteld dat de onderzoeker, die op agrarisch terrein
gaat werken, inzicht moet hebben in agrarische problemen. Volstaan kan daarbij
worden met een algemeen overzicht waarbij op de grondslagen en Op de te on—
derkennen lijnen van ontwikkeling de nadruk wordt gelegd. Kennis van details,
indien nodig, zal de onderzoeker zich door zelfstudie eigen moeten maken.
Worden in het programma mogelijkheden geopend voor de student die zich wenst
te specialiseren in het wetenschappelijk onderzoek, dan betekent dit dat op een
zeker ogenblik een keuze moet worden gedaan. Het vaststellen van dit moment is
niet eenvoudig. Een keuze onmiddellijk na het propaedeutisch examen is onge—
wenst. Ten eerste, omdat de jonge student zich op dat tijdstip nog slechts oppervlakkig over de landbouwwetenschappen heeft kunnen oriënteren. Bovendien
realiseert hij zichzelf vermoedelijk nog weinig dat naast kennis van een goed onderzoeker een bepaalde instelling gevraagd wordt: veel geduld, vasthoudend—
heid, fantasie, voldoening in het naspeuren van details.
Een keuze na drie jaar brengt mede dat de studieduur voor de aanstaande onderzoeker boven de vijfjaar komt te liggen. Men houdt dan ongeveer de toestand
zoals deze nu is. Twee jaar blijft dan over en het spreekt dan ook wel min of meer
vanzelf dat thans algemeen gedacht wordt aan een stelsel waarbij na de propae-

deuse één jaar algemene agrarische vorming volgt, waarna de keuze gemaakt
moet worden tussen specialist en generalist.
In de praktijk van het onderwijs zal dit er op neer komen dat na het tweede jaar,
evenals nu, het kandidaats A-examen zal worden afgenomen doch dat het pro
gramma daarvan geheel zal moeten worden gewijzigd. Een algemeen overzicht
van de landbouwwetenschappen zal daarbij een belangrijke plaats moeten in
nemen.
Na dit tweede jaar ontwerpt de aanstaande specialist zijn studieprogramma.
Grondig overleg met de betrokken hoogleraar is daarvoor vanzelfsprekend een
eis; waar het aantal specialisten vermoedelijk steeds een beperkt percentage van
het geheel zal uitmaken kunnen daar geen praktische bezwaren tegen bestaan.
Het tweede toekomstbeeld, dat zich naar mijn mening duidelijk aftekent is de
noodzaak ook voor de generalist de gelegenheid te scheppen een weloverwogen
studieprogramma voor te stellen, zowel voor de kandidaats B-studie als voor de
ingenieursstudie. Zoals besproken, is met de laatste wijziging van het statuut een
eerste schrede op deze weg gezet doch dit zal belangrijk moeten worden uitge
breid. Meer en meer blijken b.v. landbouwkundig ingenieurs een werkkring te
vinden op terreinen die met de agrarische samenleving slechts in een verwijderd
verband staan. Vakstudie blijkt voor dergelijke afgestudeerden minder van belang
te zijn geweest dan de mogelijkheid van het verwerven van een zelfstandige denk
en werkwijze en van een wetenschappelijke aanpak van problemen. Dergelijke
maatschappelijke aspecten wijzigen zich echter snel en een min of meer vrije vak
kenkeuze - onder waarborgen natuurlijk - moet dus in de toekomst regel zijn.
Men dient zich echter wel te realiseren dat dan in de hogeschool nieuwe proble
men naar voren zullen treden. Voorlichting is bij het opmaken van een dergelijk
programma onontbeerlijk, al ware het slechts omdat deze programma's, zoals
gezegd, min of meer een afspiegeling zullen moeten zijn van de behoefte in de
maatschappij. De gemiddelde student is bovendien niet volledig op de hoogte
met de samenhang der wetenschappen en dient dus daarover te worden voorge
licht. Zelfs al stelt de Senaat, wat vermoedelijk aangewezen zal zijn, een aantal
Studentenflat aan de Hollandse weg in aanbouw (februari 1968).
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basis-programma’s vast, dan zullen deze toch slechts als grondslag kunnen die-

nen.
Men stelle zich een dergelijke voorlichting niet te eenvoudig voor. Het steeds
groeiend aantal studenten is oorzaak dat hier persoonlijke voorlichting door de
hoogleraren onmogelijk zal zijn. De wetenschappelijke staf zal dus moeten inspringen; behalve dat organisatie en taakverdeling dan problemen zullen vor—
men, zal men ook een tussenweg dienen te vinden tussen de huidige volslagen
vrije studie en de elders wel bestaande doch in Nederland weinig gewaardeerde
sterke binding tussen student en docent. Enige binding moet er namelijk zijn
omdat het uitgesloten geacht moet worden een student in deze voor hem zo belangrijke periode goed te raden wanneer men hem niet kent.
Bij de beschouwingen over de specialisatie is van de zijde van de hoogleraren, die
aan de Landbouwhogeschool de z.g. a-wetenschappen doceren, de wens naar
voren gekomen om voor enkele richtingen een gewijzigde propaedeutische studie
in te voeren. Hoewel de wenselijkheid hiervan algemeen werd gevoeld en de Senaat dan ook in eerste instantie een daartoe strekkend voorstel in principe heeft
aangenomen, zo valt op dit ogenblik toch niet te zeggen of het daartoe zal komen. Zeker is dat het voor de sociologisch georiënteerde richtingen zeer wenselijk
zou zijn, voor de economisch georiënteerde wellicht iets minder omdat de land—
bouweconoom grondig met de technische problemen van de landbouw op de
hoogte moet zijn en dus in sterkere mate nut trekt van de huidige propaedeuse.
Als algemeen bezwaar blijft nog altijd bestaan dat de details van de Wageningse
studie, ondanks alle voorlichting, zo weinig bekend blijken te zijn, dat vele stu—
denten eerst na een jaar verblijf aan de Landbouwhogeschool een verantwoorde
keuze kunnen maken.
In het kort komt de toekomst, zoals deze door mij - en door vele anderen — wordt
gezien, dus neer Op verruiming van de mogelijkheid tot diepere wetenschappelijke
studie en op de vorming van de student, niet alleen tot zelfstandig werker - dit
is reeds jaren het geval — doch ook zoveel mogelijk tot werker op zelf gekozen
terrein. In hoeverre bij dit laatste een verkorte studie, die in Nederland gewoonlijk aangeduid wordt met baccalaureaat, een plaats zal vinden valt thans niet te
zeggen. Ieder die met de z.g. gesplitste academische studie, die vooral in de Ver-
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enigde Staten van Noord-Amerika tot grote ontwikkeling is gekomen, op de
hoogte is, weet dat daarin een belangrijk deel van hetgeen in Nederland als Hoger
Beroepsonderwijs wordt aangeduid is opgenomen. Elke discussie over dit onder—
werp zal dus naar mijn mening tezamen met vertegenwoordigers uit dit onderwijs moeten worden gevoerd. Het zou prematuur zijn hier over de mogelijkheid
tot invoering van een dergelijk stelsel beschouwingen te geven.
Tenslotte nog iets over de plaats die de Landbouwhogeschool in de toekomst kan
innemen in het Nederlandse academische bestel. Te Wageningen wordt de landbouwstudie gezien als een wetenschappelijke studie; het voorgaande betoog
heeft dit naar ik hoop aangetoond. In de toekomst zal dit zo blijven; ook de
generalist zal de landbouwwetenschappen vanuit de wetenschappelijke hoek benaderen. Het voorgeschreven half jaar praktijkscholing zal evenals nu slechts
kunnen dienen om de student kennis te doen maken met de problemen die bij de
praktische toepassing van de wetenschap rijzen; het is trouwens geheel onvol—
doende Voor een goede scholing van een practicus. In de Nederlandse academische
wereld neemt de Landbouwhogeschool dus een plaats in welke niet verschilt van
die van de andere inrichtingen waar op de maatschappij gericht wetenschappelijk
onderwijs wordt gegeven. Het docentencorps van de Landbouwhogeschool telt
daardoor een niet onbelangrijk aantal leden dat de fundamentele wetenschappen
beoefent.
Nu Nederland voor de taak staat om een snel stijgend aantal jongelieden acade—
misch onderricht te verschaffen kan hiervan gebruik worden gemaakt om zonder
grote kosten veelzijdiger studiemogelijkheden te scheppen. De reeds ingestelde
sub-richting waterzuivering is daarvan een voorbeeld; de Senaat zal ongetwij—
feld een open oog houden voor verdere uitbreiding in deze zin.
Naast deze uitbreidingen, die toch altijd een, zij het verwijderd, verband met de
agrarische sector behouden, zijn er echter andere mogelijkheden. Men kan (zoals
b.v. aan de landbouwfaculteit van de University of California te Davis is geschied) de bezetting van de theoretische vakken (b.v. wiskunde en scheikunde)
verder verzwaren en daarin opleidingen scheppen die met de landbouw geen verband meer houden. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: ten eerste worden
met belangrijk geringere kosten dan die de oprichting van een nieuw centrum
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vraagt, verdere studiemogelijkheden geschapen, doch bovendien werkt de aanwezigheid van zuiver wiskundig, enz. georiënteerde docenten bevruchtend op het
op de maatschappij gerichte gespecialiseerde landbouwonderwijs. Het zou eenvoudig zijn ook op het terrein van andere wetenschappen dergelijke mogelijkheden te noemen doch ik moet hiermee volstaan.
Het wil mij voorkomen dat het verstandig zal zijn voor deze ontwikkeling een
open oog te houden. Wageningen als studentenstad is - en zou ook in de toe—
komst moeten blijven - een milieu waarin door het relatief beperkte aantal de
oude aantrekkelijke beslotenheid der studentenverenigingen bewaard is gebleven.
Het studenten-woonprobleem, waarmede wij jaren te kampen hebben gehad, zal
door de bouw van studentenflats binnen afzienbare tijd zijn opgelost. Laten wij
allen medewerken om dit milieu niet alleen tot een aantrekkelijk, doch ook tot
een zo efﬁciënt mogelijk groter geheel uit te bouwen.

PROF. 111. W. F. EI]SVOOGEL
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DE CENTRALE BIBLIOTHEEK
VAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL

TOEN IN 1874 BINNEN HET KADER VAN DE PLAATSELIJKE GEMEENTELIJKE SCHOOL MET

landbouwonderwijs begonnen werd, was vrijwel van het eerste begin af een kleine
collectie boeken ter ondersteuning van het onderwijs aanwezig. Met het niveau

en de omvang van dit landbouwkundige onderwijs steeg mede het niveau en de
omvang van deze bibliotheek. Al spoedig droegen belangrijke schenkingen bij
tot haar groei: in dit verband mogen met dankbaarheid herdacht worden de
schenkingen van Dr. W. C. H. Staring, C. E. de Clercq, Mr. ]. P. Amersfoordt,

P. de Caluwe en E. H. Krelage.
Naarmate naast het onderwijs ook het onderzoek een rol ging spelen, kreeg de
bibliotheek steeds meer de dubbele fundamentele functie ten opzichte van onderwijs en onderzoek, die zij tot op heden vervult.
Een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de bibliotheek was het jaar 1899
toen voor het eerst het ambt van bibliothecaris vervuld werd door een functionaris, die zijn volle tijd en aandacht hieraan kon besteden. Eveneens een mijl—
paal was het jaar 1935 toen een eigen gebouw, speciaal voor de bibliotheek tot
stand gekomen, kon worden betrokken.

Na de Tweede Wereldoorlog zette een duidelijke nieuwe fase van expansie en
bloei in. De rol die de centrale bibliotheek, met haar verantwoordelijkheid voor
de Wageningse bibliotheekvoorziening in haar totaliteit, in het kader van onderwijs en onderzoek thans vervult, zowel plaatselijk als nationaal en internationaal, is met de situatie van vóór de Tweede Wereldoorlog nauwelijks meer te
vergelijken.

Als men de functie van de centrale bibliotheek kort wil karakteriseren, dan moet
allereerst gewezen worden op de locale wetenschappelijke literatuurvoorziening
ten behoeve van onderwijs en onderzoek, zoals die door de centrale bibliotheek
met haar ﬁliaalbibliotheken en in samenwerking met de Afdelingsbibliotheken en
bibliotheken van de autonome instituten ter plaatse verzorgd wordt.
Terwijl de ondersteunende rol van de centrale bibliotheek t.a.v. het onderzoek
wel duidelijk ligt, is de taak bij het onderwijs dikwijls minder duidelijk.
De bestaande activiteiten die betrekking hebben op het onderwijs, en die speciaal
voor de studenten verricht worden, kunnen als volgt worden samengevat:
1 Voor enkele Afdelingen wordteenspecialecollectiebeheerd van grotere aantallen zogenaamde ‘voorgeschreven' boeken. Het gaat hier om de uitleenadministra—
tie met het geregeld rappeleren waarvoor de centrale bibliotheek beter geoutilleerd
is dan de handbibliotheken. In vele universiteiten en hogescholen in het buitenland is dit een taak die ofﬁcieel is toegewezen aan de centrale bibliotheek (‘reserved book collection’ in de U.B. in de Ver. Staten, bijvoorbeeld). Ook in de U.B.
Amsterdam begint men met een zogenaamde studentenboekerij nu het nieuwe

gebouw klaar is.
2 Daartoe in staat gesteld door een jaarlijkse subsidie van het Landbouwhoge—
schoolfonds, later door een extra budget van dezelfde hoogte van de Landbouwhogeschool zelf, heeft de centrale bibliotheek een zogenaamde studium generale
collectie (boeken en tijdschriften) ter beschikking gekregen. Sinds enige tijd worden de nieuwe titels in de LH—berichten afgedrukt.
3 Door de afdeling collectievorming wordt dikwijls vele jaren lang, vooruit—
lopende Op de inrichting van onderwijs op bepaalde gespecialiseerde gebieden,
literatuur verzameld ten behoeve van toekomstig onderwijs.

4

Sinds 1952 worden twee of drie maal per jaar instructiedagen voor biblio-

theekgebruik georganiseerd. Deze dagen zijn bedoeld voor die studenten die toe
zijn aan het maken van scripties. Het programma van zo’n dag omvat: een algemene inleiding over de centrale bibliotheek, instructie in het gebruik van de
UDC en de referaattijdschriften, inleiding in de methoden van literatuuronderzoek en een rondleiding.

Deze dagen worden over het algemeen goed bezocht, hoewel ze geheel facultatief zijn. Na aﬂoop wordt de gelegenheid geboden literatuuronderzoek ten behoeve van een scriptie met assistentie ter plaatse te verrichten.
5 Daarnaast is er elke woensdag gelegenheid om een rondleiding van ongeveer
een uur mee te maken. Tevens is er in de vorm van folders inlichtingenmateriaal
beschikbaar.
6

In 1966 werd voor het eerst in het kader van een bepaalde serie colleges op

één der afdelingen een instructie ingelast over de organisatie van het vastleggen
van de literatuurgegevens ten behoeve van eigen onderzoek en de keuze van de
daarbij toe te passen selectie-systemen. De bronnen die beschikbaar zijn voor
het literatuuronderzoek in het betrokken vak waren daarvóór door de betrokken
docent besproken. De belangstelling voor deze, zuiver praktische, instructie op
het gebied van werkmethoden was verheugend groot.
Naast de interne functie van de centrale bibliotheek ten aanzien van onder—
wijs en onderzoek te Wageningen, dient ook op de externe functies, zowel nationaal als internationaal, gewezen te worden.
In de eerste plaats is er de nationale functie omdat deze bibliotheek de grootste
gespecialiseerde Iandbouwbibliotheek is in Nederland. Er wordt dan ook steeds
een toenemend beroep op haar gedaan door:
1e in Nederland verspreid wonende en werkende oud—alumni van de hogeschool,
2e het bedrijfsleven dat direct of indirect met landbouwproduktie of landbouwprodukten te maken heeft,
3e andere wetenschappelijke bibliotheken.
Kwantitatief is deze laatste groep de belangrijkste: gemiddeld 80 post- en telexaanvragen per dag.
Daarnaast speelt onze bibliotheek door haar stimulerende activiteit op het ge—

bied der onderlinge samenwerking (mechanisatie, publikatie, organisatie) der
wetenschappelijke bibliotheken in Nederland een duidelijke rol.
In de verzorging van de landbouw-bibliotheekbediening, internationaal gezien,
speelt de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw van de Verenigde Staten
de voornaamste rol, zeker ten aanzien van Noord— en Zuid-Amerika en het
Verre Oosten. Voor Europa, Afrika en het Nabije Oosten zijn de drie voornaamste steunpunten: FAO—bibliotheek te Rome, Commonwealth Agricultural Bureaux in Engeland en onze bibliotheek.
Gemeten naar het aantal lopende tijdschriften en series, is onze bibliotheek de
vijfde Iandbouwbibliotheek ter wereld.
Alvorens nader in te gaan op de middelen, die de centrale bibliotheek in staat
stellen deze functies uit te oefenen, is het wellicht dienstig iets te zeggen over de
organisatie van de Wageningse bibliotheekbediening voorzover deze zich binnen
de Landbouwhogeschool afspeelt; de bibliotheken van de te Wageningen gevestigde autonome instituten blijven hier derhalve buiten beschouwing.
De bibliothecaris van de Landbouwhogeschool is verantwoordelijk voor de gehele bibliotheekbediening binnen de hogeschool. Een commissie uit de Senaat,
de zogenaamde bibliotheekcommissie, adviseert de Senaat als er vraagstukken
inzake de bibliotheekbediening ter tafel komen. De bibliothecaris woont meestal
de vergaderingen van deze commissie bij. Voor de dagelijkse gang van zaken
staat de bibliothecaris in geregelde verbinding met het bureau van het Bestuur
en de afdelingen van dit bureau.
De huidige bibliotheekvoorziening van de Landbouwhogeschool omvat:
1 centrale bibliotheek;
2

ﬁliaalbibliotheken (deze worden door de centrale bibliotheek ingericht als dit

ten dienste van een ruimtelijk geconcentreerde groep Afdelingen, die voor een
gedeelte dezelfde literatuur nodig hebben, wenselijk blijkt; tevens biedt dit de
gelegenheid tot concentratie van bibliotheektechnische werkzaamheden en tot
het vormen van een nuttig contactpunt temidden der Afdelingen met de centrale
bibliotheek);

3

handbibliotheken van de Afdelingen.

De bibliotheken bedoeld onder 1 en 2 staan onder rechtstreeks beheer van de
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bibliothecaris. Wat de organisatorische situatie ten aanzien van de groep onder
3 betreft, kan het volgende worden opgemerkt: in principe behoren de handbi—
bliotheken onder het beheer van de Afdelingsbeheerder, terwijl wat bibliotheektechnische zaken betreft de bibliothecaris dikwijls als adviseur optreedt.
Als zich, door welke omstandigheden dan ook, concentraties van handbibliotheken voordoen, dan groeit zulk een combinatie door de hoeveelheid aldaar te
verrichten bibliotheektechnische arbeid uit tot een bibliotheekbedrijf, vergelijkbaar met een ﬁliaalbibliotheek; in zulke gevallen dient de beheersvorm aan de
nieuwe situatie aangepast te worden.

Tenslotte dient vermeld te worden dat op de centrale bibliotheek een aantal

werkzaamheden ten behoeve van de Afdelingsbibliotheken verricht wordt
te weten centrale besteladministratie, centrale registratie van de binnenkomst
der tijdschriftafleveringen, centrale catalogisering, centraal leenaanvragen verzenden naar binnen- en buitenland, eventueel per telex, het geven van adviezen
op het gebied van bibliotheekinrichting, inrichting van ontsluitingssystemen,
toepassing van reproduktietechnieken, toepassing van de Universele Decimale
Classiﬁcatie, adviezen over leesapparaten en tenslotte het organiseren van een

jaarlijkse bijeenkomst van een voorlichtend karakter.
Tot de middelen die de centrale bibliotheek in staat stellen haar functie te ver—
vullen, behoren in de allereerste plaats de collecties.
De veelzijdige collecties van de centrale bibliotheek en haar ﬁliaalbibliotheken
op het gebied van de land-, tuin- en bosbouw en van de basisvakken op de ter—
reinen van de natuurwetenschappen en de sociale wetenschappen worden opgebouwd in evenwicht met, en voorzover het gespecialiseerde onderwerpen betreft, aanvullend op, de gespecialiseerde collecties der Afdelingsbibliotheken.
Speciale aandacht wordt gewijd aan die gespecialiseerde gebieden waarvoor geen
(of nog geen) Afdeling aan de hogeschool is, maar op welke gebieden al wel,
komende van de zijde van de gespecialiseerde instituten in het buitenland, een
stroom van literatuur geproduceerd wordt. Het verzamelen van zulke literatuur
wordt voortgezet tot dat een nieuwe Afdeling op het betreffende gebied wordt
opgericht. De wetenschappelijke onderzoekers van zulk een nieuwe Afdeling
vinden dan de literatuur van de periode voor de oprichting van die Afdeling in

onze collectie bijeen. Ook wordt er voortdurend gelet op uitgaven die voor meer
dan één Afdeling van belang zijn (hetgeen dikwijls met tijdschriften het geval is),
welke uitgaven dan in ieder geval éénmaal door de centrale bibliotheek aange-

schaft worden.
Een ander collectiegebied zijn de bestaande hiaten in tijdschriftenseries. Dan
wordt getracht een zo volledig mogelijke collectie van de Nederlandse landbouwliteratuur te verzamelen, althans voorzover deze voor onderwijs en onderzoek
van belang is. Ook kunnen gegevens omtrent het bezit van andere (buitenlandse)
landbouwbibliotheken waardevolle bronnen zijn, weshalve ook op dit terrein
materiaal verzameld wordt.

Het in stand houden van 1500 ruilrelaties (waarvan 1200 buitenlandse) levert
een constante stroom van recente literatuur uit alle delen van de wereld op.
Waar geen ruil mogelijk is, wordt via de boekhandel in binnen— en buitenland
gekocht.
Aanvragen voor landbouwliteratuur die blijkens het interbibliothecaire leenverkeer door andere Nederlandse bibliotheken niet gehonoreerd kunnen worden,
wijzen op lacunes in het Nederlandse bezit aan buitenlandse landbouwliteratuur,
die dan dezerzijds aangevuld worden. Voor de studenten staat bovendien ter
beschikking de zogenaamde studium generale collectie en is in opbouw de collec—
tie van de voorgeschreven studieboeken. Voor het diepgaande literatuuronder—
zoek, zoals dat nodig is ter voorbereiding en begeleiding van wetenschappelijk
onderzoek, is van primair belang de unieke collectie eenmalige en lopende biblio—

graﬁeën.
Dankzij haar vooraanstaande rol in de internationale vereniging van landbouw—
bibliothecarissen en -documentalisten beschikt de centrale bibliotheek over een
internationaal net van relaties waardoor ook moeilijk verkrijgbaar materiaal uit
het buitenland toch dikwijls voor aanvragers bemachtigd kan worden. Vervol—
gens heeft de centrale bibliotheek de status van Nederlandse ‘deposit-Iibrary’
voor de FAO en Nederlandse ‘repository-library’ van het U.S. Department of
Agriculture en is dientengevolge in het bezit van bijzonder goed voorziene collecties van de publikaties van beide genoemde instanties. Tenslotte moge gewe-
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zen worden op de importante sector van oudere landbouw-botanische literatuur
en de collectie van oude kaarten.
De ontsluiting van al deze collecties inclusief ﬁliaal- en Afdelingsbibliotheken

(ongeveer een half miljoen delen) geschiedt door middel van de instandhouding
van 10 hoofdcatalogi (toegang gevende niet alleen tot de collecties van de centrale bibliotheek, maar ook tot die van de ﬁliaal-, Afdelings- en (althans gedeel—

telijk) de instituutsbibliotheken) met tezamen meer dan een half miljoen kaartjes.
Behalve de gewone alfabetische catalogi voor boeken en voor tijdschriften zijn
daarvan in de eerste plaats te noemen:
1 de systematische catalogus voor boeken, die per onderwerp gerangschikt,
volgens de Universele Decimale Classiﬁcatie, toegang geeft tot de inhoud van
de boeken. Deze catalogus gaat terug tot de boeken, die in 1935 werden aange—

schaft.
2

de systematische catalogus voor tijdschriften, die hetzelfde doet voor alle

tijdschriften en series in hun geheel.
3 een geograﬁsche catalogus voor boeken, die toegang geeft tot de geograﬁsche
bepaaldheid van de onderwerpen van de boeken en
4 een geograﬁsche catalogus voor tijdschriften, die de tijdschriften en series
indeelt naar het land van uitgave.
Ter beantwoording van een vraag naar literatuur over een speciaal onderwerp
zijn de bovengenoemde catalogi maar ten dele toereikend omdat zij wel gegevens
over boeken en tijdschriften als zodanig bevatten, maar niet over tijdschriftar—
tikelen. Als men dus tijdschriftartikelen in zijn literatuuronderzoek wil betrek—
ken, staat allereerst als beginpunt ter beschikking het zogenaamde bibliograﬁeënregister. In dit register, dat in kaartvorm wordt samengesteld, worden alle gegevens over echte bibliograﬁeën, referaattijdschriften en literatuurlijsten verzameld

(thans ruim 50.000 titelkaartjes). Aansluitend daarop vindt dan, voor het niet
door bibliografieën gedekte gedeelte van de literatuur, het systematische literatuuronderzoek plaats in de reeds genoemde speciale collectie van lopende bibliograﬁeën en referaattijdschriften, die juist voor dit doel in een afzonderlijke lees-

zaal opgesteld staat.
Voor het altijd moeilijk vindbare materiaal betreffende congressen, symposia
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enz. staat een op onderwerp toegankelijk congresregister ter beschikking. De
service die de bibliotheek met haar twee geograﬁsche catalogi, met het bibliograﬁeënregister en met het congresregister aan haar bezoekers biedt is in het
bibliotheekwezen vrijwel een unicum. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt
door de sinds 1962 toegepaste methode van het maken van de titelbeschrijvingen. Deze worden namelijk voorzien van coderingen waarmee wordt aangegeven voor welke catalogi de kaartjes bestemd zijn en uitgesorteerd dienen te

worden.
Tot 1949 was de aanwas van de bibliotheek een zodanige dat er gedrukte catalogi van konden worden gemaakt ten behoeve van de lezers. Sinds die datum
verschijnen alleen nog maar keuzelijsten uit de aanwinsten; deze lijsten worden
sinds 1953 wekelijks opgenomen in het tijdschrift ‘Landbouwdocumentatie’.
In het gebouw zelf is bovendien een zogenaamde toonkast waarin de voornaamste aanwinsten van de centrale bibliotheek twee weken voor bezoekers ter inzage
staan. Wat de tijdschriften betreft, deze werden na de Tweede Wereldoorlog
opnieuw geinventariseerd en het resultaat van deze werkzaamheden werd gepubliceerd in de zogenaamde Wageningse Tijdschriftenlijst (3 delen met 12.000
titels). Inmiddels verschenen hierop 2 supplementen met ongeveer 9000 titels terwijl een derde supplement in voorbereiding is.
Als sluitstuk op het verzamelen van collecties en het ontsluiten daarvan, kan
beschouwd worden het beschikbaar stellen waaronder dus alle zogenaamde dienstverlenende afdelingen van de centrale bibliotheek vallen. In dit verband kunnen
genoemd worden de volgende dienstverleningen:

1

het vrij toegankelijk opstellen van een gedeelte van de collecties in de beide

leeszalen. Dit gedeelte omvat: naslagwerken, de lopende jaargang van ruim 600

van de belangrijkste tijdschriften (slechts 6% van het totaalbezit), de nieuwe
aanwinsten (toonkast), duplicaatseries van enkele zeer veel gevraagde tijdschriften, zoals Landbouwkundig Tijdschrift, Soil Science, Nature etc., een volledige
serie van de Wageningse dissertaties, de collectie eenmalige en lopende bibliograﬁeën, de studium generale collectie.
2 rondzenden van portefeuilles naar de Afdelingen bevattende de nieuwste
afleveringen van tijdschriften.

3 het uitlenen in de leeszaal of om mee naar huis te nemen of voor verzending
per post. De aanvragen komen binnen mondeling, telefonisch, per post of per
telex.
4 het verstrekken van reprodukties. Er is de laatste jaren, mede door de stijging van personeelslasten en portikosten enerzijds en door de voortdurende daling van de kosten van reprodukties anderzijds een duidelijke tendens waar te
nemen waarbij een verschuiving optreedt van de uitleendienst naar de reproduktiedienst. De omzetten in deze laatste afdeling gaan stormachtig omhoog.
Het was zelfs noodzakelijk, ten einde aan de sterk stijgende vraag het hoofd te
kunnen bieden, om een sector zelfbediening te openen, een sector overigens die
zich vanaf het eerste begin in een grote populariteit bij de bezoekers mocht verheugen.
Vanzelfsprekend worden deze dienstverleningen begeleid door een vrij intensieve
activiteit op het gebied van het geven van inlichtingen en voorlichting.
Daarnaast heeft zich in de loop der laatste jaren een vrij grote interne en externe
adviespraktijk op het gehele terrein van bibliotheek— en documentatiewezen
ontwikkeld.

Tenslotte is het zeker van belang stil te staan bij de verdere ontwikkeling van de
Wageningse bibliotheekbediening, zoals die haar neerslag vindt in het op de
toekomst gerichte beleid. Dit beleid omvat onder meer de volgende punten:
1 Er zal door middel van nieuwbouw gestreefd moeten worden naar een belangrijke vergroting van het direct vrij toegankelijke deel van de collecties; hierbij
moet in de eerste plaats gedacht worden aan de tijdschriften en aan de boeken
voorzover zij bijvoorbeeld in de laatste 20 jaar verworven zijn. Hierbij moet wor—

den aangetekend dat de bovengenoemde complete vrije toegankelijkheid van
de collectie, althans van het meest gebruikte gedeelte daarvan, een primaire eis
is voor een moderne wetenschappelijke bibliotheek; allerwege wordt het ouderwetse bibliotheektype met een groot, niet voor het publiek toegankelijk, magazijn
en een klein, wel voor het publiek toegankelijk, areaal met uitsluitend naslag—
werken en catalogi, verlaten ten gunste van volkomen vrije toegankelijkheid
zoals die in verreweg de meeste Afdelings- en instituutsbibliotheken trouwens

reeds lang aanwezig is. Het thans bij de centrale bibliotheek in gebruik zijnde
gebouw is vanuit dit gezichtspunt gezien een verouderde accommodatie.
2 De collectie studieboeken voor studenten zal uitgebouwd en afzonderlijk
ondergebracht dienen te worden.
3 De collectie studium generale zal in een afzonderlijk vertrek vrij toegankelijk met goede leesfaciliteiten opgesteld dienen te worden.
4 De FAO collectie zal bijeengebracht moeten worden in een speciale eveneens
vrij toegankelijke kamer met een afzonderlijke catalogus.
5
Voor de minder frequent gebruikte literatuur zal op korte termijn een depot
dienen te worden ingericht.
6
Uitbreiding van de instructie aan beheerders van ﬁliaal—, Afdelings— en desge—
wenst ook instituutsbibliotheken dient overwogen te worden.
7 Het voorbereiden van het organisatorisch opvangen van de lopende bibliograﬁeën in de vorm van magneetbanden, zodra die in de komende jaren ter beschikking zullen komen, ook op het gebied van de landbouwwetenschap.
Tevens zal de overschakeling op mechanisatie van bepaalde bibliotheektechnische handelingen steeds meer aan de orde komen. Een eerste begin ten aanzien
van de samenstelling en publikatie van de tijdschriftenlijsten, bevindt zich reeds,
dankzij de samenwerking met de andere grote Nederlandse wetenschappelijke
bibliotheken en de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie, in een iets
meer gevorderd stadium van voorbereiding.
8 Voortzetting en uitbreiding van de samenwerking met - en service voor — de
zogenaamde autonome instituten gevestigd te Wageningen. Hierbij wordt ge—
dacht aan centraal catalogiseren van tijdschriften en boeken aanwezig in de
bibliotheken van genoemde instituten, en ook bijvoorbeeld aan uitbreiding van
het portefeuillesysteem ten behoeve van genoemde instituten, voorzover de
normale bediening van de LH-Afdelingen intern dit tenminste zal toelaten.
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bestaande landbouwafdeling van de Wageningse gemeente-HBS voortaan als
Rijkslandbouwschool een eigen leven zou gaan leiden, luidde — om een enigszins
gewaagde beeldspraak te gebruiken — tevens de geboorteklok voor het Wageningse studentenleven. Studentenleven is een groot woord voor deze kleine gemeenschap van middelbare scholieren, die zich collectief verdiepten in de enige studie—
richting, die de landbouwschool aanvankelijk rijk was. Weldra werd het onder-

wijs op bredere leest geschoeid. In 1880 werd de landbouwschool verrijkt met een
cursus koloniale landbouw, waarna in 1883 het vak houtteelt werd ingevoerd.
Toen in 1896 tenslotte een afdeling tuinbouw werd toegevoegd, was de situatie
kennelijk dermate gecompliceerd geworden, dat een reorganisatie dringend nood—
zakelijk werd. Deze vond tenslotte plaats in 1904, bij welke gelegenheid de Rijkslandbouwschool tot Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool gepromoveerd werd. Ook deze instelling vermocht het echter slechts een tiental jaren uit
te houden. In 1912 werd een middelbare en een koloniale landbouwschool afgesplitst en naar Groningen, respectievelijk Deventer overgebracht. De Wagening-
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se school veranderde in deze jaren geleidelijk van karakter; heftig werd gediscussieerd over pro en contra van het verplicht volgen van de lessen en over de wenselijkheid van meer inspraak van de student in de indeling van zijn studie en zijn
examentermijnen, een ontwikkeling dus, die in zekere zin een spiegelbeeld is van
de huidige. Deze voorgeschiedenis, die tenslotte leidde tot de oprichting van de
Landbouwhogeschool in 1918, wordt in de bijdrage van Prof. Ir. W. F. Eijsvoogel
uitvoerig besproken, zodat hierop verder niet behoeft te worden ingegaan.
De Landbouwhogeschool begon haar eerste academische jaar met 29 hoogleraren
en 220 studenten en heeft zich in de loop van de twintigste eeuw kunnen ontwik—
kelen tot een ‘agrarische universiteit’ met enkele tientallen studierichtingen en
het tienvoudige aantal studenten.
In deze bijdrage, die een produkt is van samenwerking van de erkende Wageningse gezelligheidsverenigingen, wordt getracht een indruk te geven van het ontstaan en de ontwikkeling van de belangrijkste studentenorganisaties in Wageningen. Dit overzicht maakt geen aanspraak op volledigheid. Gegevens over het
verleden van studentenverenigingen zijn nu eenmaal moeilijk te achterhalen tengevolge van een continu gebrek aan continuïteit in de bestuursorganen, waardoor
de archieven nogal eens hiaten vertonen.
De stof is grotendeels ontleend aan oude studentenbladen en —almanakken en ten
dele ook aan mondelinge overlevering. De samensteller heeft dan ook gemeend
zich te moeten onthouden van een wetenschappelijke annotatie van zijn bijdrage.
De beginjaren

Reeds in 1878 richtten de leerlingen van de Rijkslandbouwschool een eigen
schoolvereniging op, die onder de welluidende naam ‘Landbouwsociëteit Ceres’
ten doop gehouden werd en die zich in 1897 een zekere rechtspositie verwierf
door de koninklijke goedkeuring van de statuten. Deze vereniging was in vrijwel
geen enkel opzicht te vergelijken met een gewone schoolclub. Dit kwam omdat
de leden grotendeels slechts uit twee milieus afkomstig waren, namelijk dat van

de hereboer en van de Indische planter. Het is duidelijk dat deze élite—mentaliteit
zeer lang het gedrag van het gemiddelde Corpslid heeft bepaald en zekere overblij fselen hiervan zijn nog bij het huidige WSC aan te wijzen. De vereniging vond

haar voorlopige onderkomens in de voormalige etablissementen ‘Kaupe’, ‘De
Valk’ en het ‘Oranjehotel.’ Opvallend is dat deze namen in de eerste annalen van
alle verenigingen, uitgezonderd de WVSV, opnieuw verschijnen als voorlopig
onderdak.
In 1905 kwam men tot de uitgave van de eerste Ceres-almanak. Twee jaar later
werd een bestaande Wageningse roei— en zeilvereniging geruisloos getransformeerd in een Ceres—vereniging. In 1910 neemt men ofﬁcieel de naam ‘Wageningsch Studenten Corps” aan, nadat twee jaar tevoren een eigen sociëteitsgebouw in de Boterstraat was betrokken. De naam ‘Ceres’ bleef voortleven als de
betiteling van het ofﬁciële orgaan van het Corps. In 1913 werd tenslotte de roeivereniging ‘Argo’ opgericht.
Reeds in de eerste jaren na de eeuwwisseling echter voelde niet iedereen zich meer
thuis binnen het Corps. De ‘Bondsgedachte’, die in andere academiesteden al
ruimschoots terrein had gewonnen en die zich met name kantte tegen de ont—
groeningsmethoden en de jaarverschillen binnen de oude corpora, was naar Wageningen komen overwaaien. Op 23 november 1907 werd door zes leerlingen op—

gericht de ‘Bond van Ingeschreevenen aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en
Boschbouwschool’, waarschijnlijk wel de gezelligheidsvereniging met de langste
naam die ooit in Wageningen heeft bestaan en die dan ook in het vervolg ge—
makshalve met ‘de Bond’ aangeduid zal worden, zoals ze overigens in die tijd ook
in de wandelgangen werd genoemd. De Bond was dus evenals het Corps een neu—
trale vereniging met leden van alle gezindten en met een grote maatschappelijke
belangstelling. In 1912 betrok de Bond het reeds genoemde ‘Huize de Valk’ op de
Wageningse Berg.
Inmiddels was het confessionalisme om de hoek komen kijken en zo had een toevallige voorbijganger op 8 december 1910 in hotel ‘De Wereld' het volgende kunnen horen: ‘Ik, praeses, open tot welzijn van den Roomschen landbouwstudent,
tot meerdere bloei van ’t katholieke leven, tot meerdere eer en glorie van God,
onder den wensch dat zij steeds bloeie en groeie, de Roomsch Katholieke Studentenvereeniging ‘Sint Franciscus Xaverius’ onder de zinspreuk ‘In Fide Fides’ ...’
De RKSV startte met twintig leden als zuiver religieuze vereniging; de activiteiten bestonden dan ook voornamelijk uit bijeenkomsten, cursussen en gespreks-

groepen. Hun gezelligheid zochten vele ‘Roomsche landbouwstudenten’ binnen
de Bond. De vereniging is kennelijk direct al gemengd geweest, getuige het feit
dat we reeds in 1914 een vrouwelijk Bestuurslid aantreffen. Het enthousiasme
doofde evenwel snel en toen het ledental in september 1915 tot 3 was teruggelopen, werd besloten ‘Sint Franciscus’ een verborgen leven te doen ingaan.
In 1918 werd de winterslaap van de RKSV beëindigd. Franciscus ontwaakte, vol
frisse ideeën, die op realisatie wachtten. In 1912 werden nieuwe statuten aangenomen, waarin ook plaats was gemaakt voor een zeker gezelligheids-aspect binnen de vereniging. Dit aspect werd aanvankelijk uitgeleefd in ‘]unushoff’ en Café
Wentholt; in het laatste etablissement werd zelfs door de eigenaar een eettafel
voor de studenten geëxploiteerd. Toen in 1924 het kroegbezoek terugliep, kon
dat kennelijk niet meer uit en de exploitant van de eettafel zag om naar andere
bronnen van inkomsten. De studenten waren nu genoodzaakt elders hun tenten
op te slaan en vonden onderdak in ‘City’ in de Hoogstraat, waar de vereniging
gehuisvest was tot 1928. In dat jaar vestigden zij zich in de Heerenstraat, waar
men het 38 jaar uithield.
Zoals reeds vermeld, had inmiddels ook het vrouwelijk element zijn intrede ge—
daan. Weinig bekend met de concrete studiemogelijkheden aan de Rijks Hoogere
Land—, Tuin- en Boschbouwschool en naar Wageningen gedreven door een onge—
deﬁnieerd gevoel van liefde voor de natuur, tevens verlangend de mogelijkheden
van het student-zijn ten volle te kunnen genieten, maar toch vooral omdat ze zo
graag wilden gaan roeien, klopten in 1917 elf meisjes aan de poort van het Wage—
ningsch Studenten Corps. Deze ging echter maar op een klein kiertje open: de
heren waren genegen om een apart dameslidmaatschap in te stellen, maar toegang tot de sociëteit en stemrecht voor die meisjes, dat ging toch waarlijk te ver.
De natuurvriendinnen namen hiermee geen genoegen en richtten op de kamer
van één hunner de ‘Wageningsche Vrouwelijke Studentenvereeniging’ op. De
activiteiten bestonden aanvankelijk uit bijeenkomsten op kamers, die een louter
gezellig karakter droegen.
De Bond was ondertussen een min of meer volwassen vereniging geworden; de
Wageningse Debating Club STARINGH, de voetbalclub SHOUT en de schietvereniging ‘Willem Tell’ leidden als oudervereniging een bloeiend bestaan. Van ‘Huize

de Valk’ trok men naar een pand in de Nieuwstraat, waar de ongeveer 50 leden
zich in nog enkele nieuwe onderverenigingen konden ontplooien zoals een tennisclub, een hengel— en roeivereniging en de toneelvereniging ‘Thalia’; in november 1913 werd begonnen met de uitgave van het maandblad ‘Fides’. Het volgend
jaar nam de Bond haar intrek in het reeds eerder door het Corps bewoonde
Oranjehotel in de Hoogstraat (momenteel een winkel in huishoudelijke artikelen).
Van verenigingschauvinisme was nauwelijks sprake; de Bondsleden werden in
die tijd gedreven door een groots eenheidsideaal en waren zelfs bereid hun eigen
vereniging hiervoor op te heffen. Mede op aandrang van hoogleraren werd een
gecombineerde fusiecommissie ingesteld, die de mogelijkheden zou onderzoeken
om met het Corps samen te gaan. Het lag in de bedoeling dat de fusie tot stand
zou komen tegelijk met de opening van de Landbouwhogeschool in maart 1918.
Het enige geschil-punt was blijkbaar de groentijd en binnen de commissie kwam
men hierover tot overeenstemming. Het rapport van de fusiecommissie werd
door de Bond aanvaard, maar men had er dermate weinig vertrouwen in dat de
oude groentijd niet door het Corps zou worden hersteld, dat men de fusie voorlopig van de baan schoof en de commissie déchargeerde. Niettemin werd de groentijd door het WSC in 1920 inderdaad afgeschaft en het Corps liet weten bereid te
zijn de Bond als zodanig op te nemen met eventuele schulden of baten. Dit werd
door de Bond vrijwel unaniem geaccepteerd op voorwaarde dat de ex-Bondsleden
op het Corps een voor allen gelijke kennismakingsperiode zouden doorlopen,
welke uitsluitend bestond uit verplicht kroegbezoek. De Corpsvergadering besliste echter dat de eerstejaars Bondsleden de normale kandidaatstijd zouden genieten, waarmee de Bond niet accoord kon gaan. De algemene vergadering van
de Wageningse Studenten Bond van 23 februari 1921 zag nu merkwaardigerwijs
geen andere mogelijkheid dan ophefﬁng van de vereniging. Slechts enkele Bonds—
leden gingen over naar het WSC en het nieuwe studiejaar werd aangevangen met
een 50-tal nihilisten, voor Wageningen een ongekend hoog aantal.
Uit het voorgaande moge gebleken zijn dat ook binnen het Corps in de jaren
’20 nogal eens over de groentijd werd gediscussieerd. Het zou van weinig werkelijkheidszin getuigen om aan te nemen dat dit uitsluitend geschiedde met het
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vooropgezette doel om de Bond te gronde te richten. In 1920 werd de naam‘ groentijd’ gewijzigd in ‘kandidaatstijd‘. Kale en niet-kale kandidaatstijden wisselden
elkaar af. In 1929 werd het kaalscheren weer deﬁnitief ingevoerd en in 1930 wer—
den de kandidaat-leden voor het eerst met boorden en veters getooid. In plaats
van de eerstejaars na de kandidaatstijd nog enige tijd als adspirant—lid te laten
rondlopen, zoals voorheen geschiedde, teneinde een betere kennismaking met het
Corps te bevorderen, werd nu het pa-zeunschap ingevoerd. Intussen was de tijd
rijp voor een ruimere behuizing en in 1926 werd de verbouwde villa ‘Veluvia’ aan
de huidige Generaal Foulkesweg geopend als ‘Sociëteit Ceres’. Voor de sociëteit
liep destijds de tram naar Arnhem. Toen de tramlijn plaats moest maken voor
een trottoir, moest het Corps een stuk grond afstaan, en verkreeg in ruil hiervoor

van het gemeentebestuur het recht om jaarlijks op de stoep voor de sociëteit te
‘happenen’.
Hoewel het aanvankelijk aanwezige enthousiasme in de WVSV enigszins op
een laag pitje was komen te staan, brachten de voorbereidingen voor het eerste
lustrum in 1922 toch weer zekere activiteiten teweeg. Er kwam een ‘stevig’ eerste
jaar aan en het lustrum werd — uiteraard - sober maar enthousiast gevierd. Ook de
zusterverenigingen in den lande begonnen de Club voor vol aan te zien. Literair
gingen de leden zich uitleven binnen de ondervereniging VVV (Voor Ver—
betering Vatbaar) en lichamelijk door ﬁetstochtjes en theepartijtjes. De binnenhuisactiviteiten speelden zich tot 1924 af op de meisjeskamers; in dit jaar kreeg
men de beschikking over een soort overblijﬂokaal in het Hoofdgebouw van de
Landbouwhogeschool. Theewater—kook—accommodatie en de mogelijkheden tot
verdere culinaire capriolen werden gevonden binnen het kader van de daar nog
aanwezige zuurkast.
De contacten met het Corps werden steviger via Argo, WSTV en dergelijke,
maar schijnen toch wel het hevigst te zijn geweest in de persoonlijke sfeer. Bij de
oprichting van de WVSV was namelijk al overeengekomen dat de meisjes buitengewoon Iid zouden kunnen worden van een aantal Corpsverenigingen. De erkenning door het WSC kwam stoffelijk tot uiting in de Bestuurshamer, aange—
boden Op de zesde Dies Natalis van de Club, zoals de WVSV toen al genoemd

werd, en in ’27 volgde zelfs de ofﬁciële erkenning door de Bond van Vrouwelijke

Studentenverenigingen. De Club kon dus kennelijk bij het Corps wel een potje
breken, maar de meisjes moesten het toch ook weer niet al te bont maken. Toen
de WVSV in 1926 in een kennelijk nogal overmoedige stemming de RKSV erkende als religieuze en gezelligheidsvereniging, ging dat de heren veel en veel te ver.
De brutale meisjes werden uitgesloten van Argo en andere onderverenigingen.
Maar zo had de Club het helemaal niet bedoeld en de gewraakte erkenning werd

zeer snel weer ingetrokken.
Franciscus beleefde in deze tijd met zijn 35 leden in de Heerenstraat een periode
van grote bloei. In 1927 liet de Studenten Spektakelvereniging ‘De Zingende
Tractor’ voor het eerst van zich horen, aanvankelijk alleen als een soort muziek-

gezelschap.
Binnen de muren van de met hulp van de Katholieke Nederlandse Boeren- en
Tuindersbond aangeschafte sociëteit vloeiden de spiritualiën zo overvloedig dat

de (katholieke) Maasbode schreef over de ‘walgelijke Wageningsche drankexcessen’. Binnen de RKSV schijnt toentertijd echter ook een drankbestrijdersclubje
te hebben bestaan, aangesloten bij de landelijke organisatie met de stoere naam
‘Interacademiale Drankweer Sobrietas’.
In 1921 werd opgericht de ‘Societas Studiosorum Reformatorum Afdeling Wage—
ningen', als zodanig aangesloten bij de landelijke, reeds in 1886 te Leiden opge—
richte SSR. Over de eerste Afdelingsjaren is zeer weinig bekend. In 1925 was de
belangstelling beperkt tot vier leden, waarna men besloot de Afdeling weer op te
heffen. De orthodox—protestantse studenten (in die tijd nog vrijwel allen Gerefor—
meerd), die daarna naar Wageningen kwamen, werden meestal lid van de SSR

Afdeling Utrecht en daarnaast vaak van het WSC.
De jaren dertig
De jaren dertig waren voor de Wageningse gezelligheidsverenigingen, evenals
voor de gehele maatschappij, bijzonder moeilijk. Veelal had men te kampen met
afnemende ledentallen en een als gevolg daarvan optredende functie-moeheid.
Aan de andere kant was het voor de toenmalige student toch ook weer een periode van onbezorgde tot zorgeloze studentikositeit. Het was de tijd waarin de stu—
dent zijn kamer opzegde wanneer de hospita het vertikte ’s morgens zijn schoe—

nen te poetsen, maar het was ook de tijd waarin vele pas afgestudeerde academici
blij waren als ze voorlopig een baantje als tramconducteur konden bemachtigen.
De WVSV telde in 1931 16 leden. Er werd in die dagen nogal eens geklaagd over
gebrek aan enthousiasme. De VVV stierf een natuurlijke dood, mede omdat ook
de NCSV, VCSB en RKSV het vormingswerk ter hand namen. Bij de hooglera—
ren stond de WVSV klaarblijkelijk nogal goed aangeschreven, getuige het feit dat
alle eerstejaars meisjes een bezoek mochten afleggen bij de hoogleraren van de
propaedeuse, voor de verschillende prille studentes een nogal griezelige aangelegenheid. Ook werd de Club door de hoogleraren een keuken aangeboden en voor
de voorziening van geestelijk voedsel werd een bibliotheekje ingericht.
En Franciscus ging zijns weegs. De drankweer werd in alle stilte de nek omgedraaid en in 1934 verkreeg men de ofﬁciële erkenning van de Senaat van de Landbouwhogeschool.
Ondanks de algemene recessie in de jaren '30 aanschouwden in deze periode nog
twee nieuwe verenigingen het levenslicht. Op 10 maart 1930 waren zes Wageningse studenten, allen lid van de SSR Afdeling Utrecht, bijeen op de kamer van
één van hen en bereikten daar overeenkomst ‘... aangaande de wenschelijkheid
van een dispuut der Utrechtsche Afdeeling te Wageningen’. Het dispuutsbestuur is
vrij snel verkozen; moeilijker blijkt het een naam voor het dispuut te verzinnen.
Na vele voorstellen heeft men tenslotte de keuze tussen ‘Nomton’ (Na Onze
Moeite TOch Naamloos) en ‘Ribliv’, waaruit in de slotstemming ‘Ribliv’ als dis—
puutnaam wordt verkozen. ‘Men besluit de beteekenis dezer naam geheim te
houden’, aldus de notulen. Het is jammer voor deze Calvinistische pioniers, maar

ook dit is één der vele geheimen die lek geknaagd zijn door de tand des tijds. Momenteel kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid verklaard worden
dat ‘Ribliv’ betekende ‘Reformatoren In BLljde Verwachting’, waarmede men het
verlangen naar een echte SSR Afdeling Wageningen tot uitdrukking schijnt te
hebben willen brengen. De dispuuts-activiteiten bestonden uit ﬁetstochten en
zondagmiddag-thé’s, maar de belangrijkste waren toch wel de vergaderingen.
Op deze vergaderingen werd door één der leden een inleiding gehouden (later
werden vaak sprekers uitgenodigd), die vanuit een Calvinistische levenshouding
becritiseerd diende te worden.
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Het slot van elke vergadering bestond uit een improvisatie, welke de eerste halve

minuut gezongen moest worden.
Na sterke aandrang vanuit de Unie van SSR werd tenslotte op 5 november 1931
ter gelegenheid van de Dies Natalis der SSR Afdeling Utrecht aldaar de Societas
Studiosorum Reformatorum Afdeling Wageningen geproclameerd. De Afdeling
zette de dispuutsactiviteiten op steeds grotere schaal voort; in 1931 telde zij 12
leden, bij het uitbreken van de oorlog ruim 70. De vergaderingen werden gehouden
in zalen van ‘De Wageningse Berg’, ‘junushoff’ en ‘De Wereld’. Wanneer de
Dies gevierd werd, dan gebeurde dat in de eerste jaren nog vaak gezamenlijk met
de ‘moederafdeeling’ en het leverde kennelijk niet het minste bezwaar op om dan
met de hele vereniging naar Utrecht te trekken. In 1938 werd de ofﬁciële erken—
ning van de Senaat van de hogeschool verkregen.
13 februari 1935
‘Grootvader W.S. Bond verdween in de archiefkelder. Almanakken werden met
stof bedekt. Brieven vergeelden. .. Tot wij op een goede dag de deuren opengooiden en het zonlicht in stromen binnen lieten vallen. Aarzelend gingen wij binnen
en bladerden wat in de stapels papieren, maar al spoedig werden wij geboeid en
raakten we verdiept in oude stukken. Hierdoor merkten we niet dat Grootvader
Bond ontwaakt was en stilletjes achter onze rug de trap opsloop. Toen hij boven—
aan gekomen was, werden we opgeschrikt door zijn stem, die ons toeriep: ‘Au
revoir, knorrenl’ Nogmaals klonk zijn stem, thans luid en doordringend: ‘Wel,
komt er nog wat van ?’ En als één man stonden we op en schreeuwden terug:
‘Waarachtig well’
Dit was ongeveer de geest, waarin zestien nihilisten handelden, toen zij op 13
februari 1935 de Wageningse Studentenvereniging ‘Eugeia’ oprichtten met als
doel onder andere: ‘gezellige bijeenkomsten, deels gewijd aan intellectuele onder—
werpen, terwijl het overige deel van de avond gevuld zal worden met geanimeerde
conversatie en gezelschapsspelen’. In juni van hetzelfde jaar wordt besloten de
naam van de vereniging te wijzigen in ‘Unitas Studiosorum Vadae’ en een jaar
later wordt erkenning verkregen van de Gecombineerde Senaten Vergadering
(het Bestuur van de landelijke federatie van Unitates en Bonden).

Een onderdak vond men in de Boterstraat, in hetzelfde pand, waar een tiental
jaren geleden nog het Corps gehuisvest was geweest, en dat dus van 'Ceres' in
'Eugeia' werd omgedoopt. Met de laatste naam werd een jaar later het perceel
Emmapark 2 en tenslotte in 1939 de villa 'Josephine' op de Berg getooid, waar
mee de vereniging voor het eerst haar sociëteit in eigendom verkreeg.
De oorlogsjaren
Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bracht uiteraard wel de nodige be
roering, evenals de voorafgaande mobilisatie, maar gedurende het eerste oorlogs
jaar kon het academische leven nog op min of meer geregelde wijze voortgang
vinden.
Een algemene studentenstaking als protest tegen het ontslag van alle Joodse
hoogleraren en docenten - in Wageningen betrof het één docent - gelukte hier
slechts gedeeltelijk. In maart 1941 werd een numerus clausus voor alle Joodse
studenten afgekondigd en in oktober van hetzelfde jaar werd bepaald dat Joden
geen lid meer mochten worden van 'niet-commerciële verenigingen', waaronder
dus ook de studentengezelligheidsverenigingen.
De Nederlandse Studenten Federatie, het landelijk overlegorgaan dat de belangen
van alle Nederlandse studenten diende te behartigen en dat was samengesteld uit
vertegenwoordigers van de studentenraden in de verschillende academiesteden,
liet tegen deze maatregel een scherp protest horen, doch dit bleef - uiteraard
zonder enig resultaat. De Germaanse duimschroef werd langzaam maar zeker
aangedraaid en in december 1942 besloot de NSF nogmaals tot een staking, nu
als protest tegen het tewerkstellen van studenten in Duitsland. De Rector Mag
nificus gaf echter vervroegd vakantie, zodat deze actie in Wageningen weinig uit
werking had.
De 'overheid' deed alles om de studenten bij hun studie te houden en aanvanke
lijk hechtten velen geloof aan de geruststellende Duitse verklaringen, ook al om
dat van verschillende hoogleraren soortgelijke geluiden vernomen werden. Maar
toen in twee razzia's in begin-1943 63 studenten werden opgepakt, wisten de
overigen waar zij aan toe waren en spatte de studentensamenleving uit elkaar.
De meeste studenten zochten hun onderkomen voor onbepaalde tijd in het ou-
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derlijk huis of zagen zich genoodzaakt onder te duiken. Het is duidelijk dat de
interne communicatie nu wel zeer moeilijk tot onmogelijk werd en dit is de voor-

naamste oorzaak van het feit dat van de Wageningse studenten 20% de welbekende ‘loyaliteitsverklaring’ tekende.
De gezelligheidsverenigingen functioneerden toen al lang niet meer. Reeds in
1940 stuurde de ‘overheid’, in de klaarblijkelijke veronderstelling langs vreedzame weg wel het een en ander te kunnen bereiken, haar speciale vertegenwoordiger voor studentenzaken, commissaris Rispens, naar Wageningen, met in zijn ac—

tentas een stapel plannen voor een aan de nieuwe orde aangepaste studentenorganisatie. Voor deze plannen bestond in Wageningen allerwegen een vorm
van ‘diepvries-enthousiasme’ en de commissaris wist dan ook niet bijster veel te
bereiken, waardoor andere academiesteden voor ﬁguren als deze Rispens gespaard
bleven.
Op 30 oktober 1941 schorstte de SSR, op advies van de Unie, haar werkzaam—
heden, korte tijd later gevolgd door de andere verenigingen, uitgezonderd Unitas, hetwelk een eerloze dood stierf. De USV-almanak ’50 zegt hierover: ‘Daar
de periode, die hierop volgde, in het teken stond van een geest, die niet de Unitas—
geest geacht mocht en mag worden, kunnen wij USV vanaf dit moment als (tijdelijk) opgeheven beschouwen’. Ondergronds gingen de activiteiten nog enige
tijd door. Zo hield de WVSV nog enkele clandestiene bijeenkomsten en vond de
SSR hiervoor nu en dan onderdak in de Hervormde Kerk en bij haar huidige ere—
lid, de Heer van Schuppen. Na de razzia’s van ’43 waren deze bijeenkomsten vrij—
wel onmogelijk geworden, omdat de studenten grotendeels uit Wageningen verdwenen waren. Vele studenten waren inmiddels actief betrokken bij het verzet (de
eerste razzia in 1943 was een strafmaatregel tegen het wegnemen van het bevolkingsregister, waarvan dus kennelijk, en wellicht niet ten onrechte, de studenten

werden verdacht) en dit heeft ongetwijfeld een sterke onderlinge band geschapen,
waarbinnen intercorporale verschillen wegvielen. In deze tijd werden dan ook de
ideeën geboren voor een Wageningse Civitas, één algemene gezelligheidsvereniging met afzonderlijke B—kernen voor religieuze en andere vorming, welke
ideeën later zouden uitgroeien tot het zogenaamde WAC-plan (Wagenings Academisch Centrum).
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De ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog.
Na de bevrijding kwam men terug in een zwaar gehavend Wageningen. Uiteraard waren die verenigingen, die een eigen gebouw hadden, het meest getroffen.
De Corpsleden hadden nog geprobeerd hun inventaris met Rijnaken af te voeren,
maar zagen er aan het einde van de oorlog weinig van terug. In de sociëteit ‘Ce—
res’ was de Wehrmacht gevestigd geweest en aan het einde van de oorlog diende
het gebouw als noodhospitaal en als onderkomen voor de Gealliëerde Strijd—
krachten.
Op grote schaal werd hulp geboden; zo stelden Deense studenten 100 ﬁetsen beschikbaar voor hun Wageningse collegae en in de zomervakantie van 1945 kon—
den in alle verenigingen de werkzaamheden weer hervat worden. Men stond wel

voor een buitengewoon zware opgave; met een vaak nog primitieve noodaccommodatie (vele artikelen waren nog ‘op de bon’) moest een groentijd worden voor—
bereid, zoals Wageningen er nog nooit een had gezien: de jaren ’43, ’44 en ’45
stonden voor de deur! En dit terwijl de WVSV en SSR nog steeds niet over een
eigen gebouw beschikten! De SSR vond haar voorlopig onderkomen in een ge—
deelte van de villa ‘Charlois’ op de Wageningse Berg, waar zij van september
1945 tot september 1947 gehuisvest was. Voor de oorlog was SSR nog geen echte
gezelligheidsvereniging geweest en nu moest dit verenigingselement plotseling uit
de grond gestampt worden. Gezien het feit dat vele ouderejaars tevens lid van het
Corps waren geweest of nog waren, is het geen wonder dat dit gezelligheidsleven
min of meer met het WSC als voorbeeld werd opgezet. Ondanks de excentrische
ligging van het toenmalige ‘Sela’ schijnt zich binnen haar sjofele muren met behulp van wat bij elkaar geharkt meubilair een stuk zeer geanimeerd Societasleven
te hebben afgespeeld. Toen in september 1945 100 eerstejaars opgevangen moesten worden, dreigde de vereniging uit haar evenwicht te geraken, daar het leden—
tal verdrievoudigde. Een oplossing vond men in twee intensieve groentijden, ge—

volgd door het oprichten van een aantal disputen (waarvan voor de oorlog nau—

welijks sprake was geweest), waarbinnen oudere— en jongerej aars zonder meer op
elkaar aangewezen waren. Het Bestuur stelde een aantal studiekringen in met
de bedoeling vooral de aankomende leden van het zonodige geestelijke voer te

voorzien. Sterk leefde het besef dat de student zich diende voor te bereiden op
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een na de oorlog geheel veranderde maatschappij, wat vooral ook tot uitdrukking
kwam in het in 1946 voor het eerst als eerstejaarskrantje uitgegeven Afdelingsorgaan ‘Libra’. Al snel werd het schrijven en redigeren door ouderejaars overge—
nomen en de eerste jaargangen staan dan ook vol moraliserende artikelen. Zeer
opvallend is ook dat men in die tijd een zeer direct verband zag tussen religieuze
bezinning en geestelijke vorming enerzijds en het handhaven van stijl, mores en
anciënniteit anderzijds.
De accommodatie was intussen verre van toereikend gebleken en na diverse acties
en collectes en met grote steun van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond kon op 9 september het pand Heerenstraat 4 op feestelijke wijze als
‘Sociëteit Sela’ geopend worden. Er werden een kok en een werkster in dienst ge—
nomen en vanaf dit moment konden ook de SSR-leden dagelijks hun warme
maaltijd op eigen sociëteit nuttigen.
Helaas trad er nu een ernstige verslechtering op in het geestelijk klimaat van de
vereniging; loodzware grondslagdiscussies over ‘interkerkelijkheid’ en ‘wereldgelijkvormigheid’ die de ideologisch minder onderlegden tot wanhoop brachten
(‘Wees nou even serieus en praat ’es niet over de grondslag’) leidden tot de ern—
stige tegenstellingen van de jaren ’50.
Voor de WVSV lagen de problemen meer in het materiële vlak. In 1947 werd de
Club de bovenverdieping van het huis van Prof. Dr. j. A. Prins in de Dr. Niemeijer—
straat toegewezen en later werd het gehele pand in gebruik genomen. Dankzij de
goede diensten van de aangetrokken huishoudster en de calorieën van de verenigingseettafel en ondanks of misschien ook wel dankzij de na-oorlogse textiel—

schaarste werden vele interacademiale sportsuccessen door de Wageningse meisjes
behaald. De tuinfeesten, een traditie, waarmee gebroken moest worden in 1960
toen de verbouwing een stuk tuin opslokte, waren vermaard.
Vermeldenswaardig van de eerste na-oorlogse jaren is ook nog dat in 1947 voor
het eerst een vrouwelijk licl zich meldde bij USV. Pas in 1964 richtte Unitas haar
propaganda ook speciﬁek op aankomende vrouwelijke leden.
Van enige intercorporale samenwerking was voor de oorlog nauwelijks sprake
geweest. Zoals in het voorgaande vermeld werd reeds tijdens de laatste oorlogsjaren met de Civitasgedachte gespeeld; waarschijnlijk stond de voorstanders van

het WAC-plan iets voor ogen als de huidige situatie in Drienerloo. In de praktijk

bleken deze zaken evenwel iets moeilijker te liggen.
In mei ’45 ontstond de ‘Centrale Commissie’ met als opdracht om uit de chaos
een min of meer democratisch functionerend apparaat op te bouwen. Deze com—
missie was het die zich bezig hield met zaken als de distributie van de reeds genoemde Deense ﬁetsen. Al snel ging het lichaam over in een ‘Vergadering der
Verenigde Besturen’, die de uitvoerende macht in handen gaf van de ‘Centrale
Commissie voor Wageningse Studenten’. De CC functioneerde redelijk; er werd
een studenteninlichtingendienst uit de grond gestampt en bovendien werden
enige culturele manifestaties voor Wageningse Studenten georganiseerd. De Vergadering der Verenigde Besturen, in de wandelgangen ‘het theekransje’ geheten,
hield zich echter vrijwel uitsluitend bezig met onderlinge geschillen, die, hoewel
op zichzelf niet altijd onbelangrijk, er toch in niet noemenswaardige mate toe
bijdroegen om het aanzien van het lichaam te verhogen.

Bijna legendarisch geworden is de zogenaamde ‘QQ-questie’. Het ging hier om
de vraag wie als afgevaardigde van Wageningen moest optreden in de Nederlandse Studenten Raad, het in na-oorlogse stijl opgezette equivalent van de
NSF. Het WSC stelde zich op het standpunt, dat het de enige vereniging was,
waarvan iedere student, ongeacht zijn overtuiging, lid kon of had kunnen worden
en dat ‘dus’ de President van het Corps qualitate qua de Wageningse student
diende te vertegenwoordigen. Een mening dus, die een ontkenning inhield van
het bestaansrecht van KSV en SSR en het bestaan van Unitas negeerde. Dankzij
deze houding is Wageningen enige tijd niet in de NSR vertegenwoordigd geweest. Mede door bemiddeling van een ‘commissie van goede diensten’ uit de
NSR werd men het er in 1948 over eens de praeses van de WVSV af te vaardigen.
Natuurlijk bevatte deze kwestie een element van gezonde rivaliteit, maar er zat
toch wel iets meer achter: Toen de afgevaardigde van het WSC tijdens een Diesdiner op SSR stelde dat men het geheel als een studentikoos spel diende op te vat-

ten, kreeg hij van de tafelpraeses te horen dat het SSR, evenals KSV overigens,
in dit spel wel degelijk om de knikkers was begonnen.
In 1949 kwam men tot de oprichting van de Wageningse Studenten Raad. Dit
lichaam diende de belangen te behartigen van alle Wageningse studenten op het
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gebied van sport, cultuur, studie, huisvesting, voeding, eventueel te verkrijgen
reducties etcetera. Tevens droeg dit lichaam de verantwoordelijkheid voor de afvaardiging in de NSR. Van elke Senaat of Bestuur van de gezelligheidsvereni—
gingen hadden twee leden qualitate qua zitting in de Wastra, die derhalve in
totaal tien leden telde; dit was dus de vorm die de meeste ouderejaars van vandaag zich nog zullen herinneren als de ‘Wastra—oude-stijl’.
Deze Wastra was verantwoording schuldig aan de in 1946 opgerichte Wageningse
Hogeschoolvereniging, die gezien kan worden als een versmelting van het Wagenings Academisch Centrum, de Centrale Werkcommissie, de Vergadering van
Verenigde Besturen en de Centrale Commissie.
In deze, misschien op het eerste gezicht enigszins gecompliceerde structuur, begon de Wageningse studentensamenleving aan de tweede helft van de twintigste
eeuw. Eén en ander moest nog tot duidelijker vormen uitkristalliseren, maar er
was tenminste orde op zaken gesteld, al leken de idealen uit de oorlogstijd onbereikbaarder dan ooit. Dit zeker niet in de laatste plaats door de houding van de
individuele student, die zijn eigen leven binnen zijn eigen vereniging op zijn
eigen wijze wenste voort te zetten. Het antwoord op de vraag of we hier blij dan
wel boos om zouden moeten zijn, zal in deze bijdrage in het midden worden ge—
laten.
De in de oorlog nogal gehavende sociëteit ‘Ceres’ bood na een grondige restau—
ratie, die haar met een nieuwe eetzaal verrijkte, in 1951 aan een groeiend aantal

Corpsleden weer de volle gelegenheid tot ontplooiing in velerlei opzicht. Het
WSC betoonde zich nogal royaal in deze jaren: bij de opening van het Laboratorium voor Geodesie van de Landbouwhogeschool in 1953 werd de welbekende
valk aangeboden en toen in 1954 het gemeentebestuur plannen opperde voor een
carillon, kreeg men van het Corps het eerste klokje cadeau. Vermoedelijk een
hoge C.
Het Corps is de laatste tien jaar sterk gegroeid. In 1958 werd het 16-de Lustrum
luisterrijk gevierd. Ter gelegenheid van dit Lustrum werd de 50-ste almanak aan
Hare Majesteit de Koningin aangeboden. Intussen was behoefte aan meer ruimte
ontstaan. Het begon eigenlijk in 1961 met een klein brandje in het oude koetshuis tijdens een Varsity-feest van Argo. Mede doordat de Argonauten deze ge-
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legenheid dankbaar aangrepen voor een wedstrijd slangtrekken met de brandweer, ging het koetshuis voornoemd namelijk voor een goed deel in vlammen op.
Het werd dus weer tijd om aan een verbouwing te gaan denken, die dan ook weldra werd aangevat en in 1963 voltooid. Het Corps beschikte sindsdien over een
grootse accommodatie met onder meer een toneelzaaltje, dat tevens dienst doet
als eetzaal, een weekendcafé, een kegelbaan en een biljartkamer. 1963 was tevens
het jaar van het 17-de Lustrum (‘Bestiale’) dat zelfs, dankzij het gala-spoor-joyriding in ‘Tussen de Rails’ werd verslagen. Maar bovenal zal dit Lustrum in de
herinnering van Amor blijven leven, die kans zag in de feestdrukte ongemerkt een
Prinsesse-hart te raken. Het jaar 1967 was voor het WSC een dieptepunt, voor het
eerst in de geschiedenis kwam op het Corps een kleiner aantal kandidaatleden aan
dan op alle andere verenigingen. Over het algemeen wordt dit binnen de vereniging wel als een incidenteel verschijnsel beschouwd, maar het houdt toch een
waarschuwing in tot nadere bezinning, met name op de aard en vormgeving van
de propaganda.
En de WVSV bleef groeien. Hard groeien, vooral toen in 1952 de nieuwe studierichting Landbouwhuishoudkunde werd ingevoerd. In 1957 werd het 100-stelid
geïnaugureerd, in 1963 het 200—ste en in 1967 het 300-ste. In 1957 werden plannen
beraamd om de naast het Clubgebouw gelegen schuur te kopen en te verbouwen.
Dit viel echter zwaar tegen: alleen de fundamenten bleken nog bruikbaar, maar
via een onnoemelijk aantal acties van de Clubleden, hefﬁngen en donaties werd
het grote doel bereikt en op 6 maart 1961 kreeg de WVSV de beschikking over het
gebouw van de huidige omvang.

De KSV St. Franciscus Xaverius was eigenlijk al lang uit haar gebouw gegroeid.
De opening van de nieuwe sociëteit ‘Cantil’ op de Stadsbrink op 5 april 1967
kwam dan ook waarlijk niet te vroeg; dit imposante gebouw kwam tot stand met
grote hulp van verschillende katholieke organisaties. In 1966 werd binnen Fran—
ciscus nogal eens gediscussieerd over het al dan niet ‘terecht-zijn’ van de K voor
de naam van de vereniging. (De R was reeds jaren geleden gesneuveld). Het Bestuur organiseerde lezingen en gespreksgroepen over dit onderwerp en momenteel is de strijd weer min of meer tot rust gekomen.
Voor SSR waren de jaren ’50 een periode van interne tegenstellingen. De scheids-

lijnen tussen ‘links’ en ‘rechts’ leken soms zo scherp dat men kon spreken van
‘een bar- en een bijbelgroep’, waaruit dan respectievelijk de Sociëteits- en Afdelingsbestuurderen werden gerecruteerd. Ook in andere SSR—afdelingen had men
te kampen met zekere meningsverschillen betreffende de interpretatie van de
confessionele grondslag: ‘De toetreding als lid is niet zoiets als een kerkelijke belijdenis, maar wat is het dan wel precies?’ Echter niet alleen verenigingsprincipes
waren hete hangijzers, ook meer praktische punten als het dansen op feesten,
waar vele Calvinistische Nederlanders nogal huiverig tegenover stonden. Het
accent van de feesten was tot dusver gevallen op bijvoorbeeld het gezamenlijke
Diesdiner, maar in 1951 begonnen enkele stoutmoedigen met een clandestien

dansclubje. Het ‘kwaad’ vermeerderde zich snel: tijdens de Dies van 1954 namen
velen aanstoot aan ‘een estetisch niet verantwoorde wijze van dansen’. De tijden
veranderden echter en het Lustrum van 1956 was een uitstekende gelegenheid om
het eens te proberen. En dit is dan een voorbeeld van die zeer zeldzame problemen,
die zo radicaal werden opgelost dat de oude situatie momenteel een grappige
anecdote lijkt.
Ook op SSR begon de na-oorlogse geboortegolf zich aan te kondigen en in 1958
werd ‘Huize Torck’ en de panden Heerenstraat 3 en 5 (als dienstwoning van de
kok) aangekocht. Grote ﬁnanciële hulp mocht de Afdeling wederom ontvangen
van de zijde van de CBTB en geestverwante organisaties en van de inschrijvers op
de voor dit doel uitgeschreven obligatielening. Na de omvangrijke verbouwingswerkzaamheden kon de sociëteit in 1961 ofﬁciëel geopend worden door de Rector
Magniﬁcus. De verdubbelde kroegzaal werd waardig ingewijd met het gala-feest
ter gelegenheid van het zesde Lustrum. Ook de burgerij leverde een bijdrage voor
de nieuwe sociëteit: SSR werd een nieuwe piano in de — kennelijk nogal stevige schoot geworpen. Natuurlijk kon het niet allemaal van één kant komen: aan de
gemeente werden door de Afdeling twee sierlijke gietijzeren lantarenpalen aangeboden, die echter, eenmaal voor het gemeentehuis geplaatst, zich als ware stenen
des aanstoots ontwikkelden: het aantal carosseriekwetsuren liep onrustbarend
op, zodat de lichtdragers ijlings verwijderd moesten worden. Momenteel dienen
ze ter opluistering van particuliere terreinen.
De moeilijkheden met de reformatorische beginselen werden voor een belangrijk

gedeelte opgelost, toen op de Unievergadering van 1966 de landelijke SSR een
‘gemakkelijker’ grondslag aannam, die voor een ruimere interpretatie vatbaar was.
De SSR is al jaren geen speciﬁek—Gereformeerde vereniging meer, en dit werd in
1967 statistisch onderstreept, toen voor het eerst het merendeel der novieten de
Nederlands Hervormde beginselen bleek aan te hangen.
Unitas is momenteel wel de snelstgroeiende vereniging. Toen men in 1964 begon
met de propaganda ook op de aankomende vrouwelijke leden te richten, betekende dit een ware hausse. USV kent niet, zoals KSV of SSR, een dubbellidmaatschap met de WVSV voor de vrouwelijke leden; desondanks of wellicht juist
hierdoor neemt het aantal meisjesleden op Unitas sterk toe. De villa ‘josephine’
was in 1959 al te klein geworden; in dit jaar werd een bouwcommissie ingesteld.
In oktober 1962 werd het oude Eugeia door de leden tot op de grond afgebroken
en de vereniging zocht haar onderdak in het toenmalige Landbouwmuseum op
de hoek van de Stationsstraat en de Hoogstraat. Ondertussen werden in de ‘goede aarde’ de fundamenten voor een nieuwe sociëteit gelegd. Het nieuwe Eugeia,
dat zowel qua exterieur als interieur voor Wageningse begrippen weinig conven—
tioneels bevatte, kon in oktober 1964 worden geopend. Doch ook deze behuizing
wordt momenteel door de leden alweer als te klein beschouwd.
Ondertussen had nog een laatste nieuwe categorie studenten zijn intrede gedaan.
Voor de oorlog waren de tropische studierichtingen, wat ook in hun namen tot
uitdrukking kwam, uitsluitend gericht geweest op de Nederlandse koloniën. Na
de oorlog werd het accent meer en meer verplaatst naar de ontwikkelingslanden,
uiteraard niet in de laatste plaats als gevolg van de na-oorlogse politieke ontwik—
kelingen. Zo kwam een groeiend aantal buitenlanders, vooral uit die ontwikkelingslanden, zich in Wageningen specialiseren. Veelal zijn dit mensen met een
volledige of gedeeltelijke academische opleiding. Dit en tevens het leeftijdsverschil waren belangrijke factoren, waarom zij zich niet thuisvoelden binnen de
bestaande gezelligheidsverenigingen. Daar komt bij dat vele buitenlanders slechts
over zeer beperkte ﬁnanciële middelen beschikken, maar de allerbelangrijkste re—
den is waarschijnlijk toch wel dat de traditionele gezelligheidsvereniging met
zijn eigen stijl en sfeer een typisch Nederlandse aangelegenheid is. Op 25 april
1958 werd door 14 buitenlanders in Hotel Wentholt de volgende petitie opge-

steld: ‘We the undersigned, feel very much that a club of an international nature
should be formed, like in many other universities abroad, where opportunities
should be offered to both foreign and local students to meet at a common place;
where being together they feel at home and know each other in an international
atmosphere’. Deze petitie werd naar verschillende autoriteiten gezonden en dit
was de aanleiding tot de oprichting van de ‘International Club’ op 17 juli 1958.
Met behulp van onder anderen ‘Foreign Student Service’ kon op 28 juni 1962 het
nieuwgebouwde clubgebouw geopend worden, en wel door Hare Koninklijke
Hoogheid Prinses Beatrix.
De activiteiten van de IC zijn vele. Het belangrijkste is natuurlijk dat de leden er
hun ‘second home’ vinden, waar ze TV kijken of hun tijdschrift lezen en zich
eventueel kunnen vermaken met tafeltennis of -voetbal en tenslotte meer of
minder diepgaande gesprekken kunnen voeren op de gewone clubavonden. De
‘social evenings’ bieden de volledige mogelijkheid tot lichamelijke en geestelijke
ontspanning. Ter gelegenheid van de Dies Natalis wordt jaarlijks de ‘Interna—
tional Market’ gehouden, een in velerlei opzicht kleurrijk gebeuren. Ook echtgenoten en kinderen worden in de activiteiten betrokken, zoals bij de ‘tea parties’.
Het verenigingsorgaan ‘Cosmorama’ was helaas slechts een kort bestaan beschoren. Tenslotte biedt de Club haar leden door binnen— en buitenlandse excur—
sies de gelegenheid enigszins met Nederland en de Westerse wereld kennis te
maken. Een vereniging dus, die eigenlijk nauwelijks met de overige is te vergelijken, maar toch zeker op praktische en adequate wijze in een groeiende behoefte
voorziet.
Dat de buitenlanders zich moeilijk aanpassen in een traditionele gezelligheidsvereniging en zich op een geheel andere wijze organiseren, is een vrij natuurlijk
verschijnsel. Hiermee wil niet gezegd zijn, dat de Wageningse studenten zich niet
voor deze mensen en de problematiek van de ontwikkelingslanden zouden interesseren. Een initiatief als Agromisa moge het tegendeel aantonen. jaarlijks
wordt door het Agromisa-comité, bestaande uit KSV— en SSR-leden, in Wageningen de Agromisaweek georganiseerd. In deze week worden de deelnemers,
werkers op het tropische platteland zoals missionarissen, zendelingen en land—
bouwdeskundigen, voorgelicht over de stand van zaken in het wetenschappelijk
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onderzoek van hun problematiek. Tevens wordt de Wageningse: studenten en de
deelnemers, onder anderen door gezamenlijke lunches, de volle gelegenheid ge—
boden tot wederzijds contact.
De intercorporale samenwerking, die in de vooroorlogse periode in embryonale
vorm aanwezig was, groeide in de jaren 50 - zij het moeizaam - naar hechtere

structuren.
Grote intercorporale moeilijkheden leverde de propaganda voor de aankomende
eerstejaars op. De sterkste propagandatroeven waren kennelijk het afkraken van
de andere verenigingen, getuige het resultaat van een enquête, gehouden onder
de eerstejaars vlak na de groentijd. Zo bleek een eerstejaars Corpslid bezoek ge—
had te hebben van twee Unitassers, die de volgende ‘voorlichting’ ten beste gaven: ‘Wanneer je op het Corps de groentijd doorkomt zonder platgeslagen neus
of gebroken sleutelbeenderen, dan heb je je ‘gedrukt’ of enorm geluk gehad’.
Een eerstejaars van SSR had uit bezoeken thuis in de zomervakantie de indruk
gekregen dat tijdens de groentijd het bloed wel in stromen onder de voordeur
van ‘Ceres’ door moest lopen; dezelfde eerstejaars was door Corpsleden van Uni—
tas afgehouden, omdat het daar ‘een stijlloze bende was, waar je als niet-socialist
systematisch weggetreiterd werd’. Een zojuist geinstalleerde Unitasser had voor
zijn vereniging gekozen omdat op het Corps een fabelachtige hoge contributie
werd geheven en ‘omdat je op SSR verplicht wordt naar de kerk te gaan’.
Aan deze perikelen kwam voor een groot gedeelte een einde, toen in april 1956
voor het eerst een voorlichtingsdag werd georganiseerd, waar de voorlichting in
meer controleerbare vorm was gegoten. De supervisie berustte nu bij de Wastra,
die intussen al een woordje begon mee te spreken.
In 1953 was de Wastra zich gaan bezighouden met meer reële aangelegenheden,
zoals sport, voeding, uitstel militaire dienst enzovoorts. Nog in datzelfde jaar
was een voedingscomitë onder leiding van Prof. Dr. Ir. C. H. Edelman tot stand
gekomen, dat een jaar later ministeriële subsidie wist te verkrijgen voor ‘elke in
de sociëteiten verstrekte warme maaltijd’.
In de zomer van 1955 stelde de Wastra het huisvestingsprobleem aan de orde en
eind 1955 kon daarover een rapport bij de Minister worden ingediend, dat ook
elders in het land de aandacht trok. Enige tijd later kon het probleem praktisch

worden aangevat door in samenwerking met de Landbouwhogeschool de Stichting Studenten Huisvesting in het leven te roepen.
In 1961 ontstaat voor het eerst ontevredenheid over het functioneren van de
Wastra als een soort supercollege van de gezelligheidsverenigingen en in 1964
komt de ‘gedemocratiseerde Wastra’ tot stand. De verandering bestond hierin
dat langzamerhand bij de student de opvatting was gegroeid dat hij zich voor de
behartiging van zijn belangen niet meer als vanzelfsprekend in de Wastra vertegenwoordigd wilde zien door afgevaardigden uit zijn eigen gezelligheidsvereniging.

De leden van de Wastra werden voortaan gekozen door middel van een ‘partijen—
stelsel’, dat aanvankelijk een bijzonder amateuristisch en weinig serieus karakter
had (Men herinnere zich de Olie-immersie-cultureel—front—combinatie met in
haar program—van—actie onder meer: carillering van het liquidon).
In enkele jaren tijds echter groeide, wat grotendeels als studentikoze grap leek te
zijn begonnen, uit tot een partijvorming die op solide basis was geschoeid. Uit
deze ontwikkeling kwamen tenslotte een drietal ‘echte’ partijen voort. Aanvankelijk was het merendeel van deze partijen aan de gezelligheidsverenigingen gebonden, weldra werd de situatie zo, dat er partijen gevormd werden, die de grenzen van de gezelligheidsverenigingen doorbraken en een intercorporaal karakter
kregen.
Vrijwel gelijktijdig met de oprichting van de drie partijen werd in 1965 de al lang
niet meer functionerende Wageningse Hogeschoolvereniging opgeheven en de
Wageningse Studenten Organisatie opgericht. Tegen een geringe ﬁnanciële vergoeding kan iedere student, ongeacht het feit of hij lid is van een gezelligheids—
vereniging of niet, lid worden van deze organisatie. Het lidmaatschap geeft recht
op het gebruik maken van alle voorhanden zijnde Wastra—faciliteiten als inlichtingendienst, ﬁlmliga en studentenreducties op artikelen die variëren van overhemden tot schrijfmachines. Wie lid is van de WSO heeft bovendien stemrecht
bij het verkiezen van een vertegenwoordiger van zijn favoriete partij in de Wastra. De nieuwe constellatie had derhalve als neveneffect dat de nihilist voor het
eerst zijn invloed op de gang van zaken kon doen gelden.
De Wastra is nu een ‘echte’ grondraad en er zijn nu ook drie ‘echte’ partijen: het

Nederlandse Studenten Accoord, de Progressieve Studenten Organisatie en de
Studenten Vakbeweging. Een verder ingaan op doelstellingen van de partijen en
de wegen die daar zijn ter realisatie ervan zou buiten het bestek van deze verhandeling vallen. Moge volstaan worden met de door velen verfoeide, niettemin in
het vaderland zeer frequent gehanteerde typeringen, respectievelijk: rechts, cen—
trum tot gematigd links en links. In elk geval is hiermee een situatie geschapen,
die te vergelijken valt met die in de overige Nederlandse academiesteden.
De plaats, die Wageningen temidden van de Nederlandse academiesteden inneemt, is een vrij uitzonderlijke. De hogeschool is nog betrekkelijk jong; toch is
het gezelligheidsleven oud genoeg om, althans op verschillende verenigingen,
zeer traditioneel te zijn bepaald. De hogeschoolgemeenschap is betrekkelijk klein;
toch zijn vrijwel alle faciliteiten van de grote universiteiten als gezondheidszorg,
studentendekanen, en sportleiders ook hier aanwezig, al behoeft de sportaccom—
modatie bepaald niet geroemd te worden. Het aantal studenten is betrekkelijk
klein, maar toch groot genoeg om opgesplitst te zijn in vijf verenigingen met een
vrij sterke onderlinge rivaliteit, hoewel de laatste jaren de scherpe kantjes er enigszins afgesleten zijn. Ook de verenigingen zelf zijn landelijk gezien niet groot.
Maar het gezelligheidsleven in Wageningen bloeit en wel in de eerste plaats omdat de stad verder weinig te bieden heeft.
De bijzondere plaats temidden van de andere academiesteden dankt Wageningen
voor een belangrijk gedeelte aan het jaarlijkse Studenten Toneel Festival, dat
zelfs in het buitenland bekendheid gaat krijgen. In de Stutofes-week wordt Wa—
geningen overspoeld met een ongekende hoeveelheid cultuur, terwijl het competitie-element, in de vorm van het verlangen naar de begeerde ‘Ossekarren’ de
prestaties ongetwijfeld opvoert. Dat dit Wageningse initiatief nu al zeven jaar
stevig in Wageningse handen ligt, is in de eerste plaats te danken aan de vrij cen—
trale ligging en in de tweede plaats aan het feit dat in geen andere academiestad
een schouwburg met de omvang en outillage van ‘junushoff’ gedurende een hele

week is af te huren.
Het Wageningse studentenleven is rijk en veelzijdig. Te veelzijdig om het volledig

te kunnen beschrijven binnen het bestek van deze bijdrage. Het bovenstaande
pretendeert dan ook niet meer te zijn dan een poging tot een beschrijving van het
tot stand komen van de huidige structuren en de bestaande scheidslijnen. Op de
vraag ‘Waarom het nu precies zo moest gaan en niet anders’ kon niet overal een
antwoord worden gegeven. Dit zou ook niet altijd even interessant zijn geweest,
gedane zaken nemen nu eenmaal moeilijk een keer.
Rest nog de vraag hoe de Wageningse studentensamenleving er bij het honderdjarig bestaan van de Landbouwhogeschool zal uitzien. Een interessante vraag,
waarop momenteel waarschijnlijk zo’n 2500 verschillende antwoorden gegeven
zouden kunnen worden. Vast staat dat er, althans op langere termijn, enorme

veranderingen op til zijn. Zal in deze tijd van deconfessionalisering SSR of KSV
nog een lang leven beschoren zijn en heeft, gezien in het licht van de coëducatie

en de emancipatiegedachte, de WVSV eigenlijk nog wel bestaansrecht? Zal de
taaiste onder de gezelligheidsverenigingen, het Corps, met zijn voorliefde voor
mores en tradities, in 2018 nog te herkennen zijn of is de toekomst toch aan Unitas of misschien aan Kring XIII, de als laatste overgebleven studievereniging van
studenten in de beton- en asfaltarchitectuur?
We zullen zien.

H. HESSELS
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II

OPSTELLEN
OVER ENIGE FACETTEN
VAN ONDERZOEK EN ONDERWĲS

DE VOORTBRENGING
VAN HET AGRARISCH PRODUKT

DE VAKGROEP PLANTENTEELT

DE PLANTEN VEREDELING
DR. IR. ]. c. DORST, hoogleraar tot 1962; DR. IR. ]. SNEEP, hoogleraar sinds 1961.

HET VAK VAN DE PLANTENVEREDELING HAD, TOEN DE LANDBOUWHOGESCHOOL AAN
haar naoorlogse herstelperiode begon, al goeddeels de hoofdlijnen van zijn inhoud gekregen en enkele Nederlandse werken over de veredeling van een reeks
van gewassen en over selectieschema’s getuigen daarvan. De toen bereikte kennis
is nog nagenoeg volledig van waarde. Er zijn echter diverse delen van het vak
verder opgevuld of verdiept, terwijl hier en daar ook nieuwe werkwijzen tot stand
kwamen of aanpassingen aan de eigenaardigheden van bepaalde veredelingsobjecten.
Toen het internationale contact kon worden hervat, bleek de hybrideteelt zulke
praktische ontwikkeling verkregen te hebben, dat dit noodde tot toepassing op
andere objecten dan mais, die door haar eenhuizigheid het eerst aan de toepassing toe was. Door het uitbuiten van erflijke manlijke steriliteit blijkt een groter
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aantal gewassen voor de hybrideteelt bereikbaar te worden, al betekent dit wel

een verdere toespitsing van de selectie- en instandhoudingsarbeid. De methode is
ook aanlokkelijk voor het snel in een gebruiksras bij elkaar brengen van gunstige
combinaties van erffactoren, zodat er ook voor zelfbestuivers overeenkomstige

technieken gezocht worden.
Door de verruiming van inzichten over genencentra en hun weelde aan resistente

of in andere eigenschappen uitblinkende vormen en soorten, nam het belang van
soort— en geslachtskruisingen toe. Dikwijls vereist het slagen van zulke kruisingen
aanpassing van chromosomenaantallen (colchicinel), technieken van embryo-

cultuur en speciale behandelingen der moederplant. Veelal is verheldering nodig
door naspeuring van het cytologische patroon van soorten en ecotypen.
De voortbrenging van mutanten met chemicaliën of door bestraling is gevarieerder en doeltreffender geworden.

Veel toetsen op ecologisch gedrag of op resistenties zijn uitgewerkt tot doeltreffende selectietechnieken met kunstmatig regelen van het milieu. De gegroeide
kennis van milieu-invloeden op de plantaardige produktie en op parasitaire sto—

ringen hebben dit krachtig ondersteund. Mogelijk hebben de toetsingen te velde
relatief te weinig aandacht gehad.
Het in verschillende vormen van aneuploidie manipuleren met afzonderlijke
chromosomen of met stukken van chromosomen, ondersteund door bestraling,
lijkt geleidelijk het lokaliseren en het gericht overbrengen van gewenste genen
mogelijk te maken.
Al deze soorten van kennis en technieken konden in het onderwijs eigenlijk pas
goed tot hun recht komen nadat volgens het Statuut van 1956 de plantenveredeling een speciale studierichting werd, terwijl dit voordien een facultatief vak was
geweest. Voortaan kon tijdens de kandidaatsstudie een 2-tal college—uren per
week aan de theorie en de nodige practicumtijd aan de vakbeoefening worden gewijd. Voor degenen die de plantenveredeling als hoofdvak kiezen, kunnen nu onderwerpen op het gebied van de bijzondere plantenveredeling worden behandeld
en kunnen verbanden worden gelegd met principes uit de aangrenzende vakken,
zoals de planteziektenkunde, de cyto-‚ de mutatie- en de populatiegenetica en de
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diverse teeltvakken. De samenhang met de teeltvakken blijkt ook overduidelijk
uit het feit, dat op de teeltafdelingen eveneens onderwijsaandacht aan bepaalde
veredelingsvraagstukken alsook, naar verderop nog wat nader zal blijken, onderzoekwerk daaraan besteed wordt. Op het Instituut voor Plantenveredeling
(I.V.P.) wordt weer dankbaar gebruik gemaakt van de grote ervaring van enige
stafmedewerkers op het gebied van tropische gewassen. Hierbij past ook een door
het I.V.P. genomen initiatief, om dit soort verspreid aanwezige kennis te bunde—
len in een handboek over de veredeling van overblijvende tropische land— en
tuinbouwgewassen, dat ook bij het onderwijs belangrijke diensten zal bewijzen.
Aan veel der genoemde ontwikkelingen van het vak heeft de Landbouwhogeschool actief bijgedragen. Een deel van dat werk geschiedde in wisselwerking met
zowel ofﬁciële, in het nabije verleden dikwijls uit de LH-afdelingen ontsproten
instellingen - zoals de in 1948 opgerichte Stichting voor Plantenveredeling
(S.V.P.) - als particuliere lichamen. Dit had dan de vorm van hetzij regelrechte
samenwerking, hetzij verwerking tot proefschriften die hun oorsprong vonden
buiten de Landbouwhogeschool, doch hun afwerking en eindvorm weer in
LH—verband kregen.
Diverse voorbeelden kunnen worden genoemd van verzamelings-, bewerkings— en
beschrijvingsarbeid aan voor de veredeling zo uiterst belangrijk uitgangsmate-

riaal. De Wageningse aardappelcollectie (W.A.C.), mede gevuld door een in 1955
ten behoeve van I.V.P. en S.V.P. ondernomen reis naar Peru, heeft niet alleen
veel bekendheid gekregen, maar heeft ook reeds, via afgifte door de S.V.P. van
voorbewerkte terugkruisingen aan vele kwekers, doorgewerkt in ons rassensorti—

ment. Het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt heeft veel gewerkt aan
Delphinium, Begonia en Cyclamen. Bij dit laatste geslacht verkreeg men de nuttige uitkomst, dat veel vroegere veredelings— en instandhoudingsmoeilijkheden
berusten op de overwegende tetraploidie der aanwezige cultivars. De bezwaren
vervallen als men overstapt op diploïde sortimenten, die niet moeilijk tot stand te
brengen zijn. Veel van dit materiaal is ter beschikking gesteld van het Proefstation voor de Bloemisterij. Op het Laboratorium voor Tropische Landbouwplantenteelt is gewerkt aan chromosomenmorfologie en -aantal bij tropische leguminosen, waarvan zaden- en herbariumcollecties werden opgebouwd door o.a. rei-

[861

zen naar Ivoorkust, West-Afrika en Oost-Afrika. Op deze wijze werden de geslachten Indigofera, Vigna en Crotalaria bewerkt. De cytologie der soorten van
het laatstgenoemde geslacht wees uit, dat een reeds bestaande taxonomische indeling op een aanvaardbare natuurlijke basis berust. Soortgelijk werk aan andere
geslachten, waaronder montane Trifoliumsoorten, is nog niet beëindigd. Uit een
collectie grasklonen, afkomstig van in Nederland verzamelde rijpe bloeiwijzen en
door het Laboratorium voor Landbouwplantenteelt jarenlang op gedrag en
standvastigheid gecontroleerd, werd door enige belangstellende kwekers geput.
Het grootste deel van het veredelingswerk aan de Landbouwhogeschool is gericht op verbetering van rassen en van methoden om daartoe te geraken. Het
I.V.P. vergrootte zijn reeds langdurige ervaring met rogge door de betekenis van
chromosomenverdubbeling en van cyclisch herhaalde selectie op combinatie—
geschiktheid na te gaan. De rogge bleek in geen van beide opzichten erg dankbaar. Bij mais bleek synchronisatie van de bloei der kruisingspartners bij de hy—
bridetechnieken beter bereikbaar te zijn, wanneer men vooraf het verschil der
voor bloei vereiste temperatuursommen vaststelt en op basis daarvan verschil in
zaaitijd aanbrengt. De veredeling aan de andere granen leverde enige voor de
praktijk waardevolle zomer— en wintergerstrassen op. Tevens werd helderheid
verkregen over de in kruisingsprogramma’s zo storende bastaardabnormaliteiten
bij tarwe: diverse uitingen van necrose, chlorose en dwerggroei bleken te berusten
op enige genetische factoren met een reeks van multipele allelen. Hun expressivi—
teit is verschillend en ook door het milieu modiﬁceerbaar, zodat het veelal mogelijk is om van planten met necroseaanleg toch nakomelingen te verkrijgen. Verscheidene herkomsten van necrosegenen, meestal landrassen, konden door afstammingsstudies worden aangewezen. Bestraling van kanariezaad heeft interessante vormen opgeleverd, evenals behandeling met mutagene stoffen, o.a.
ethylmethaansulfonaat. Er wordt bestudeerd of mutatieverwekking hulp kan
bieden bij een vegetatief vermeerderd gewas als de aardappel, met de aantrekkelijke mogelijkheid dat gunstige mutanten uit reeds waardevol gebleken rassen een
minder lange veredelingsgang behoeven dan zaailingen. Ook wordt gewerkt aan
de mogelijkheid van geslachtsverandering via mutatie. Manlijke steriliteit met de
mogelijkheid van fertiliteitsherstel, zo mogelijk plasmatisch verervend, lijkt een

belangrijk, zo niet onontbeerlijk middel voor produktie van hybriderassen te zijn
en is in onderzoek bij Petunia, mais en tarwe. In een studie met het Laboratorium
voor Tropische Landbouwplantenteelt bleken factormutaties met X—stralen bij

rijst het best verkrijgbaar door van de X,-planten slechts de goed fertiele pluimen van de hoofd— en enige vroeg aangelegde zijassen na te telen. In andere organen gaan door concurrentie te veel gemuteerde cellen verloren.
De Afdeling Tuinbouwplantenteelt maakte met verscheidene veredelingsvraagstukken vorderingen. Veel werk werd verzet voor de bekorting van de selectiecyclus van vele planten. Tot een snellere generatieopeenvolging van éën- en
tweejarige planten kunnen kiemingsbespoediging, vernalizatie, passende daglengtebehandelingen en verkorting van de voor bloeibeinvloeding ongevoelige,
z.g. jeugdfase bijdragen. ZO kan bij aardbeien een zaadbehandeling met zwavelzuur, met inwerking van korte dag op de zaailingen, de generatieduur van 18 à 24
tot 8 à 9 maanden verkorten. Voor overblijvende planten moet vooral gezocht
worden naar methoden van knoprustbreking met koude of warmte, zo nodig ondersteund door chemische stoffen, en ook weer naar bekorting van de dikwijls
langdurige jeugdfase door bevordering van de jeugdgroei en juiste keuze van de
ecologische omstandigheden. Mutatieverwekking door bestraling gaf bij erwten
o.a. zeer vroege bloei, bij judaspenning een éénjarige mutant die geen koude meer
behoeft om te bloeien en bij tomaat een gemakkelijk loslatende schil. Bij dit laatste gewas vond men, dat zaden met mutaties duidelijk minder voorkomen aan de
neuszijde van de vrucht, doordat de eicellen daar eerder door normale stuifmeelbuizen worden bereikt dan door gemuteerde. Heterosis bij tomaat, kouderesistentie bij spruitkool en kleinbloemigheid bij cyclamen zijn voorbeelden van bereikbaar gebleken wenselijke kenmerken.
De milieuomstandigheden spreken een hartig woordje mee of kweekprodukten
geschikt blijken of niet. Soms geschiedt dit langs een omweg. Het I.v.P.onder—
vond dit bij het opkweken van aardappelzaailingen. Beoordeelt men ze in het eer—
ste jaar aan hun gedrag in de populatie, dan benadeelt laat rooien de vroege typen, die weinig loof maken en overwoekerd worden, terwijl bij vroeg rooien de
late typen afsteken door te lange stolonen en te weinig knollen, vooral indien de
groei zich later in de voorzomer afspeelt. De studie toonde bovendien aan, hoe
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vroegheidsklasse, looftype, stolontype, knolvorm en resistentie tegen Phytophthora duidelijk onderling samenhangen.
De Afdeling Houtteelt kreeg, bij bewerking van proefveldgegevens over herkomsten van de Douglasden, eveneens te maken met effecten van de teeltomstandig—

heden. Zo kwamen voordelige effecten naar voren van de bij de aanleg toegepaste
bemesting en van voorafgaande lupinenteelt. De herkomsten, die verkregen waren uit de N.-Arnerikaanse groeiplaatsen met lage hoogteligging in de staat

Washington bleken de meeste groeikracht te hebben. Noodzakelijke proeftechnische verbeteringen konden worden aangegeven. Soortgelijke doelstellingen worden nagestreefd met een recente proefveldenserie met herkomsten van grove den.
Naast de hiervoor genoemde biologisch getinte verworvenheden zijn de in samenhang daarmee, vooral door I.v.P.-inspanning tot stand gekomen organen
‘Euphytica’ en ‘Wageningen, Centre of Agriculture’ naar verwachting niet minder blijvend van aard. Beide vonden hun oorsprong in de grote belangstelling,
met name van buitenlandse zijde, voor het Nederlandse veredelings- en rassen-

werk. De behoefte om vakgenoten en andere bezoekers met betere documentatie
te voorzien heeft mede tot het opzetten van de genoemde geschriften geleid. In de

gids van Wageningen is op doeltreffende, in zijn volledigheid en opzet ook unieke
wijze weergegeven wat er in het landbouwcentrum Wageningen aanwezig is.
Een verdere voortgang in de groei van dit vak tekent zich reeds af. De populatiegenetica kan hulp gaan bieden om zonder opzettelijke selectie door keuze van de
omstandigheden sneller of gemakkelijker de weinig geschikte planten kwijt te raken. Fysiologische kennis zal richtlijnen voor selectiedoeleinden verschaffen.
Haploïdie zal de genetische analyse en, met chromosomenverdubbeling, het verkrijgen van homozygote typen vergemakkelijken. Triploïdie als mogelijkheid
voor het winnen van zaadloze vruchten verdient de aandacht. Rassen bestaande
uit een welgekozen mengsel van lijnen met elk hun eigen resistentiepatroon zullen een veel kleinere kans lopen van zware beschadiging dan een enkelvoudig ras
zou ondervinden van een opkomende aangepaste parasiet.
Veranderende teeltwijzen zullen voortdurend nieuwe eisen stellen aan de planten
en dus aan de veredeling. Enkelzadige vruchtkluwens bij bieten, tolerantie tegen

herbiciden en bestandheid tegen kwaliteitsverslechterende agentia kunnen gelden
als voorbeelden van dergelijke aanpassingen. Het teeltrendement wordt hierdoor
evenzeer verbeterd als door vergroting van de bruto-opbrengst, die voor de meeste gewassen zeker nog in de lijn der verwachting ligt. Zelfs zijn er veel ‘kleinere’
en vooral ook tropische gewassen, die nog nauwelijks door de veredeling be-

roerd zijn. Er ligt dus een ruime taak voor de beoefenaars der plantenveredeling,
een vak waarin Nederland zo’n solide traditie heeft opgebouwd.

DE PLANTENTEELT

De plantenteeltvakken aan de Landbouwhogeschool vragen van hun beoefenaren een naar drie zijden gerichte instelling, zowel in hun onderwijs- als in hun
onderzoektaak. De kennis van het wezen der plantaardige produktie en van het
gedrag der planten en hun produkten is het eerste, onmisbare onderdeel. Deze

biologische kennis kan slechts tot doeltreffende teelten leiden in combinatie met
het tweede, nogal anders geaarde kermisterrein, dat slaat op de werkwijzen die
bij de teelt van toepassing zijn, het ‘savoir faire’. In de derde plaats dient gebouwd
te worden aan methoden voor vermeerdering van teeltkennis, methoden die voor
elk vraagstuk weer anders zullen zijn.
De Landbouwhogeschool heeft vanouds op het tweede der bedoelde onderdelen
geen zwaar accent gelegd, heeft zich m.a.w. niet gericht op het opleiden van uitvoerders. Daarin is in de laatste kwarteeuw geen wijziging gekomen en ook niet

behoeven te komen. Immers, er blijkt een snelle veroudering van kennis der
werkwijzen. Zij volgen elkaar in de zich moderniserende teelten steeds sneller op
en zijn voorbijgaande produkten van vindingrijkheid, arbeidskosten die naar tijd
en plaats wisselen, beschikbaarheid van hulpmiddelen en door toeval of sociale

opvattingen bepaalde voorkeuren. Zo kwam COz-toediening aan kasplanten, als
beginsel lang bekend, pas op gang door het toevallig stoken van goed gezuiverde
olie in de kas.

Laboratorium voor Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur, gebouwd kort
na de Tweede Wereldoorlog toen de huidige groei van deLandbouwhogeschool
nog niet te voorzien was.

Wel is het omgekeerd zo, dat veranderingen in de werkwijzen biologische vraagstukken kunnen oproepen, b.v. moeheidsverschijnselen door intensieve teelt, be—

hoefte aan meer gelijkvormigheid of mindere kwetsbaarheid der planten of hun
organen bij mechanisch werken, verminderde noodzaak tot rijenteelt bij chemi-

sche gewasverzorging.
De biologische teeltkennis is de laatste decenniën sterk gegroeid. De plantenfysio—
logie heeft daartoe veel bijgedragen. De ontwikkelingen in Nederland zijn, net als
in de plantenveredeling, zowel aan Hogeschool- als aan instituutswerk te danken.

Veel meer dan vóór de laatste oorlog gelukt het om teelteffecten te verklaren of te
voorspellen uit algemene principes en uit de gedragspatronen der in het geding
zijnde plantensoorten. Daartoe draagt de basiskennis over assimilatie- en dissimi—
latiesnelheid van planten in afhankelijkheid van lichtsterkte, temperatuur en
koolzuurtoevoer in verheugende mate bij. Evenzo is veel bekend geworden omtrent de verdeling der gevormde stof over de organen der plant onder invloed van

orgaanvormende factoren, voedingseffecten, temperatuur en transportmogelijkheden, waarbij deze laatste b.v. sterk gewijzigd kunnen worden door entingen.
Voorbeelden van dit soort algemene kennis werden behandeld op een tweetal
A-cursussen, resp. die van 1954 over ‘De plantenwortel in de landbouw’ en van
1962 over ‘De productie en distributie van droge stof’.
Van streek tot streek wisselen de daglengte—, belichtings-, temperatuur-, neerslagen voedings(grond—)factoren. Zelfs in de kastuinbouw is het samenstel van invloeden, waaraan de planten door per centrum variërende teelttechnieken zijn
onderworpen, telkens weer anders. Een en ander verklaart, waarom uit de verscheidenheid van plantentypen en -rassen slechts door systematisch gespreide
rassenbeoordeling de ter plaatse geschiktste rassen kunnen worden opgespoord.
Dit besef was in bepaalde teeltsectoren reeds langer aanwezig, maar is pas in de

laatste tijd nagenoeg overal ter wereld doorgedrongen.
Water, in vele streken dikwijls en in andere af en toe te kort schietend, heeft men
daar waar voorraden in de grond aanwezig zijn of waar aanvoer mogelijk is, met
de moderne werkwijzen zeer doeltreffend leren verdelen en gebruiken. Onder omstandigheden van sterk waterverbruik - in warme streken, maar ook in onze bin—
nenlandse tuinbouw - ontmoet men daarbij de kwaliteit van het water dikwijls
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als een zorgelijk punt, speciaal indien er onvoldoende gelegenheid is voor doorspoeling van de grond.
De voedingsfactor stikstof, aanvankelijk in zijn toepassingen geremd door de
prijs en door de weliswaar krachtige, maar vaak onevenwichtige (legering, laatrijpheid) reacties van niet daaraan aangepaste plantentypen, heeft het peil van
heel wat teelten geleidelijk aan op een aanmerkelijk hoger plan gebracht. Zelfs
blijkt met stikstof de wel eens als onoverkomelijk beschouwde transpiratie—

coëfﬁciënt (hoeveelheid vocht per eenheid gevormde droge stof) aanmerkelijk
gedrukt te kunnen worden : stikstof was dan kennelijk een nog sterker beperkende

factor geweest dan water.
Groeisturende en groeistorende stoffen brachten in de plantenteelt een nog niet
afzienbare ontwikkeling op gang. Herbiciden grijpen op heftige en voor veel
planten dodelijke wijze in, doch zijn geschikte onkruiddoders in soorten die er

tegen kunnen. Het aantal geslaagde gewassen/herbicidencombinaties groeit nog
steeds. Veel andere stoffen, maar soms ook degene met herbicidenkarakter, hebben zachtzinniger toepassing gevonden doordat ze, van buiten af in de plant ge—

bracht, de stofwisseling in een landbouwkundig gunstige richting sturen. Groeistoffen, in de plantenteelt reeds voor diverse nuttige ingrepen in gebruik, verschenen, mede dankzij het herbicidenonderzoek, in een groter sortiment van
synthetische varianten op de markt en vonden een nog ruimer veld van toepassingen. Gibberellinen worden als rekstoffen toegepast in veel gevallen waar de

ontplooiing van organen of de lengtegroei achterwege of onvoldoende dreigen te
blijven, b.v. in gevallen van knoprust of bevruchtingsstoringen. Remstoffen zijn
gevonden, die juist het tegengestelde bewerkstelligen, n.l. beperking van overbo-

dige of overdadige groei, waarbij tegelijkertijd bereikt kan worden dat de plant
haar assimilaten voor andere processen bestemt, b.v. bloei of opslag. Kininen vormen een volgende groep van regulatoren, die de levenskracht en de economische
levensduur van organen bevorderen.
Doordat de be- en verwerking der produkten steeds meer in het groot en voor een
veelheid van bestemmingen geschiedt, groeide de behoefte aan uniforme, gespecialiseerde kwaliteiten. De afzetcirkels zijn vergroot, evenals de lengte van het le—
veringsseizoen van verse produkten. Dit vraagt om oogstspreiding en betere

houdbaarmaking. Vrijwel het hele jaar rond kunnen thans verse sla en tomaten
geleverd worden, al vraagt dit een veelheid van rassen, voorzieningen en maatregelen.
Verbreding der grondslagen, snelle verschuiving van werkwijzen, toename van
het gebruik van technische hulpmiddelen en apparatuur en toespitsing van bestemmingen en kwaliteiten hebben voortdurend beweeglijkheid van het onder—
zoek en het onderwijs vereist. Gelukkig was de statistische proeftechniek intussen in staat om veel steun aan het onderzoek te geven. Bij het onderwijs kon
slechts door een strakke, principiëler behandeling de stof binnen de door de studietijd gestelde omvangsgrenzen worden gehouden. Kennis van de speciﬁeke
teeltdetails per gewas is nog steeds nodig, maar die kan nu worden aangevuld met
een generaliserende kijk op groeivoorwaarden en —effecten, zelfs zo dat ook situaties met nog niet eerder ervaren omstandigheden kunnen worden doorzien.
De landbouwkundig—ecologische stof werd op velerlei wijze aangevuld met fysio—
logische en waar nodig ook biochemische elementen. Bij het praktische werk der
gevorderde studenten kon niet meer volstaan worden met het bewerken van instructieve standaardobjecten of het nawerken van welgekozen voorbeelden. Het
accent kwam te liggen op individuele opdrachten met een meer speculatief karakter, waarbij de student zich leert bewegen in onzeker terrein en zijn combinatievermogen en oordeelvelling worden gescherpt.
Aan de wetenschappelijke groei van de teeltvakken heeft de Landbouwhoge—
school zelf intensief bijgedragen. Tevens zag zij er begrijpelijkerwijs een taak in
om ten behoeve van het onderwijs de in geweldig tempo gegroeide teeltkennis
en —ervaring te systematiseren. In diverse teeltvakken kwamen dan ook leer— of
studieboeken tot stand, die ook buiten de Hogeschool dienst doen.
De keuze der onderzochte onderwerpen laat een paar vermeldenswaardige lijnen
zien. Daarin blijkt n.]. de experimentele bestudering van het ecologisch gedrag
der planten een zeer groot aandeel te hebben, belangrijker misschien dan voortvloeit uit de betekenis der seizoenseffecten bij de produktie of uit vraagstukken
van plantverplaatsing over de wereld. Ongetwijfeld heeft de leerzaamheid van
dit soort stof meegespeeld, maar er kan ook een puur ‘ecologische’ factor aan het
werk geweest zijn: de medewerkers van de Landbouwhogeschool, die door hun
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taak vrij sterk aan Wageningen gebonden zijn, hebben hier nooit veel ruimte in het
veld ter beschikking gehad, terwijl ze in Nederland ook niet de elders wel aanwezige
ecologische verscheidenheid aantroffen. Daarentegen waren betrouwbare installa—
ties voor klimaatregeling in redelijke mate beschikbaar en deze zijn goed gebruikt.
Er is ook een actueel terrein waarop de teeltvakken zich nagenoeg niet hebben
toegelegd, nl. dat der herbiciden. De schaarste aan veldruimte, het sterk empirische karakter van dit werk en de soms geringe geschiktheid voor studentenproeven door de vereiste bijzondere zorgvuldigheid zullen tot dit hiaat geleid hebben.
De bijdragen van LH-zijde op de verschillende terreinen worden hierna onder
de afzonderlijke vakken wat nader belicht.

DE GRASLANDCULTUUR
IR. M. L. ’T HART, lector 1949-1955, hoogleraar sinds 1955; DR. D. M. DE VRIES,
lector 1949-1955, buitengewoon hoogleraar 1955—1965: IR. ]. G. P. DIRVEN, lector
sinds 1965.

Het besef dat de grasopbrengst krachtig reageert Op teeltmaatregelen is weliswaar
ouder, maar toch is men in Nederland pas in de laatste 3 à 4 decenniën het blij—
vende grasland als een cultuur gaan beschouwen en bedrijven. Elders in de wereld
is dat nog slechts pleksgewijs het geval. Het besef van de mogelijkheden van
groenvoerproduktie ontstaat daar doorgaans via voederteelt op bouwland. Het
natuurlijke grasland wordt wel benut maar zo goed als niet verzorgd.
De krachtige opleving te onzent, gestimuleerd door voederschaarste in en na de
oorlog, bracht een verveelvoudiging mee van het onderzoek, een omschakeling

op nieuwe onderzoekdoeleinden (meting van de jaarproduktie in plaats van één
oogst, vraagstukken van aangepastheid der grastypen, bestudering van een groter aantal kwaliteitskenmerken) en een ongeschokt vertrouwen in blijvend gras—
land hier te lande tegen een krachtige buitenlandse stroom ten gunste van wis—
selbouw in. Blijvend grasland bleek zeer produktief te kunnen zijn, wanneer men

de zodesamenstelling door een goede behandeling op peil houdt en indien men
bepaalde kwaliteitsverschuivingen ondervangt, opdat b.v. geen mineraalgebreken bij het weidende dier of bezwaren bij het conserveren optreden. Grote produktiviteit vereist groeizame grassen, die ﬂink met stikstof worden voorzien,
zelfs zodanig dat ze juist daardoor de vlinderbloemige graslandplanten nagenoeg
verdringen en dan geheel op stal- en kunstmest aangewezen zijn. Milieugebreken,
zoals armoede en watertekort of -overmaat, die door dergelijke grassen slecht
worden verdragen, leerde men onderkennen door sociologisch—ecologisch onderzoek. Men kon ze in veel gevallen ook verhelpen. Voor zover het aanwezige
grassoortenbestand te weinig uitzicht biedt op snelle verbetering, is vernieuwing
van de zode, eventueel voorbereid door het doden van de oude zode met een alles—
dodend herbicide, een goed uitvoerbare maatregel gebleken, mede dankzij het beschikbaar komen van betrouwbare grastypen. Parallel hiermee is de graszaadteelt verrassend snel tot ontplooiing gekomen, naderhand ook voor andere
markten dan de Nederlandse. Het door al deze maatregelen toenemen van de opbrengst, dus van de veedichtheid, alsmede het wat verlengen van het weidesei—
zoen, brengen veel bezwaren mee voor de draagkracht der zodelaag. Sterke vooruitgang is geboekt in de oogst— en bewaartechnieken, vooral door ondersteuning
met mechanische hulpmiddelen.
Met hulp van de kennis uit de oudere graslandonderzoekcentra is men in de
warme landen ook flink gevorderd, in het bijzonder wat de kennis der plantentypen, hun groei—eisen en hun kwaliteit betreft. Een moeilijkheid blijft het hoge vezelgehalte en de lage energiewaarde van het ruwvoer.

Het zou merkwaardig geweest zijn als de Landbouwhogeschool met de behandeling van het grasland in het onderwijs niet eveneens een snelle ontplooiing nage-

streefd zou hebben. Terwijl voorheen die behandeling beperkt bleef tot enige botanische kennis en enkele grepen uit de teelt- en bewaareffecten, werden al spoe—
dig na de oorlog uit de sfeer van het instituutsonderzoek twee lectoren aangetrokken voor onderwijs in resp. botanische graslandkennis en graslandcultuur. Dit
onderwijs werd voorshands verzorgd als onderdeel van het vak Landbouwplan—
tenteelt, doch na de studiehervorming van 1956 werd een leerstoel voor de GrasIandcultuur ingesteld en ontstond de mogelijkheid ook afzonderlijk het vak

Graslandcultuur te volgen. Sinds kort is er een lectoraat tot stand gekomen,
waarbinnen naast de botanische graslandkennis tevens de tropische graslandon—
derwerpen verzorgd worden. De toenemende bemoeienissen van de afgestudeer—
den met graslandingrepen en hun gevolgen maakten het wenselijk de graslandbotanie nog gedegener te beoefenen, omdat deze een belangrijk deel der onontbeerlijke beoordelingscriteria verschaft. Het onderwijs is daarnaast ook aanslui-

ting gaan geven aan enige stof uit de dierfysiologie.
Ook vanouds werd in het onderzoekprogramma wel aandacht besteed aan gras—
produktie. ZO waren er waarnemingen over standvastigheid van grasklonen,

proeven die de grote wortelproduktie van grassen aantoonden (van 80% der totale opbrengst bij jonge planten tot 40% naderhand) en proeven die als beste distelbestrijding een bespuiting met groeistof in de zomer in het knopstadium na
afmaaien in juni en groeistimulatie door stikstof aanwezen. Echter waren pas

vanaf 1954 enige LH-medewerkers geheel met graslandwerk belast. Zo werden
waarnemingen gedaan over graasgewoonten bij runderen. Een koe graast ruim
1/3 deel van het etmaal en nog wat langer bij kort gras. Rondom zonsondergang
grazen de dieren zeer trouw, meestal ook ’s morgens vroeg. Overdag wordt wisselend gegraasd, in korte nachten helemaal niet, in langere nachten toch ook wel
midden in de nacht en kort voor zonsopgang. De herkauwduur blijkt toe te ne—
men bij oplopende hoeveelheid opgenomen celstof. Bij al wat langer, maar toch
nog jong gras worden de grootste opnamen per dag bereikt; er wordt dan aan—
zienlijk boven de behoefte gegeten. Dit mindere rendement werd bevestigd bij
het bewerken van gegevens der gedurende enige jaren waargenomen ‘rendementsbedrijven’, waarbij het nuttig effect van het weidevoer bovendien naar het na—

jaar toe bleek af te nemen, voor het eiwit van ca 74% in mei tot ca 50% in september en voor de zetmeelwaarde van 77 tot 66%. Versmaden van het gras en
vertrapping zijn de voornaamste redenen. Sinds kort wordt betreding ook als
oorzaak van verminderde groei bestudeerd.
De kwaliteit van groeiend en van geconserveerd gras had veel aandacht. Een
studie van de minerale samenstelling toonde aan, dat de tweezaadlobbigen zich
met hun groepsgemiddelde door hogere gehalten aan natrium, calcium en magnesium onderscheiden van de grassen, waaraan de uitwisselingscapaciteit van de
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wortels waarschijnlijk ten grondslag ligt. Het bijmengen van dicotyle kruiden aan
graslandmengsels ter vermijding van mineraalbezwaren voor het vee bleek weinig uit te richten: hun opkomst was matig, hun voerproduktie eveneens en het
vee vertoonde geen voorkeur voor de proefvakken met deze kruiden.
Een studie over kwaliteit van in de praktijk gewonnen wintervoer bracht een ver—
laging van de zetmeelwaarde van hooi aan het licht naarmate de maanden april
tot en met juli somberder en natter waren. Voor kuilvoer ligt het evenzo, maar
doet ook de maand augustus nog mee. Bij het bewaren van vochtig hooi gaat een
met de vochtovermaat parallel lopend percentage droge stof verloren. Per een-

heid zetmeelwaarde van het wintervoer verschoof de wintermelkaflevering 1%.
Naderhand konden deze gegevens experimenteel verhelderd en kwantitatief aangevuld worden via proeven met lichttrappen en stikstofgiften op verschillende tij—
den gedurende het groeiseizoen. Door meer licht worden opbrengst en gehalten
aan droge stof en aan in water oplosbaar koolhydraat verhoogd (het laatste met

b.v. meer dan 5% per 100 cal. lichtenergie per dag), terwijl de gehalten aan nitraat, ruw eiwit, as en ruwe celstof verminderen. Meer stikstof doet eveneens de
opbrengst toenemen, maar werkt in de genoemde kwaliteitskenmerken overigens
tegengesteld aan licht. Door warmte stij gt de opbrengst en het ruw-celstofgehalte
(dit laatste met 0,45% per graad C), maar daalt dat der oplosbare koolhydraten.
Trekt men de gevonden verbanden door naar tropische omstandigheden, dan
blijken de daar gevonden hoge celstof- en lage stikstofgehalten, dus de vrij lage
voederwaarde, voornamelijk door de groeivoorwaarden en maar voor een klein
deel door de aard der grassen veroorzaakt te worden.
Van de nogal gevarieerde proeven over botanische samenstelling waren enige gericht op paardeweiden. De defecatiegewoonten van paarden veroorzaken pleksgewijs grote verschillen in vruchtbaarheid en botanische samenstelling. De echte
weideplanten als Engels raaigras, kamgras en witte klaver nemen op de ruige
plekken af, terwijl daar de hooilandsoorten als beemdvossenstaart en beemdlangbloem toenemen.
Laboratorium voor Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur: Proeven met
krachtige bijbelichting in het open veld.
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Het vervolgen van klavergehalten in het bestand van praktijkgraslanden gedu—
rende enige groeiseizoenen liet zien, dat de aanwezigheid van klaver niet slechts
door stikstoftoevoer, maar ook door geringe lichtsterkte en lage temperatuur in
de voorafgaande maanden gedrukt wordt. Het gehalte hangt verder samen met
de mate van aanwezigheid in het voorjaar, terwijl er ook nog weinig doorzich—

tige, langzamer werkende invloeden van seizoen tot seizoen zijn. Het gedrag van
de klaver komt tot stand in de wedijver met de grassen. De concurrentie blijkt
zich zowel onder— als bovengronds af te spelen, zoals proeven met kunstmatig gescheiden wortelruimten lieten zien. Bovengronds treedt begrijpelijkerwijs concurrentie om licht op, maar er blijkt ook overdracht van klaverstikstof op de
graslandplanten plaats te vinden door bladval en uitregenen van stikstofbestanddelen uit het klaverblad.

De nabije toekomst zal nog voortdurend werk te zien geven over de produktie
van droge stof en eiwit van een grasvegetatie door het hele seizoen heen. Daarbij
zullen mogelijke verschillen in fotosynthetisch vermogen tussen plantensoorten
van het grasland, ook uit tropische gebieden, aandacht moeten hebben. Voor zover bepaalde soorten een duidelijke voorsprong mochten hebben, zal men hun
aandeel in de grasmat behalve met ecologische middelen wellicht ook via stuurstoffen of misschien herbiciden (tegen de concurrenten) op peil trachten te houden.
Vervolgens zal het zeker nodig zijn om meer verdacht te zijn op kwaliteitseffecten, waarbij ook weer soort- en rasverschillen kunnen worden uitgebuit, maar
waarbij zeker ook de teeltmaatregelen nog meer seizoensgewijs op de kwaliteit
gericht dienen te worden. Voor zover uit veevoedingsonderzoek een verder verﬁjnde kwaliteitsbeoordeling zou groeien, zal het teeltonderzoek zich ook op zulke
nieuwe kwaliteitselementen moeten richten.
Met vertrouwen kan gewerkt worden aan het overdraagbaar maken van de reeds
bestaande inzichten op omstandigheden en vegetaties elders in de wereld. Een
uiterst belangrijk uitgangspunt moet zijn om het juiste evenwicht te vinden tus—
sen de mate van wegoogsten van het produktie-apparaat en het in veel gebieden
vaak lage of zeer lage produktievermogen. Tijden van stilstaande produktie zullen met eerder gewonnen voorraden overbrugd moeten worden, terwijl aanvoer
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van stikstofmeststoffen en gebruik van vlinderbloemigen naar onze ervaring ver—
betering van opbrengst en kwaliteit zal kunnen geven.
Ook verbeteringen in de omzetting van de gegroeide voedermassa tot dierlijke
produkten zullen voortgezette aandacht behoeven. De wel eens gehoorde gedachte, dat men dan wellicht ook moet denken aan thans nog niet tot de huis—
dieren behorende diersoorten, is nog te weinig uitgewerkt om veel meer dan een
speculatie te zijn. De wetenschap, dat de krachtiger aandacht voor graslandvraagstukken in Nederland nu al een reeks van jaren een produktiestij ging van

omstreeks 1% per jaar in stand gehouden heeft en dat deze lijn voorlopig nog
kan worden voortgezet, wettigt de verwachting dat het grasland als basis van
een uiterst belangrijke tak van dierlijke produktie vooreerst nog veel aandacht
op academisch niveau zal vragen.
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Terwijl de sterk toenemende behoefte aan hout nog wordt opgevangen door doeltreffender gebruik van lichte, zachte houtsoorten, door intensievere exploitatie
en hier en daar in de wereld ook door teeltverbeteringen, neemt de betekenis van
bos voor sociale en landschapsverzorgende functies vooral in dichtbevolkte ge—
bieden snel toe. Voor de gebieden op lagere breedtegraden geldt dit evenzeer, al is
men daar nog lang niet overal tot deze gevolgtrekking gekomen. De Landbouwhogeschool had dan ook op het gebied van de houtteelt in de afgelopen periode,
zowel in het onderwijs als in het onderzoek, een ruim arbeidsveld voor zich. Voor
Nederlandse vraagstukken bestond een intensieve wisselwerking met het Bosbouwproefstation.
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De vorderingen van de proeftechniek en van de meetmethoden hebben, door verkleining van de proeven en door verbetering van de interpretatie, de wetenschap—
pelijke beoefening van dit vak enigszins vergemakkelijkt. Toch maakt de lange
duur tussen de proefaanleg en de oogst dat men niet snel doorslaggevende uitkomsten kan boeken. Des te grondiger moeten de studies uit binnen- en buitenland worden uitgebuit voor het bereiken van teelt— en rendementsverbeteringen.
Er is dan ook een krachtige ondersteuning van land tot land ontstaan door internationale rassenbeoordeling. Aan fenologische waarnemingen in een daartoe
ingerichte tuinenreeks doet Nederland mee op het gebied van o.a. grove den,
ﬁjnspar en lariks. Het onderzoek van exoten heeft ook in de tropen goede vruchten afgeworpen. Voor Suriname geldt dat b.v. voor Pinus en Eucalyptus.
Mechanisatie en gebruik van chemische middelen lieten zich ook in de houtteelt
gelden. Plantmachines leveren in de gematigde streken goede ervaringen op.
Rijenteelt en wijder plantverband zijn aanpassingen aan nieuwe werkwijzen.
Herbiciden zijn welhaast onmisbaar geworden in de cultuurverzorging, alsook
voor verjonging in de tropen. Groeistoffen hebben een vaste plaats verworven bij
de vegetatieve vermeerdering.
Daglengteverschijnselen en kennis over andere lichteffecten, waarnemingen over
bladrijkdom, alsmede het herkennen van allelopathie en wortelconcurrentie heb—
ben veel over het gedrag der planten verduidelijkt. De wenselijkheid van bemes—
ting, afhankelijk weliswaar van de door bodemkartering aangegeven geschiktheid van de grond en bedoeld om de mineraalkringloop op peil te houden of te
brengen, wordt niet meer betwijfeld.
De zaadwinning geschiedt steeds meer van daarvoor uitgezochte goede opstanden en men legt zaadtuinen aan voor het verkrijgen van elitezaad. Waar vegeta—
tieve vermeerdering van teeltmateriaal mogelijk is, worden hoogwaardige klonen
snel beschikbaar gesteld voor de terreinen waarbij ze passen.
De studie van de houtteelt onderging veel invloeden van al deze ontwikkelingen.
Een veel hechtere aansluiting aan de basisvakken was nodig, met name aan de
biologie, de bodem- en weerkunde, de scheikunde van de gebruikte hulpstoffen,
alsook bepaalde gedeelten uit de houttechnologie. Kennis van verschijnselen als
het optreden van reactiehout (trekhout en drukhout) is een van de mogelijke
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voorbeelden, die aantonen hoe een aantal kennisterreinen bij elkaar komen.
Voor onderzoek en onderwijs van de tropische houtteelt, waarbij het ontbreken
van studie- en oefenobjecten zich wel heel sterk laat gelden en waarbij ook inrichtingen voor klimaatregeling door de aard van het object geen hulp kunnen
bieden, werd onlangs een nuttige aanpassing verkregen in het kader van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (Celos) van de Landbouwhogeschool en via de door dit centrum onderhouden betrekkingen met de Dienst
’s Lands Bosbeheer. Reeds is een bosbouwkundig medewerker van de Landbouwhogeschool bij dit centrum geplaatst voor het verrichten van onderzoek en het
begeleiden van studenten gedurende hun praktijktijd daar.
Aan de beschreven groei van de houtteeltkunde heeft de Landbouwhogeschool
werkzaam meegebouwd. De verschijning van een Nederlands studieboek over de
houtteelt hier te lande is er een bijzonder markante uiting van. De voor Nederland waardevolle internationale kennisvoorraad is daarin samengebracht met de
bijzondere Nederlandse ervaringen. Na vele jaren doet het nog vrijwel onverminderd dienst.
Studie werd gemaakt over vergelijking van groeiplaatsen waartussen uitwisseling
van wederzijds aangepast plantmateriaal slagen kan. In de gebieden tussen onge—
veer 300 en 60° N.B. blijken plaatsen met gelijke som van breedtegraad en hoogteligging (de laatste in eenheden van hm) ecologisch overeen te stemmen. Naar—
mate deze som verschuift, verandert de lengte van het groeiseizoen en ook de daglengtereactie, die nodig is om de bomen te vrijwaren tegen vorstschade in voor- en
najaar. Met de genoemde som bleek ook het najaarsgehalte aan droge stof in de
naalden der aangepast blijkende typen van Pinus silvestris te verschuiven.
Aanmerkelijk verbeterde stekmethoden werden ontwikkeld door gebruik te ma—
ken van waternevel. Er treedt dan meer licht toe dan wanneer men het uitdrogen
der stekken tracht te voorkomen door plaatsing onder extra glas. Vooral traag
wortelende objecten slagen beter. Goede stekmedia zijn mengsels van turfstrooisel en meer of minder zand. Er is een optimaal tijdstip voor het snijden van
het stek, waarschijnlijk berustend op de assimilaten- en groeistoffenvoorraad in

de moederplant.
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Veel werk is besteed aan de populier. De rasechtheid van het verhandelde teeltmateriaal kan men vaststellen via een aantal identiﬁcatiekenmerken: het tijdstip
van ontluiking, het aantal en de stand der zijtakken van de onverhoute scheut,
de kleur van het jonge blad, diverse vormkenmerken van de zomerbladeren en
hun nerfhoek, alsmede de vorm van de lenticellen en de knoppen. Voor de wilg is
dit opsporen van herkenningskenmerken ook met succes begonnen.
Een studie van de invloed van populierensingels op de opbrengst van het aanlig—

gende grasland leerde, dat op 10 In van de bomen 23 à 30% minder groeit dan
verderweg, voornamelijk door concurrentie van de wortels om water bij droogte,
met tevens een wat ongunstiger chemische samenstelling van het gras. In vochtige perioden is de opbrengstderving klein. Extra bemesting nabij de singel komt

slechts voor 2/5 aan het gras ten goede; de rest bevordert de houtproduktie. Al
deze effecten zijn aanmerkelijk kleiner, het verlies aan gras b.v. ca 10%, als een
scheigreppel tussen de bomen en het gras ligt.
De bijzondere houtsoort Metasequoia toonde zich net als veel ander naaldhout
gevoelig voor de wortelzwam, maar groeide goed.
In een onderzoek over groei van eik bleek het opsluiten van bomen in een smal

weglichaam tussen twee sloten tot een te krappe standruimte en, samen met foutieve snoei, tot slechte of stagnerende groei te leiden. Plantverbanden van lariks
werden bestudeerd door reconstructie van de ontwikkeling van een aantal opstanden die 38-40 jaar geleden in verschillende plantverbanden aangelegd waren.
In de nabije toekomst zal, naast het onmiddellijk op de houtproduktie gerichte
werk, vooral ook de bestemming en betekenis der houtsoorten voor landschapsaankleding, natuurbehoud en andere sociale functies aan de orde komen. Hoewel het er naar uit ziet, dat door de houtproduktie goeddeels gelijkgerichte eisen
worden gesteld als door de andere hier bedoelde functies, zal toch een nog groter
aantal gezichtspunten aandacht behoeven in onderwijs en onderzoek.
Verwacht mag worden dat voor de tropische houtteelt de band met het Celos in
Suriname veel nut zal afwerpen. Begonnen is aan onderzoek over plantverband
en dunning van Pinus caribaea, alsmede over de staminhoud van deze soort voor
het inrichten van een inhoudstabel, en over de wortelontwikkeling in vergelij-
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king met concurrerende soorten. Tevens wordt voor mesofytisch bos studie ge—
maakt van successies en van natuurlijke verjonging.
De bosbouw zal ongetwijfeld een gestage en snelle kennisgroei te zien geven.
Evenals dat in enkele gebieden van de wereld reeds langer het geval is, zal bos
ook op veel plaatsen elders een cultuur worden, die misschien een directe alternatieve bestemming geeft aan gronden die voordien voor andere teelten in gebruik
waren. Dit zal zeker het geval zijn op gronden, die in de humide tropen voor kortdurende teelten tegengevallen zijn en verlaten moeten worden. Ook savanneterrein wordt hier en daar in bos gelegd. Naarmate de welvaart ook in dergelijke
gebieden stij gt, zal er meer hout voor industriële verwerking nodig zijn. Dit zal
vermoedelijk de teelt van zachte houtsoorten met een voor de tropen vrij snelle
omloop verder aanmoedigen.
De veredeling ten behoeve van de houtteelt is eigenlijk nog maar zeer kort op
gang. Ook de vele technieken om de plantaardige produktie bewust in gewenste
banen te leiden, doen nog aanmerkelijke vooruitgang verwachten. In dit alles

ligt een duidelijke taak voor afgestudeerde Wageningers.
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Enkele tientallen jaren geleden bestond nog de indruk, dat dit vak, en ook andere
teeltvakken, naar zijn aard wel grotendeels een samenstel van geordende ervaring zou blijven. Er is echter een zeer duidelijke groei geweest in de richting van
een beter kwalitatief, maar ook juister kwantitatief inzicht in de aard en het verloop der produktieprocessen. Weliswaar komen er nog heel wat gegevens (men
denke aan de rassenbeoordeling, aan de toepassing van herbiciden, aan de af-
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stemming van teeltmaatregelen als zaaidichtheid en stikstofgift) van geval tot
geval proefondervindelijk tot stand. Toch is dat al voornamelijk gericht op het
vaststellen van eventuele afwijkingen van de grote lijn, die zelf bekend is, die
richtsnoer is voor de inrichting der proeven en die houvast geeft voor het opstellen van de aanbevelingen voor de teler.
De zojuist bedoelde ontwikkeling is bijzonder welkom geweest, omdat het alleen
daardoor mogelijk zal blijven dat de wetenschap de snelle zwenkingen van werk—
methoden (groeiregulatoren, mechanisatie), van teeltomstandigheden (stikstofniveau van de akker)en van produktbesteniniuigen gtnxlsteunt.\/oorallaetinzicht hoe de onderscheidene plantendelen in staat zijn tot hun bijdrage aan de
produktie en hoe deze bijdrage afhangt van de omstandigheden die elk onderdeel
van het gewas op het veld ten deel vallen, is bijzonder verbeterd. Deze kennis
maakt ook duidelijk welke produktiviteitskenmerken in het te beoordelen gewas
moeten worden afgelezen of gemeten. Ook beschadigingen of het wegoogsten
van plantendelen kunnen daardoor beter op hun gevolgen worden doorzien. Deze
gedeeltelijke vrijmaking van de praktijkervaring heeft het vak ook veel meer een
terrein van wereldwijde vergelijking en uitwisseling gemaakt.
Hoewel de landbouwgewassen sterk op hun kwantitatieve prestatievermogen
drijven, is toch ook de kwaliteit een zaak van belang. Voor diverse gewassen werden de kwaliteitskenmerken duidelijker onderkend, voor andere is de kwaliteits—
analyse nog maar gedeeltelijk tot stand gekomen of blijkt een heranalyse nodig
als gevolg van wijziging van bewaarmethoden of gebruik van het produkt.
Vraagstukken van vruchtopvolging zijn ten dele in belang teruggelopen doordat
traditionele effecten, b.v. op het minerale vruchtbaarheidsniveau van de akker of
op de parasitaire besmetting, thans door tegenmaatregelen geneutraliseerd kun—
nen worden, anderzijds worden ze knellender door een vernauwing van de gewassenkeuze en door specialisatie per bedrijf. Dit wordt mede in de hand gewerkt
door het streven om sommige zaadteelten van hier weg te halen en te verleggen
naar gebieden met gunstiger omstandigheden.
De betere stroomlijning van diverse grondslagen van het vak heeft het onderwijs
in de richting van principiëler en daardoor meer beklijvende stof verschoven. Dit
maakt voor de student ook de waarde van een buitenlandse praktijktijd groter,
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zodat deze thans bewust bevorderd wordt. Gebleven of zelfs nog toegenomen is
de zorg, hoe de beoefenaars van de plantenteelt in staat kunnen blijven zich de in
de plantenteelt samenkomende specialistische ervaring uit andere vakken voldoende eigen te maken. Het gebruik der landbouwwerktuigen, de ziektenbestrij—
ding en de bedrijfseconomie zijn nog meer dan vroeger met de teeltmaatregelen
verstrengeld geraakt; bestrijdingsmiddelenkennis, plantenfysiologie, technologisch inzicht en proefveldtechniek komen in allerlei details aan de orde en kunnen
dus niet in elementaire termen worden afgedaan.
Een zeer knellend gebrek, nl. de afwezigheid van bedrijfsmatig geteelde en verzorgde gewassen nabij de Hogeschool, kon na de oorlog enigszins verholpen
worden door proefterreinen op uiteenlopende grondsoorten. Ook de behuizing
werd beter in overeenstemming gebracht met de eisen, die onderwijs en onderzoek stellen, al moest door de in het begin der jaren vijftig noodzakelijke sober—
heid kort geleden een volgende uitbreiding ter hand genomen worden. Met steun
van Marshall—gelden kwam voor het onderzoek ook een der oudste installaties
voor klimaatregeling in Wageningen tot stand.
Er werd reeds gewezen op de doorgevoerde splitsing tussen de vakken Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur. Door handhaving van een gemeenschappelijke
behuizing en het organisatorische verband is echter een efﬁciënt samengaan ge—
waarborgd gebleven. Binnen het vak Landbouwplantenteelt is sinds enige jaren
een taakverdeling tot stand gekomen, waarbij de algemene en bijzondere teeltaspecten over twee functionarissen verdeeld werden.
Het onderzoek was gericht op uiteenlopende vraagstukken, doorgaans verklarend
van karakter.
Proeven betreffende de bijdrage van kafnaalden tot de produktie van granen ga—
ven voor gerst 10%, voor wintertarwe 3-5% en voor rogge minder dan 2% aan.

Verder bleken tarwekorrels enige tijd vóór de volrijpheid de grootste droge-stofinhoud te hebben, omdat daarna door ademhaling verliezen optreden van

1—4%, hetgeen zich ook weerspiegelt in een toename van het stikstofgehalte.
Tijdens de naoorlogse schaarste had dederzaad als Olie— en vetproducent op lichte
gronden aandacht. Het gewas bleek in elk geval 1500 kg zaad te leveren met 35 à
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40% olie, wanneer Op rijen geteeld wordt bij een afstand van 20—25 cm met niet
meer dan 5 à 7 kg zaaizaad bij een stikstofgift van tenminste 80 kg en zaai in de
eerste helft van april. In een vergelijking met olievlas had dederzaad een ca 3 weken kortere groeiperiode en verdroeg het vroegere zaai, al was goed geslaagd olievlas iets produktiever en olierijker. Er werd gebruik gemaakt van ongeselecteerd

dederzaad, waarbij een eenvoudige stamselectie al ca 10% meer olieopbrengst mogelijk bleek te maken. Met het einde van de vetschaarste werd het werk aan deze
oliegewassen gestaakt.
Toen men door de arbeidskosten op de onkruidbestrijding ging bezuinigen, ter—
wijl de herbiciden nog niet volop in gebruik waren, werd voor aardappelen en
mais nagegaan wat de aanwezigheid van onkruid in verschillende stadia uitricht.
Beide gewassen bleken bijzonder gevoelig voor onkruid in de eerste tijd na het
planten. Afhankelijk van de mate en de duur van de veronkruiding trad bij aard-

appelen 10 tot 30% opbrengstverlies op. Extra stikstof en fosfaat kon de schade
compenseren, zodat aan voedselconcurrentie moest worden gedacht.
Nadat was opgevallen, dat enting met in de handel zijnde Rhizobiumstammen
meermalen opbrengstverlaging gaf, werd veel werk verricht ter toetsing van het

effect van enting met geselecteerde stammen bij lupinen, erwten en stambonen.
De gedachte was, dat de met de enting aangebrachte stammen blijkbaar de in de
grond aanwezige flora overvleugelen, doch dan te kort schieten in effectiviteit
indien ze niet op hun opbrengsteffect zijn getoetst. De lupinen toonden gemiddeld geen voordeel van enting, de erwten reageerden ook met de betere stammen
herhaaldelijk negatief en alleen bij stambomen werden gunstige uitkomsten ver-

kregen. Behalve bij het laatste gewas lijkt doorgaans de aanwezige ‘wilde’ flOra der
bacteriën voldoende effectief.
In de opbrengst van een aardappelgewas wisselen van jaar tot jaar en van veld tot
veld de knollen niet alleen in het gemiddelde knolgewicht, maar ook in de spreiding van die gewichten. Door ongelijkheid in het tijdstip van knolaanleg en door
verschil in snelheid van aanwas ontstaat een grootteverdeling, waarbij de uiter-

sten (bij pootgoed liggend buiten het traject 28—45 mm) aanmerkelijk minder
waard zijn. De waardevolle middenfractie neemt meer of minder snel toe en blijft
vervolgens, ook nadat sommige knollen al weer te groot worden, ongeveer con-
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stant of neemt iets af. Het ligt voor de hand dat bij het wijd uiteenliggen der
knolafmetingen binnen een gewas steeds een aanmerkelijk deel van de oogst
buiten de gewenste groottegrenzen valt; men zou dus een smal afmetingentraject wensen om bij een juist gekozen oogsttijd weinig boven— en ondermaatse
knollen te oogsten. De proeven lieten geen oordeelvelling toe over de factoren,
die het uiteenliggen der knolgrootten bepalen. Vermoedelijk moet men denken
aan ongelijkheid in potergrootte en pootdiepte, verschil in vlotheid van spruit-

groei, een weifelende knolaanleg (met spreiding in de tijdstippen van aanleg) en
bovengrondse ongelijkheid tussen de stengels, vooral bij welige en langdurige
loofgroei en bij wijd plantverband.
Getracht werd met gibberellazuur de voorkieming van aardappelpootgoed te ver—
vangen. Ondanks meer en langere kiemen was er geen snellere opkomst en tenslotte zelfs een geringere opbrengst.
Veel onderzoek is gedaan naar groei en werkzaamheid van het wortelstelsel van
een aantal gewassen. Het zijn vooral de fors groeiende grassen, die van de zaai af
veel droge stof aan hun wortels besteden. Bij de overblijvende grassen is de hoeveelheid wortels in droge—stofmassa het grootst, bij de eenjarige (ook de granen)
legt de korrelvulling en de daarop volgende rijping de wortelgroei stil. Vlinder—
bloemigen en hakvruchten komen tot minder hoge wortelprodukties, in het bijzonder naarmate hun groeiseizoen korter is, ook al besteedt de eerstgenoemde
groep een vrij hoog percentage van zijn aanwas aan de wortels. Met behulp van
pleksgewijs in de grond gebracht radioactief fosfaat (P”) kon bij mais worden aan—
getoond, dat de zones van grootste wortelactiviteit (Opnamevermogen per g droge wortelmassa) zich met de uitbreiding van het wortelstelsel verplaatsen van de
stengelvoet af. Uit deze proeven bleek niet, dat er tijdens de wortelgroei in de
wortelzone zodanige verschillen in omstandigheden van plaats tot plaats optre—
den dat zij de activiteit beïnvloeden.
Onderzocht werd ook de waarde van graanzaad met kiemkrachtsgebreken, omdat men dit bij schaarste wel eens wenst te gebruiken. De kieming te velde bleek
in doorsnee wat meer dan evenredig met de waargenomen kiemkracht af te nemen. Het kiemtekort kan niet simpelweg met wat meer zaaizaad in orde gebracht
worden, daar de planten doorgaans ook wat aan produktiviteit hebben ingeboet,
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terwijl meer zaaizaad niet tot overeenkomstig dichtere stand leidt, wellicht door—
dat dan gemakkelijker overdracht van besmettingen optreedt. Er is echter groot
verschil tussen de afzonderlijke zaadpartijen al naar de wijze waarop het kiemkrachtsgebrek is ontstaan. Vooral zaad met dorsbeschadiging veroorzaakte opvallende verschillen tussen kiemkracht en opkomst te velde. Overigens bleek
ontsmetting nuttig voor de opkomst zowel als voor de opbrengst.
De groei en de kwaliteit van landbouwerwten leverden veel proeven op. Uitgaande van de ervaring, dat in bepaalde jaren (vooral droge) de kookkwaliteit tegenvalt, rees de vraag of dit via het fosfaat (phytine—) gehalte der zaden is te verklaren
en te verhelpen. Inderdaad heeft de erwt een vrij kwetsbare fosfaatvoorziening,
zowel doordat de grond soms door droogte of anderszins voor slechts een schrale
fosfaattoevoer zorgt, alsook doordat de wortelactiviteit van de erwtenplant reeds
spoedig na de bloei aftakelt. Het ziet er naar uit, dat in zulke gevallen de zaden
voor hun fosfaat afhankelijk zijn van de in het loof aanwezige voorraad. Weinig
stro, hetzij als gevolg van eigenschappen van het ras, hetzij door de groei—omstandigheden, geeft dus gemakkelijk aanleiding tot slechte kookkwaliteit. De
hogere peuletages lijden daar meer van dan de onderste. Wellicht is er naast de
invloed via fosfaat ook nog een nadelige invloed van een droge atmosfeer op de
doorlatendheid van de zaadhuid.
Van een tweetal veeljarige proefvelden met verschillende vruchtomlopen op resp.
lichte zandgrond en op kleigrond, vertoonde dat op klei zo weinig verschillen
voor de diverse gewassen, dat het intussen is opgeheven. Blijkbaar moet er een
grote mate van eenzijdigheid zijn om reacties van gewassen uit te lokken. Bij het
proefveld op zandgrond is alleen de opbrengst van rogge volgend op rogge in een

vruchtomloop met 2/3 graan duidelijk nadelig beïnvloed. Voor dit bij rogge wat
onverwachte gedrag kon tot nogtoe niet een parasitaire oorzaak worden aangewezen. Vermoedelijk is het een eenzijdigheid in de biologie van deze bijzonder
humusarme grond, die de wortelfunctie in het tweede roggegewas belemmert.
Voor de komende jaren mag een versterkt onderzoek op het gebied van regulatoren voor produktie en kwaliteit verwacht worden, terwijl ook een verscherping
nodig zal zijn van het inzicht in de produktiestructuur van de gewassen. De reeks
van de te onderzoeken gewassen zal, ter ondersteuning van de achtergebleven
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gewassen, met het oog op een voldoende verscheidenheid in de vruchtopvolging
wat groter moeten worden. Het zal voor het onderzoek, maar ook voor de groep
van afstuderenden een hele opgave zijn om de thans nog gemiddeld gehaalde

jaarlijkse opbrengststij ging van de akkergewassen met 1% ook voor de verdere
toekomst in stand te houden. Afgewacht moet worden of met de verwijding van
de economische en politieke grenzen ook het geograﬁsche werkgebied der in dit
vak gespecialiseerden ruimer zal worden.
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Hoewel de naoorlogse jaren een verschuiving van de tropische teelten in de rich—
ting van de voedselgewassen hebben laten zien, betekent dit allerminst dat de ondernemingslandbouw voor de winning van handelsprodukten sterk teruggelopen
zou zijn.OokIs er een ontwikkeling naar een meer permanent grondgebruik dáár
waar in de humide tropen de ladangbouw (veldwisseling) het totnogtoe in

zwang zijnde systeem is. Behalvein de natte rijstcultuur en bij de meerjarige ge—
wassen leveren veronkruiding en organische stofproblemen moeilijk te overwinnen hindernissen op. Herbiciden zijn in opmars om deze bezwaren te boven te
komen. Er leven zelfs enige verwachtingen dat daarmee ook bespaard kan worden op de organische—stofverslindende grondbewerkingen. Dit soort hulpstoffen
werpt ook anderszins reeds vruchten af. Zo heeft 2,4-D niet alleen betekenis als
stimulans voor de latexafgifte door de Hevea, maar ook als middel tot het snoeien
(wegnemen der overtollige loten) van banaan. Dankzij de hulp van groeistof—
fen (cacao, citrus) en waterverneveling bij het op gang brengen van stekken en

enten kon in de meerjarige cultures de vegetatieve vermeerdering op veel groter
schaal ingang vinden.
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Het typen- en rassenonderzoek, belangrijk vanwege de sterk regionale differentiatie in de eisen die de omstandigheden van teelt en groeimilieu aan het gewas
stellen, is als onderzoektak ook in de tropen sterk tot ontwikkeling geraakt, alhoewel de uitkomsten nog onvolledig toepassing vinden. Ook de alom onderkende noodzaak om goed teeltmateriaal te gebruiken vindt men in de praktijk der
teelten nog maar beperkt weerspiegeld.

De door de oorlogsomstandigheden onvoltooid gebleven outillage der Afdeling
Tropische Landbouwplantenteelt kon in gebruik worden genomen en bewees,
met de ook nog verder aangevulde kasruimte, goede diensten bij het anders in
ons klimaat welhaast onuitvoerbare speurwerk naar de eisen en gedragingen van
tropische gewassen. De wetenschappelijke staf, die in de oorlog onvoldoende aan—
gevuld was, kreeg versterking. Er werd een lectoraat ingesteld voor de behandeling van de voedselgewassen. Het onderwijs werd, wegens de verschuiving in het
afzetgebied der landbouwkundigen, gericht op de tropische teelten in het algemeen. Gelukkig kon de praktijktijd der studenten meer dan voorheen in tropische
en subtropische landen worden georganiseerd. Voor dat doel deed o.a. het in
Adiopodoumé, Ivoorkust, gestichte Nederlandse paviljoen aan het daar gevestigde proefstation dienst, maar ook individueel en soms in groepsverband kon op
heel wat plaatsen actief kennis genomen worden van teeltomstandigheden en
teeltwijzen. Sinds kort zijn deze mogelijkheden verstevigd door het vestigen van
het reeds bij de ‘Houtteelt’ gememoreerde Celos in Suriname.
Geleidelijk is het ook mogelijk geworden deskundigen in de staf te betrekken, die
op zeer uiteenlopende plaatsen in de tropen ervaring hebben opgedaan en die op
gezette tijden gelegenheid krijgen om door studiebezoeken hun inzichten in regionale problemen te verbreden.
Het onderzoek der Afdeling Tropische Landbouwplantenteelt werd naar evenre—

digheid geïntensiveerd. Onder het hoofd ‘Plantenveredeling’ werd reeds melding
gemaakt van het cytologisch-systematische werk aan tropische gewassen.
Uitvoerig werd ingegaan op het fotoperiodische gedrag van rijst als kortedagplant. Behalve de uitwerking, die de fotoperiode na het verstrijken van de juve-
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niele fase heeft op de snelheid van intreden van de generatieve fase - welke snelheid het grootst is bij een daglengte van ca 11 uur - is er ook een bevorderende invloed op de stengelstrekking. Er zijn grote rasverschillen in de gevoeligheid voor
de daglengte. Sommige rassen vertonen enige verhoging van de korte—dagbehoefte als lange dag voorafgaat. Ook zijn er rassen die na beginnende aanleg van
de bloeiwijze nog enige korte dagen verlangen voor het bereiken van het normale
aantal pakjes. Het aantal bladeren aan de hoofdas wordt, behalve door niet—optimale fotoperioden, ook verhoogd door krachtige groei, hoog stikstofniveau en
betrekkelijk lage temperaturen. Schemerlicht draagt, al naar de graad van bewolking, meer of minder bij tot de effectieve daglengte, zodat langs die weg in de tropen het weer bij zeer gevoelige rassen een aanmerkelijke invloed op hun bloeitijd
heeft en dan, via de lengte der vegetatieve periode, ook op de opbrengst.
Onderzoek aan de kortedagplant graansorgum liet zien, dat er zowel kwalitatief
als kwantitatief op de daglengte reagerende typen zijn, waarvan de laatsten selecties opgeleverd hebben, die door mindere gevoeligheid ook verder van de evenaar
af bruikbaar zijn.
Bestudering van de geslachtsbepaling der tweehuizige nootmuskaat leidde tot
een aannemelijke hypothese, dat de vrouwelijke planten heterogametisch zijn.
Vier van hun acht geslachtschromosomen zouden nucleolair zijn en door de
nucleolus bij de reductiedeling eenzijdig georiënteerd worden, zij het onvolledig,
zodat ook manlijke planten met vrouwelijke bloemen voorkomen.
Met het oog op de regeling van de bloei bij het onderzoek en het veredelingswerk
aan de aardnoot werd een studie gemaakt van bloeiregelende factoren bij die
plant. De aanleg van bloemknoppen gaat gelijk op met de vegetatieve groei en
wordt dus ook door dezelfde omstandigheden beheerst. De uitgroei van deze
knoppen wordt gestimuleerd door een hoge luchtvochtigheid en vertraagd door

lage temperatuur (20°C of lager) en aanwezigheid van vruchten en staat verder
onder invloed van apicale dominantie. Het openen der knoppen wordt bepaald
door het aantal reeds tot stand gekomen bevruchtingen. Het vóór de vruchtgroei

wegnemen van bloemen verlengde de bloemvormng en de groei aanmerkelijk,
tot zelfs langer dan 12 maanden. Een hoge temperatuur, van 33°C, heeft hetzelfde effect doordat er vrijwel geen vruchtzetting plaats vindt wegens de lage
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kiemkracht van het bij deze hoge temperatuur gevormde stuifmeel en wegens
langere hypanthia, duslangere toegangswegen voor de stuifmeelbuis. De optimale
temperatuur ligt ongeveer tussen 27 en 30°C, het laagst bij rassen die aangepast
zijn aan hogere breedtegraden.
Soortgelijk onderzoek bij sesam toonde aan, dat groei en bladaanleg bevorderd
werden door de temperatuur te doen stijgen van 24°C naar 33 °C. Ook verlenging
van de fotoperiode gaf bij deze kortedagplant wegens latere bloei en uitstel van de
vruchtzetting een krachtiger vegetatieve ontplooiing en daardoor grotere zaadproduktie per plant. Begin van bloemaanleg werd het snelste bereikt bij een con—
stante temperatuur van 24-27°C en bij een fotoperiode tussen 10 en 13 uur, waar—

van tenminste 8 uur vol daglicht.
Ook bij Vigna sinensis, bruikbaar als voedergewas maar ook als peulvrucht, bleek
lange dag de vegetatieve, en korte dag de generatieve ontwikkeling te begunstigen. Korte dag geeft nog vóór de bloei een groeiremming, die niet door lange dag
weer ongedaan kan worden gemaakt. Een fotoperiode van 8 tot 11 uur is het gunstigst voor snelle aanleg van bloeiwijzen. Korte dag is ook nodig om remming
van de ontwikkeling der bloeiwijze te ontgaan. Voor zaadteelt is een tamelijk
lange groeiperiode wenselijk met vorming van een voldoende groot bladoppervlak, zodat de zaai voor dat doel in het seizoen met de lange dagen dient te vallen.
Cassave bleek zich met de vorming van zijn wortelknollen als kortedagplant te
gedragen.
De ontwikkeling der tropische vakken aan de Landbouwhogeschool is, blijkens de
ervaring, niet rechtlijnig te voorzien. Veel hangt af van wensen, strevingen en
activiteiten elders in de wereld. Toch mag verondersteld worden dat Wageningen
ook in de wat verdere toekomst in een wisselwerking met tropische en subtropische landen veel kan bieden en omgekeerd daar veel inspiratie kan opdoen. Vooral in de tropische groentegewassen, thans veelal nog verzamelgewassen, mogen op
elementair niveau snelle vorderingen verwacht worden. Niet ondenkbaar is een
gang van zaken, dat LH-medewerkers langere tijd worden uitgezonden naar cen—
tra, die als ‘buitenstation’ van de Landbouwhogeschool fungeren. Ze zouden
dan daar onderzoek verrichten aan plaatselijk van belang zijnde gewassen en te—
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vens cursussen verzorgen voor plaatselijke en voor Wageningse studerenden.
Wageningen zelf zal in staat moeten zijn om sommige geselecteerde vraagstuk—
ken, die bijzondere uitrusting en uitdrukkelijke bundeling van specialismen vereisen, hier aan te pakken. Het staat wel vast, dat dit geen onderzoek kan zijn
waarbij menggewas oppervlakten van enige betekenis nodig heeft. Dit zal in het
geschikte klimaat moeten worden gedaan. Het is in dit verband nuttig om te beseffen, dat b.v. ook lichtintensiteitsproeven zonder veel voorzieningen Op het
veld kunnen gebeuren.

DE TUINBOUWPLANTENTEELT
DR. IR. A. M. SPRENGER, hoogleraar tot 1947; DR. IR. s. ]. WELLENSIEK, buitengewoon
hoogleraar 1946—1947, hoogleraar sinds 1947; DR. IR. }. DOORENBOS, lector 19561963, hoogleraar sinds 1963.

Na het wegvallen der oorlogsbelemmeringen vertoonde de Nederlandse tuinbouw
een sterke groei, niet alleen in omvang, maar ook in differentiatie der teelten en
in de verspreiding over het land. Afzetmogelijkheden, intensivering van kleine
landbouwbedrijven, stijgende arbeidsproduktiviteit, uitstraling vanuit bestaande
centra, technische vondsten en het onderzoek van de centrale en regionale in—
stellingen waren de gangmakers van deze beweeglijkheid. Vooral de glasteelten
groeiden aanmerkelijk.
Voor de vele teelten diende het onderzoek te zoeken naar wegen tot vernieuwing.
De mechanisatie uitte zich in veel richtingen. Er ontstond de automatische regeling van het kasmilieu met inbegrip van de koolzuurtoediening, de minerale
voeding en de bevochtiging (stekken onder waternevell), doch ook met vraagstukken van waterkwaliteit en verzilting. Er groeide ook de machinale behandeling van de vollegrondsteelten, waarvan steeds grotere percelen verschenen en
waarvoor grondbewerkings—, beregenings-, spuit- en geleidelijk aan ook oogstap-

paratuur werden ingezet.
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Voortbrenging van nieuwe rassen, die in de veranderende teelten passen, en
toetsing van hun gebruikswaarde vormde een centrale activiteit. Dit onderzoek
vroeg ook veel werk, omdat door de per centrum verschillende teeltvoorwaarden
overal weer andere eisen aan de rassen worden gesteld. Zelfs potgrond is niet een
vaste groeifactor. Als niet meteen rassen voorhanden waren die aan de teelteisen
konden voldoen, kon met velerlei plantmodiﬁcatoren (stuurstoffen) richting ge—
geven worden aan het groei- en ontwikkelingsverloop van de plant. Zo ontstonden dankbare toepassingen van auxinen voor het stimuleren van de beworteling,
van gibberellinen voor het tot stand brengen van parthenocarpie bij fruit, van
phytokùúnen.voorluî veﬂengen.van.delevensduur\nuiorganen,van.nxn—en
ruststoffen voor de belemmering van voortijdige of ongewenste uitloop en van
rustbrekers (ethyleen) voor verschuiving van het groeiseizoen. Entingen van
fruit, komkommers, tomaat, aubergines e.d. worden, behalve soms voor het ont—
lopen van bodemparasieten, ook gebruikt om de groeiwijze der planten te modi—
ﬁceren. Ook door temperatuur— en lichtbehandelingen, zowel ter versnelling als
ter vertraging, heeft men zich verder leren losmaken van de natuurlijke seizoensmatigheid. Met aanvullende steun van bewaartechnieken kunnen produkten als
sla, tomaten en allerlei bloeiende siergewassen thans vrijwel het hele jaar vers gelevenìvvorden.
De rationalisatie en de bedrijfsvereenvoudiging leidden tot gespecialiseerde be—
drijven voor het telen van plantgoed en voor de zaadteelt. De teelt van zaad, dat
immers niet het normale oogstprodukt van tuinbouwgewassen is, kan aanmerkelijk afwijken van de gebruikelijke teelt en dus andere teeltvoorwaarden vergen.
Verplaatsing van de zaadteelt naar het buitenland gaat op groter schaal voorko—

rnen.
Het onderwijs in de tuinbouwplantenteelt heeft, met het oog op deze ontwikke—
lingen, gekozen voor het behandelen der vraagstukken vanuit de zeer brede basis
van plant en milieu: de plant in haar erfelijke variaties en het milieu als een samenstel van groeifactoren met elk hun eigen natuurlijke traject van plaats tot
plaats of van land tot land, maar ook met hun mogelijkheden om kunstmatig ge—
regeld te worden over een nog groter traject. Het accent is daarmee op zeer algemene inzichten komen te liggen. In plaats van leerrijke voorbeelden bestrijkt de
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Het enige jaren geleden voltooide gebouw voor Tuinbouwplantenteelt, een
goed voorbeeld van een sobere, doch doeltreffende bouw.

leerstof nu de gehele tuinbouw en bevat daarmee heel wat ecologische, fysiologische en biochemische elementen, waarmee verspreide ervaringen tot een algemener inzicht kunnen worden samengebracht. Het is voor de Landbouwhogeschool uiteraard uitgesloten om in eigen sfeer de grote verscheidenheid van bedrijfstypen en teelten als voorbeeldobjecten en oefengelegenheden te verwerkelijken. Voor de afzonderlijke teelten wordt daarom dankbaar gesteund op specialistische docenten uit het milieu der betreffende proefstations en diensten. Zij
verzorgen ongeveer een derde van de stof voor de kandidaatsstudie en verlenen
voor de gevorderde studenten hulp bij het verzorgen van scriptieonderwerpen en
andere werkstukken. De omvang der stof en het grote aantal studenten en promovendi vereiste een versterking van de vaste docerende staf, aanvankelijk in de
vorm van een lectoraat, naderhand als een dubbele bezetting van de leerstoel.
Dat zowel voor het onderwijs als ook voor het als voedingsbron dienende onderzoek verdere uitbreiding van experimenteermogelijkheid noodzakelijk was,
spreekt vanzelf. Zowel de verkregen moderne behuizing met de in 1963 in gebruik gekomen regelbare klimaatsruimten als de vergroting van het kasoppervlak waren dus niet slechts bijzonder welkom, maar ook hoogst dringend.
Bij de actieve ontwikkeling van wetenschappelijke kennis is zowel het compileren
van ervaringen van elders als het aanvullen daarvan met eigen gegevens van be—
lang. Beide krijgen echter pas het maximale effect wanneer zij uitmonden in een
voor het onderwijs bevattelijke vorm. Het tot stand gekomen leerboek, dat de
grondslagen der tuinbouwplantenteelt behandelt, heeft in dit opzicht bijzonder
welkome diensten bewezen. Het onderzoek zelf heeft velerlei beddingen gevon-

den.
Bij veel tuinbouwgewassen is vormenrijkdom als doel op zichzelf of ter wille van
uiteenlopende teeltbestemmingen, wenselijk. Aan vormenvariatie, veredeling en
selectiemethoden is dan ook veel gedaan. Dit is in de bijdrage ‘Plantenveredeling’
in het kort aan de orde gesteld.
,
Beïnvloeding van groei en produktie is in de tuinbouw van vitale betekenis. Elke
mogelijkheid kan praktische waarde hebben en het onderzoek heeft dan ook veel
paden bewandeld. Enige voorbeelden van uiteenlopende aard kunnen worden genoemd.
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Bij asperge zijn de manlijke planten het groeikrachtigst en het produktiefst. Herkenning van deze planten moet wachten totdat de zaailingen bloeien. Dit kan
worden versneld door ze in de herfst van het jaar van uitzaai in de warmte te
brengen. Vegetatieve vermeerdering van produktief gebleken planten is aanlokkelijk, gaat echter via scheuren slechts langzaam en via stekken ook vrij moeizaam
omdat wortelinitialen slechts ontstaan aan stengeltoppen van kiemplanten of aan
geëtioleerde spruiten, beide nog vrij van de in gewone stengels gevormde harde
schede. De stekken worden steriel via een vaste voedingsbodem op een vloeibaar
milieu in het donker gebracht en moeten daarbij worden voorzien van mineralen,
suiker en groeistof.
Tomaat wordt door hogere temperatuur, mits het licht sterk genoeg is, aangezet
tot snellere stengel- en vruchtgroei, een vroegere hoewel kleinere oogst (er komen
minder knoppen per tros en minder vruchten), terwijl het wortelstelsel, de stengel
en de bladeren lichter in gewicht blijven. Grote planten zijn het vroegst;dit kan
worden ondersteund door extra licht vóór het uitplanten.
Kunstmatige extra belichting vóór het uitplanten werkt ook gunstig bij winter—
en voorjaarsteelt van andijvie. In het geval van herfstteelt lukt het echter niet,
ook niet door daglengteregeling, om dan goede kroppen te krijgen en gaat de
met belichting bereikte voorsprong weer verloren.
Van de rekstof gibberellazuur (GA) is de groeibeïnvloedende werking onderzocht.
Bij erwten gaf GA sterke stengelstrekking en bij een dwergvorm van dit gewas
kon het de groeiremming, die onder invloed van licht bleek te ontstaan, opheffen.
Bij cyclamen gaf deze stof naast de strekking ook bloeivervroeging en synchronisatie van de bloei. Bij witlof ontstond sneller een krop. Bij appelzaden bleek GA de
werking van kou (stratiﬁcatie) maar onvolledig te kunnen vervangen. In na—
jaarsspinazie werd door GA meer geoogst produkt verkregen, de kwaliteit was
echter minder door grotere neiging tot schieten.
Sterke groei drukt veelal de bloei en de vruchtvorming. Groeiremming is om die
reden meermalen punt van onderzoek geweest. De remstof Alar (B9) kort na de
bloei toegediend aan appel of peer remt de groei tijdelijk krachtig of helemaal en
bevordert dan de vruchtgroei. Groeiremming langs dezelfde weg in de jeugdfase
kon niet de gehoopte bloeivervroeging bewerkstelligen. Dezelfde stof bleek bij sla
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het schieten te kunnen afremmen, zodat deze langer verkoopbaar blijft. Een an-

dere stof, CCC, drukt de stengelstrekking van spinazie, zonder echter het in bloei
komen uit te stellen.
Bij bol- en knolgewassen lijkt het er soms op of het ‘blind’ worden der planten

(wegblijven van bloei) een gevolg zou kunnen zijn van te sterke groei van de
nieuwe bol of knol. In de proeven bleek het echter eerder zo te zijn, dat het verdrogen van de bloeiwijze vooraf gaat en de genoemde organen tot meer groei in
staat stelt.
Bij appel en peer wenst men door het snoeien een sterke groei te corrigeren. Een

proef over de graad van snoeien toonde hij insnoeien tot op de helft van het 2-ja-

rige hout een toename van de relatieve vruchtzetting in mei en ook een grotere
relatieve einddracht, maar toch een oogstverlies. Verdere ervaringen met soortgelijke ingrepen lieten echter zien, dat in latere jaren nawerking in tegengestelde
richting kan optreden, zodat de interpretatie niet eenvoudig is. Uitbuigen van
takken is, doordat de topscheut een geringere lengtegroei vertoont, ook een
vorm van ‘snoei’ met gunstig effect op de vruchtbaarheid.
Bij spruitkool kan men, als men ter wille van de uniformiteit der spruitgrootte
dichter gaat planten, de grootte der spruiten op peil houden door de planten te
toppen. Het ontbladeren van de kool als voorbereiding voor mechanisch oogsten
bleek met diquat of met natriumchloraat te kunnen geschieden zonder dat de
spruiten bezwaren ondervinden.
Remming van het uitlopen der knoppen bij vroege appel- en perebomen ter
wering van de nachtvorstschade is een punt van gedegen onderzoek geweest.
Enige tribalogeenbenzoëzuren werden niet zonder succes voor dit doel aangewend, doch de toepassing is te weinig bedrijfszeker om het tot een praktisch ge—
bruik te brengen. Op dezelfde wijze kan de vegetatieve groei worden geremd, met
als gevolg versterkte bloei in het volgende seizoen.
Een aansluitend terrein, waarop aan tal van planten zeer veel werk is verricht, is
dat van de bloeivoorwaarden der planten. Het doel is enerzijds om te kunnen ingrijpen teneinde buiten de normale tijd bloemen en vruchten te verkrijgen, anderzijds om bij de veredeling de opeenvolging der generaties te kunnen versnellen.
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De bij verscheidene planten optredende jeugdfase, waarin ze zich ongevoelig to
nen voor de diverse bloeibeïnvloedende maatregelen, werd bestudeerd bij klimop,
tuinklokje, bieten, duizendschoon, judaspenning, spruitkool, muurbloem en pink
sterbloem. Bij klimop keren de jeugdkenmerken terug door behandeling met gib
berellazuur. Bij tuinklokje bleek koude effectiever naarmate de planten ouder wa
ren. Ook bij bieten nam de werking van koude toe naarmate de planten groter
werden. Bij spruitkool werd een voor vernalizatie minder gevoelige jeugdfase
vastgesteld. Bij duizendschoon, waarbij goede bloei verkregen bleek te kunnen
worden door 11 à 12 weken oude planten ca 6 weken koude te geven, verkortte
het enten op een generatieve onderstam de jeugdfase. Judaspenning en pinkster
bloem, maar ook andere planten, blijken geen vaste jeugdfaseduur te hebben:
door hogere lichtsterkte in de jeugd wordt deze fase bekort, zoals in het algemeen
door factoren die de groei bevorderen. Appel- en perezaailingen hebben eveneens
een hardnekkige jeugdfase, die echter toch modificeerbaar blijkt te zijn: bij het
planten van eenjarige zaailingen in een aantal proeftuinen met ligging tussen
Noorwegen en Israel traden reeds spoedig verschillen op in tijdstip van eerste
bloei.
Veel uitkomsten werden verkregen bij bestudering van de vernalizatie als een der
belangrijke bloeibeïnvloedende processen. Bij bieten, vooral bij kroten, kan zeer
tijdig uitzaaien in het vroege voorjaar nog voor doeltreffende vernalizatie zorgen.
Bij tuinklokje, maar ook bij andere planten, blijken voor het voldoen aan de
vernalizatiebehoefte de koude en de korte dag elkaar geheel of ten dele te kunnen
vervangen; zij werken echter langs verschillende wegen. Duizendschoon kan
door een temperatuur van 35 °C gedevernalizeerd worden, doch geeft men deze
warmte voorafgaand aan de kou dan blijkt de koudebehoefte kleiner te worden.
Ook het afwisselen van warme en koude etmalen tegen het einde van het verna
lizatieproces is gunstig voor de bloei. De reactie op kou blijkt af te hangen van de
scheutgrootte. De ui kan eenjarig gemaakt worden: de plant schiet n.l. na 5 maand
korte dag (8 uur) en 1 maand lange dag (16 uur). Korte dag verhindert de bolvor
ming en doet helaas ook veel planten afsterven. De peen blijkt een zeer grote kou
debehoefte te hebben en slechts na natuurlijke winterkou algehele bloei te geven.
Witlof reageert zonder jeugdfase op plantvernalizatie, maar ook wel op zaadver-
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nalizatie. Ook wortelstek van deze plant kan gevernalizeerd worden, al is de
effectiviteit afhankelijk van het niveau der reservestoffen. Het afsnijden van de
kop der wortels doet de vernalizeerbaarheid niet verloren gaan. Spinazie reageert
op zaadvernalizatie, maar niet zo sterk dat de duur van de koudebehandeling
door de bloeiversnelling wordt goedgemaakt. Ook is eenzelfde effect te bereiken
door gibberellazuur en lange dag te laten inwerken. Lage temperaturen tot 8°C
verminderen de voor een bepaald bloeieffect noodzakelijke daglengte, terwijl nog
wat hogere temperaturen (9-13°C) slechts het schieten induceren en niet de
differentiatie van de bloeiwijze.
Ook andijvie is een kwantitatief koudebehoeftige plant: plantvernalizatie is niet
effectief of remmend wanneer lange dag volgt, terwijl gibberellazuur en ook aanhoudend zeer hoge temperatuur (35 c’C) versneld schieten en bloei geven. Devernalizatie door hoge temperatuur is mogelijk, tenzij de vernalizatie reeds ver gevor-

derd is of tijdens enige dagen normale temperatuur gestabiliseerd is.
Bij Cheiranthus allionii is de vernalizeerbaarheid veranderlijk met het stadium
der plant. Plantvernalizatie wordt in toenemende daglengte minder effectief met
TL-licht en effectiever met gloeilicht. Indien hoge temperatuur (35°C) of korte
dag aan de vernalizatie voorafgaat, wordt de vernalizatiebehoefte verhoogd.
De theoretische achtergronden van de vernalizatie maakten vorderingen. Vernalizatie blijkt slechts effectief bij inwerking op delende cellen. Alleen meristemen
van gekoelde vegetatiepunten vormen bloeiwijzen. Overbrengen van het verna—
lizatie-effect door enting gelukte bij Cheiranthus niet. Bladvernalizatie bij judaspenning bleek mogelijk bij blad dat uit de jeugdfase is, mits de bladstekken knoppen regenereren. Indolylazijnzuur, dat de knop- en spruitvorming remt, werkt
ook de vernalizatie tegen. Bij spruitkool is eenjarigheid, bij Cheiranthus daaren—
tegen het bezit van koudebehoefte dominant over de recessieve andere vorm.
Behalve de koudebehoefte moet bij meerjarige planten vaak ook een rusttoestand
worden overwonnen voor de voortgang van de ontwikkeling. Bij het forceren
van gewassen laat men dit kunstmatig verlopen. Zo geeft bij Forsythia intermedia een korte koudebehandeling met continue belichting, als ze toegepast wordt
na het intreden van de winterrust, volle bloei. Rhododendronsoorten laten zich
meestal in bloei trekken door hoge temperatuur en continu zwak licht. Bij de
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sering, het amandelboompje en de kornoelje had natriumazide, toegepast in een
waterbad, een goede werking.
Mogelijkheden van bloeibei'nvloeding van gevernalizeerde of van niet vernalizatiebehoeftige planten hadden in velerlei varianten aandacht. De eisen der planten
vertonen dikwijls samenhang met de wijze en mate van vernalizeren. Witlof is
na plantvernalizatie dagneutraal, hoewel het gewas overigens wel een langedagplant is. Bij enige andere bladgroenten is het reactiepatroon der plant van veel
betekenis voor de teeltmogelijkheid in verschillende jaargetijden: de omvang van
de oogst moet immers tot stand komen tussen de opkomst en het schieten van
het gewas. Kropsla wordt door lange dag aangezet tot schieten, korte dag geeft
aanvankelijk alleen kroppen. Spinazie vertoont voor schieten en bloei langedagbehoefte, des te sterker naarmate de temperatuur hoger is. Hoge lichtintensiteit
versnelt de bloei wanneer de bloeineiging onder invloed van daglengte en tem—
peratuur reeds groot is, maar bij een geringe bloeineiging werkt veel licht vertragend, misschien door onderdrukking van de stengelstrekking. Gibberellazuur
versnelt de stengelgroei en heeft daardoor enig positief effect op de bloemvorming.
Andijvie gaat eerder schieten naarmate de daglengte groter, de temperatuur (na
vernalizatie) hoger is of gibberellazuur is toegediend, terwijl extra belichting tijdens het opkweken het schieten vertraagt.
Bol- en knolgewassen reageren niet alleen met de bloei op de milieuomstandigheden, maar ook met de bol- of knolgroei. Bij boliris lijkt het er op, dat de bloei
intreedt zodra vanaf de spruiting een bepaalde lichtsom bereikt is die per cultivar
verschilt. Bij gladiool geeft een daglengte van 10 uur tijdens de knolvorming een
zwaardere knol dan 16 uur. De tijdens de bolgroei inwerkende temperatuur bein—
vloedt het bloeitijdstip van tulp en iris sterk: hogere temperatuur leidt tot eerdere
bloei. Het tijdstip van bloei reageert op de temperatuur van de grond na het opplanten nog duidelijker dan op de temperatuur van de lucht. Bij Freesia bleek het
temperatuuroptimum voor bloei 15°C te zijn; 16 uur licht en 24 °C gaf geen bloei
omdat lange dag de bloei vertraagt (daarentegen de knolgroei bevordert).
De aardbei, een kortedagplant, heeft in de nazomer haar bloemaanleg, die verder
nog in de hand gewerkt wordt door zwakte van het licht en door lager wordende
temperatuur. Door de korte dag wordt ook de groei stilgelegd. De strekking van
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bladstelen en bloemtrossen na een koudeperiode kan bij het forceren ondersteund
worden door behandeling met lange dag of bespuiting met gibberellazuur.
Nog enkele factoren, die bij de bloeibei'nvloeding een rol spelen, zijn de stikstof en
de aard van het licht. Ontbreken van stikstof vertraagt bij de kortedagplanten
Perilla en Kalanchoë de bloemvorming, bij de langedagplanten dille en spinazie
eveneens, terwijl bij de langedagplant gele mosterd stikstofgebrek juist versnel—
lend werkt. Bij de chrysant, een kortedagplant, werkt rode straling sterker bloeibevorderend dan korte dag. Bij tomaat, een dagneutraal gewas, wordt de bloei
uitgesteld bij vermindering van de lichtsterkte en wel des te meer, naarmate de
temperatuur hoger is. De aanmaak en beschikbaarheid van assimilaten worden
dan beperkend.
Ook aan de theorie van de totstandkoming van de bloei werd krachtig gebouwd,
hoewel er ook nog veel punten ondoorzichtig zijn. Entingsproeven met Perilla
crispa en judaspenning toonden aan, dat de geïnduceerde en ook de bloeiende
partner de andere tot bloei kan brengen, zelfs in een niet inducerend milieu. De
aldus geïnduceerd geraakte receptor van Silene armeria vermeerdert de stimulans
blijkbaar autokatalytisch en kan daardoor op zijn beurt als donor optreden. De
bloeistimulans gedraagt zich in een aantal opzichten als een virus.
Gedurende de lichtperiode ontstaat bij kortedagplanten een remming, tenzij dit
wordt voorkomen doordat tegelijkertijd lage temperatuur en lage lichtintensiteit
heersen. Bij de saliesoort Salvia occidentalis kon worden aangetoond dat de remming gepercipieerd wordt in het blad en van daar uit de groeitop bereikt en de
bloemknopvorming verhindert. Bij langedagplanten, waarvan Silene armeria als
voorbeeld grondig bestudeerd werd, ontstaat een remming in de donkere periode,
die in een korte lichtperiode niet ongedaan gemaakt kan worden, tenzij men in
die laatste periode zeer hoge temperatuur (32-35°C) laat inwerken.
Soms is de bloem tevens het teeltdoel, zoals bij de meeste siergewassen. Wil men
echter zaad of vruchten oogsten, dan is rijke bloei extra belangrijk en dienen ook
de bevruchting, de vruchtvulling en de rijping gunstig te verlopen. De vorming
van bloemtrossen bij appels blijkt in lange dag sterker te zijn dan bij korte dag.
Succesrijk werk is gedaan over het gebruik van de ‘kunstbij’, een trilapparaat
voor het verzamelen van stuifmeel ten behoeve van kunstmatige bestuiving, en
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de trossentriller, die de stengel van de tomaat in trilling brengt en zo de bestuiving bevordert. Beide mogelijkheden geven grotere, maar vooral vroegere toma-

tenoogsten.
Men kan de bevruchting wel eens omzeilen door de planten aan te zetten tot
parthenocarpie of een reeds bestaande neiging daartoe te versterken. Dit is van
bijzondere betekenis wanneer bij fruit de bevruchting vastloopt door nachtvorst,
indien deze althans niet zo hevig is dat het hele vruchtbeginsel gedood wordt.
Vooral gibberelline bij beginnende of volle bloei heeft bij appel en peer gunstige
perspectieven getoond. Weliswaar heeft deze stof als ongunstige nevenwerking
het verminderen van het aantal gemengde knoppen, maar dit lijkt met een remstof, b.v. B9, tegengegaan te kunnen worden. Bij tomaat geeft gibberelline na achterwege blijvende bevruchting slechts een gedeeltelijke oogst. Bij de zaadwinning
van tomaten ontmoette men het reeds onder ‘Plantenveredeling’ genoemde verschil in doordringing van normale en gemuteerde stuifmeelbuizen.
Het openen van de mogelijkheid om planten vegetatief te vermeerderen kan wenselijk zijn voor verschillende doeleinden, b.v. om teeltmateriaal sneller te winnen,
om uniformiteit te bereiken, of om onderstammen te benutten die resistent zijn
tegen bodemparasieten of die het groeitempo van de ent gunstig afstemmen op
het milieu. Bij enting van tomaat op doornappel (Datura) of van meloen op Cucurbita ﬁcifolia werd vertraagde onverenigbaarheid bestudeerd. Deze uit zich in
slechte wortelgroei en -functie en vervolgens verdrogen van de ent, speciaal zodra

deze vruchten vormt. De storing is minder of blijft achterwege als men de onderstam eigen blad laat behouden.
Op de mogelijkheid om jonge stengeltoppen van steriel gekiemde aspergezaden te
stekken werd reeds gewezen. De bij het stekken vereiste wortelvormng blijkt
bij Perilla met het ontstaan der bloemprimordia achteruit te gaan; bij spruitkool
verdwijnt het wortelend vermogen zodra het schieten begint. Dit blijkt intussen een kwestie van relatief verminderd bladoppervlak en niet een absoluut be—
letsel te zijn. De reeds lang bekende invloed van B-indolylazijnzuur op de wortelvorming blijkt synergistisch ondersteund te worden door stoffen als indol,
naftol en fenol. Het regeneratievermogen van bladstek van judaspenning bleek
in onvolgroeide toestand matig tot slecht te zijn, was het best zodra het blad
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zijn grootste oppervlak bereikt en neemt dan weer af. Bij grootbloemige winterbloei—begonia bleek een gemakkelijke vermeerdering mogelijk uit groot blad
bij veel licht in lange dag. Bij appel bleken enige verwachtingen over het vermeer—
deren via sferoblastscheuten niet bewaarheid te worden.
Enige andere onderzoekingen hadden nog betrekking op schurftresistentie bij
appel, op bladvlekkenziekte (Cladosporium) bij tomaat, vorstresistentie bij
spruitkool (waarvoor heterosis gevonden werd), houdbaarheid van snijbloemen
(waarbij een antisepticum, wat suiker en de juiste pH van het water de levens—
duur ondersteunen) en een toetsmethode voor gibberellazuur (via lengtegroeime—
ting van stengelfragmenten van erwten in oplossingen, die tevens indolylazijn-

zuur en sucrose bevatten).
Het valt te verwachten, dat in de nabije toekomst een nog verdere uitbouw van
het vak Tuinbouwplantenteelt in de richting van de basiswetenschappen nodig
zal blijken. Niet alleen zullen de toepassingen van dit soort kennis in de praktijk
van de teelten toenemen, maar er zal ook een blijvend emplooi zijn voor experts
die in staat zijn theoretische aspecten verder te ontwikkelen. Ongetwijfeld zal de

bemoeienis met tropische tuinbouwgewassen toenemen en zullen er, in samenspel met de Afdeling Tropische Landbouwplantenteelt, onderzoekprojecten en
ook individuele opleidingsschema’s worden opgezet.
Een verdere behoefte aan regeling van de teeltomstandigheden zal ontwikkeling
van methoden vergen, alsmede klimaatsregistratie. Ten behoeve van oogstspreiding en oogstvoorspelling zal een nog scherpere formulering van de diverse invloeden gevraagd worden. In onze tuinbouw mag men in het bijzonder voor de
grote fruitteelt een ander aanzien verwachten. De plantomvang, een bezwaar
zowel voor de behandeling als voor de oogst als ook voor de duur van de niet lonende wachtperiode, zal zich ongetwijfeld wijzigen. Ook voor de kwetsbaardere
produkten zullen gemechaniseerde oogstwijzen in gebruik komen. Wellicht mag
men af en toe introductie van een nieuwe teelt van elders verwachten. De afgestudeerden van de Landbouwhogeschool zullen daarbij meer dan in het verleden
ook andere dan ambtelijke functies gaan bekleden. Naarmate de produktie meer
gedifferentieerd, geconcentreerd en geïntegreerd wordt, zullen deskundigen de
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bedrijfsleiding terzijde moeten staan bij het beoordelen en voorbereiden van hun
produktiebeslissingen of bij het openen van nieuwe wegen. De behoeften van een
talrijker en welvarender mensheid zullen ook de vraag naar tuinbouwprodukten
gaande houden. Dat er in het bijzonder in de minder ontwikkelde landen nog
zeer veel werk met perspectief wacht, werd reeds onder de ‘Tropische Landbouw—
plantenteelt’ aangestipt.

Na deze uiteenzettingen over de levenslijnen der afzonderlijke teeltvakken is het
dienstig ter afsluiting ook nog naar hun gezamenlijke toekomst te zien.
Geconstateerd kan worden, dat de teeltrichtingen zich meer en meer nog slechts
onderscheiden door de te. behandelen gewassen. De basiskennis voor het op gang
houden van de produktie krijgt veel gemeenschappelijke elementen en zelfs de ingrepen die men bij de teelten toepast gaan elkaar naderen. Verwacht mag dan
ook worden, dat de teeltvakken aan de Landbouwhogeschool, hoewel ze om overbelasting van de studerenden te vermijden ongetwijfeld gescheiden zullen worden
gedoceerd en beoefend, elkaar in groeiende mate zullen ondersteunen. Dit zal
vooral gelden als het gaat om behandeling van speciale vraagstukken, die in een
der teeltvakken wellicht hun natuurlijke rustpunt vinden maar in de andere ook
af en toe aan de orde komen, of om zeer algemene technieken, zoals weefselkweek,
ecologische studies e.d. Deze onderlinge samenhang zal het de teeltvakken ook
mogelijk maken om met de technische voorzieningen van de Landbouwhoge—
school krachtig te werken aan wetmatigheden bij groei- en produktieprocessen in
andere klimaatstypen en zo een bijdrage op afstand te leveren aan het werk in de
zich ontwikkelende landen.
Een nog sterkere mate van samengaan der teeltvakken, met het ogenschijnlijke
voordeel dat de afgestudeerden dan ‘van alle markten thuis zouden zijn’, zou ongetwijfeld overlading betekenen voor de studerenden of vermindering van de zo
noodzakelijke diepgang. In dit verband dient de thans in discussie zijnde mogelijkheid om een gemeenschappelijke basis van de teeltvakken (en tevens van ver—
schillende andere landbouwkundige vakken) geconcentreerd in één vak ‘Algemene
Landbouwkunde’ te verzorgen dan ook bijzonder omzichtig te worden uitge—
werkt.

De thans reeds gebruikte mogelijkheid om vraagstukken van tropische en subtropische teelten, waarover in andere teeltvakken bruikbare kennis voorhanden
is, samen met de docenten van die vakken te behandelen, zal zonder twijfel
voortzetting krijgen. Ook zullen zeer bijzondere vraagstukken, zoals onkruid—
bestrijding, zaadteelt en bewaarvraagstukken wellicht in een gemeenschappelij ke
uitbouw de beste behandeling kunnen krijgen.
Het is duidelijk, dat de teeltvakken nog niet toe zijn aan een stadium van ‘knop—
rust’, waarin slechts de bestaande toestand in stand gehouden wordt. Niet alleen
wordt op veel plaatsen in de wereld nog nauwelijks gebruik gemaakt van de bestaande kennis, maar ook in de gebieden met moderne teeltmethoden blijft een
duidelijk stijgingstempo van het economisch rendement nodig. De Wageningse
afgestudeerden vervullen hierbij overwegend de rol van onderzoeker of bedrijfsadviseur. Vooral nu het steeds meer mogelijk wordt om onderdelen van de teelt
door de sterk verbeterde vervoers- en verbindingsvoorzieningen te concentreren
op plaatsen, waar men bijzondere voorzieningen getroffen heeft (speciale plantgoed- en bewaarbedrijven) of waar de omstandigheden van nature bijzonder
geschikt zijn (zaad— en plantgoedteelt in gebieden op lagere breedtegraad of op
het andere halfrond), kan de Wageningse teeltdeskundige met zijn op grondleg—
gende kennis gerichte opleiding op een blijvende groei van zijn werkterrein reke—
nen.

Het Fytotron van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt. Aan de rechterzijde van de gang bevinden zich 8 kassen, waarvan er 6 geconditioneerd zijn
wat betreft temperatuur, luchtvochtigheid en luchtverversing. De deuren aan
de linkerzijde geven toegang tot 6 ruimten waarin bovendien het licht geconditioneerd is. Verder bevinden zich in het Fytotron nog 6 geconditioneerde
donkere ruim ten.
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DE VAKGROEP VEETEELT

ONTWIKKELINGEN
TEN AANZIEN VAN DE ZOOTECHNISCHE VAKKEN
AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL

TOT DE HERZIENING VAN HET HOGESCHOOLSTATUUT IS DE SITUATIE TEN AANZIEN VAN
het onderzoek en onderwijs bij de zoötechnische wetenschappen zeer stationair

geweest.
Tot die tijd kende men in de veehouderijsector slechts twee studierichtingen, n.].

de Nederlandse Veeteelt en de Tropische Veeteelt (met als hoofdvakken de Veeteelt in de gematigde luchtstreken, resp. in de tropen en subtropen, beide inclusief
de gezondheids- en ziekteleer van de landbouwhuisdieren, en verder de Veevoeding). De Pluimveeteelt werd in de vorm van een vrije cursus gegeven. Aangezien
de Dierfysiologie zich bij het onderwijs en het onderzoek sterk richtte op de veevoedingsfysiologische vraagstukken werd deze wetenschap als een integrerend
deel van de zoötechnische opleidingen gezien. Doordat de Dierkunde als hulpwetenschap ontbrak werden de noodzakelijk geachte grondslagen bij de veeteelt—

[130]

wetenschappen gedoceerd. Hoewel de Gezondheids— en Ziekteleer van de Landbouwhuisdieren wel als afzonderlijk kandidaatsvak werd gedoceerd, werd dit
vak tijdens de ingenieursstudie als een vast onderdeel van de veeteeltweten—
schappen opgenomen.
Tot enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog waren alle genoemde vakken aan
twee hoogleraren en een docent opgedragen. In 1948 werd daarnaast nog een lector benoemd en in 1954 werd de docent opgevolgd door een lector. Inmiddels was
in 1953 het onderwijs en onderzoek in de Dierkunde aan een hoogleraar opgedra-

gen.
Bij herziening van voornoemd statuut kwam er in zoverre verandering, dat de ingenieursstudenten in de richting Veeteelt een keuze moesten maken tussen de
hoofdvakken Veeteelt (in engere zin) en Veevoeding; voor de richting Tropische
Veeteelt werd de Veeteelt in de Tropen en Subtropen het hoofdvak.
Achtereenvolgens werd het lectoraat voor de Veevoeding tot een leerstoel verheven, werd een buitengewoon hoogleraar voor de Tropische Veeteelt benoemd
en een lectoraat voor de Pluimveeteelt ingesteld, tegelijkertijd werd de Pluimveeteelt als verplicht vak of testimoniumvak in de kandidaatsstudie opgenomen.
Naderhand is dit lectoraat tot een leerstoel verheven. Voorts werd de mogelijkheid geboden de Gezondheids- en Ziekteleer als ingenieursbijvak te nemen.
Sinds kort is het voor de ingenieursstudenten van de richting Veeteelt ook mogelijk de Pluimveeteelt als hoofdvak te nemen.
Door deze wijzigingen bestaat de Vakgroep Veeteelt thans uit vijf hoogleraren
en één lector; mogelijke hoofdvakken zijn: Veeteelt (in engere zin), Veevoeding,
Pluimveeteelt en Tropische Veeteelt. De Dierfysiologie en Gezondheids— en
Ziekteleer behoren tot de meest genomen keuzevakken.
Helaas is de outillage bij deze personele ontwikkelingen ten achter gebleven.
Slechts de Afdelingen Dierfysiologie en Pluimveeteelt zijn behoorlijk uitgerust.
De onderzoekmogelijkheden voor de Veeteelt, Gezondheids- en Ziekteleer. de
Dierkunde en de Veevoeding zijn nog gering tot bijna nihil.
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ONTWIKKELINGEN IN DE DIERFYSIOLOGIE NA 1945
DR. E. BROUWER, hoogleraar tot 1964; DRS. A. M. FRENS, hoogleraar sinds 1964.

Op het terrein van de dierfysiologie zijn na 1945 grote vorderingen gemaakt.
Ten dele zijn deze voortgekomen uit vroeger dierfysiologisch onderzoek, voor
een ander deel werden zij mogelijk gemaakt door de ontwikkelingen in andere
wetenschappen. Wat betreft dit laatste aspect kunnen worden genoemd:
1 nieuwe ontwikkelingen in chemische en fysische bepalingsmethodieken door
de opkomst van geheel nieuwe apparaturen en werkwijzen;
2 toepassingen van verschillende radioactieve stoffen ter bestudering van dierfysiologische verschijnselen;
3 ontwikkelingen in de biochemie ten aanzien van enzymen en hormonen of
hormoonachtige substanties;
4 nieuwe operatietechnieken aan het levende dier dankzij de ontwikkeling van

geheel nieuwe hulpmiddelen (apparaturen, chemicaliën).
Het dierfysiologisch onderzoek was in Wageningen altijd zeer sterk georiënteerd
op de problematiek rond de voeding van de landbouwhuisdieren. Na het tot
stand komen van het nieuwe laboratorium werd geleidelijk het terrein van onderzoek ook tot andere fysiologische vraagstukken uitgebreid, behalve veeteeltkundige aspecten werden nu ook meer algemene fysiologische problemen aangevat. Een en ander had tot gevolg dat de dierfysiologie behalve voor veeteelt- en
zuivelstudenten ook aantrekkelijk werd voor hen die zich op andere delen van de
landbouwwetenschappen toeleggen.
Onmiddellijk na de oorlog verscheen een eerste publikatie over de invloed van
plantaardige celmembranen in het voer op de vertering. De studie van de plantencelwand en de daarin voorkomende koolhydraten is daarna steeds voortgezet.
Thans is dit onderzoek zover gevorderd dat er een praktisch bruikbare en wetenschappelijk verantwoorde voederwaardebepaling op gebaseerd kan worden. De
ruim 100 jaren oude ruwe celstofmethode kan daarmee op bevredigende wijze

worden vervangen.
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Afdeling Fysiologie der dieren.

De fysiologische invloed van de voederbestanddelen op de melk- en boterkwaliteit werd ook reeds voor de oorlog bestudeerd, dit onderzoek werd daarna voortgezet. Hieruit vloeiden publikaties voort over de in gras en hooi voorkomende
vetzuren en hun invloed op de melkvetkwaliteit. Ook de vetoplosbare vitamines
hadden de aandacht met betrekking tot de gehalten aan deze stoffen in de rundveevoeders en de zuivelprodukten.
De belangrijke rol die mineralen en sporenelementen in de dierlijke fysiologie
spelen kwam tot uiting in verscheidene publikaties. Vooral de onderlinge relatie
der mineralen en mineralengroepen en haar invloed op enkele stofwisselingsziek—
ten werd diepgaand onderzocht en tot klaarheid gebracht. Bij dit werk werd ook
zuiver dierfysiologisch onderzoek verricht los van de voeding ten tijde van het
onderzoek. Ten aanzien van de sporenelementen hadden j en in iets mindere mate
Zn de aandacht. De dierfysiologische functie van het jodium werd onderzocht
om aanknopingspunten te krijgen met de jodiumuitscheiding via de melk en met
de histologische activiteit van de schildklier in verschillende delen van ons land.
Bij het laatste sluit ander hormonenonderzoek aan, dat eveneens een deel van het
onderzoek heeft uitgemaakt.
In de ontwikkeling van het dierfysiologisch onderzoek kon een uiterst belangrijke
mijlpaal worden bereikt toen beschikt kon worden over volledig uitgeruste respi—
ratiecellen voor grote dieren. In enkele jaren is dit laboratorium erin geslaagd een
zeer vooraanstaande positie te verwerven tussen soortgelijk ingerichte laboratoria
in het buitenland. Een der eerste belangrijke ontdekkingen was wel dat de onderhoudsbehoefte tussen de dieren weinig uiteenloopt en dat op die basis selectie wel-

haast onmogelijk is. Een tweede vinding is dat de hooikwaliteit van invloed is op
het percentage van de beschikbare energie, dat voor onderhoud van het lichaam
benut kan worden. Van de proeven met melkgevende koeien, mestkalveren en
mestvarkens mogen in de nabije toekomst nieuwe publikaties worden verwacht.
De laatste tijd zijn onderzoekingen gaande over de fysiologie van het maagdarm—
kanaal bij herkauwers. Daarmee opent zich de mogelijkheid meer te weten te ko—
men over de resorptie bij herkauwers en over de celstofafbraak en eiwitsynthese
in het pensnetmaagcomplex. Ook de bestudering van antigenen en enzymen is
thans ter hand genomen, vooral terwille van de mestkalvervoeding, maar daar-
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naast opent dit ook perspectieven voor onze kennis ten aanzien van andere herkauwers en misschien andere dieren.
Voor de toekomst zullen in eerste instantie de energiehuishouding en de stofwisseling het doelwit zijn, daarnaast de endocrinologie en allerlei interacties tus-

sen externe en interne processen.
Werd aanvankelijk het onderwijs in de dierfysiologie alleen gevolgd door de veeteelt— en zuivelstudenten, later werden deze colleges ook gevolgd door enkele
studenten uit andere studierichtingen (Weidebouw vooral). Bij de instelling van de
landbouwhuishoudkundige studierichtingen werd de Dierfysiologie een verplicht
vak, zij het op een andere wijze gebracht. Van het begin af is er getracht twee
categorieën colleges en daarbij behorende practica te geven. De ene is diepergaand
en bedoeld voor studenten die in hun hoofdrichting en in hun latere functie waarschijnlijk voortdurend dierfysiologische kennis behoeven; de andere is meer een
oriëntering op het gebied van de dierlijke levensverrichtingen en hun mogelijkhe—
den zoals die voor de beoefenaren van biologisch-technische of maatschappelijke
vakken met een landbouwkundige inslag op academisch niveau niet gemist kan
worden.

DE ONTWIKKELING VAN DE VEETEELTWETENSCHAP
NA 1945

DR. D. L. BAKKER, hoogleraar tot 1946; IR. W. DE jONG, hoogleraar 1947-1960;
DR. TH. STEGENGA, hoogleraar sinds 1957; DR. P. HOEKSTRA, bg. hoogleraar sinds
1962; DR. T. DE GROOT, lector 1947-1957; DR. IR. R. D. POLITIEK, lector sinds 1960.

Sinds 1945 zijn op verschillende onderdelen van de veeteeltwetenschap grote vor—
deringen gemaakt. Als meest in het oog lopende voorbeelden kunnen worden ge—
noemd:
1 de kwantitatieve genetica, die thans een intensief onderwerp van studie ten
behoeve van de landbouwhuisdieren uitmaakt. Hoewel de grondslagen reeds van
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de jaren dertig van deze eeuw dateren, konden zij pas na de oorlog voor praktisch
gebruik worden toegepast.
2 de immuno-genetica, waarvan de basis reeds omstreeks de laatste eeuwwisseling is gelegd. Deze wetenschap is pas na de laatste oorlog goed tot ontwikke—
ling gekomen, hij blijkt een belangrijke hulpwetenschap te zijn in de veeteelt.
3 de kunstmatige inseminatie, die zich in de laatste vijfentwintig jaren stormachtig heeft ontwikkeld en een enorme stimulans is geweest voor het onderzoek
met betrekking tot de voortplanting en de erfelijkheidsleer.
Door genoemde ontwikkelingen is de veeteeltwetenschap in betrekkelijk korte
tijd van een beschrijvende tot een analyserende en ten dele reeds voorspellende
wetenschap geworden. Doordat thans geëxperimenteerd wordt met grote aantallen laboratoriumdieren en zo mogelijk ook direct gewerkt wordt met objectieve waarnemingen aan landbouwhuisdieren (via proeven of uit praktijkwaarnemingen) is de statistiek naast de erfelijkheidsleer een belangrijke hulpwetenschap
geworden. Voor de veeteeltwetenschap zijn voorts de (bio)chemie en de dierfysiologie eveneens in belangrijkheid toegenomen.
In analogie met de ervaringen bij de pluimveehouderij is er ook meer aandacht gekomen voor de milieufactoren waarin de grote landbouwhuisdieren moeten leven. Mede onder invloed van de bedrijfsomstandigheden die vaak de vraag opwerpen of de tot dusver gebruikelijke stal- of hokinrichtingen niet moesten verdwijnen om plaats te maken voor minder arbeidsintensieve en gemakkelijker te
mechaniseren stallen en hokken werd de behoefte aan kennis in de milieufactoren groter. Ook ziekten en plagen die mede beïnvloed worden door de schaalvergrotingen in de veehouderij werden in het onderzoek betrokken. Met name geldt
dit de weidehygiëne.
Werden voorgaande milieu-aspecten vooral aan de praktijk ontleend, ten aan—
zien van de voortplanting en daarmee samenhangende problemen werd veel ontleend aan de medische en diergeneeskundige wetenschappen, zij het niet zozeer
vanwege de gezondheidsaspecten dan wel vanwege verbeteringen in de reproduktie.
In het eigen onderzoek kan men een aantal hoofdgroepen onderkennen. Aanvankelijk was na de oorlog de belangstelling sterk gericht op de melkproduktie
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en erfelijkheid. Deze belangstelling gaat nog steeds verder. Hierbij zij gewezen
op de erfelijkheid van de melkhoeveelheid, de melksamenstelling en de melkbaarheid. Dit laatste aspect werd door twee hoofdoorzaken belangrijk: eensdeels door

de toepassing van de kunstmatige inseminatie (waardoor een vaderdier veel invloed krijgt), anderdeels door de enorme uitbreiding van het aantal melkmachines. Verder werd gezocht naar correlaties tussen de produktiviteit en bepaalde
exterieureigenschappen bij rundvee, daarbij werd de erfelijkheid van bepaalde
exterieureigenschappen mede in het onderzoek betrokken.
Inzake de voortplanting werden er eveneens onderzoekingen verricht. In de eerste
plaats moet daarbij het bloedgroepenonderzoek worden genoemd, waarin Nederland baanbrekend werk heeft verricht. Voorts werden onderzoekingen verricht over de voortplanting bij rundvee, varkens en schapen.
Ook de vleesproduktie via het rundvee is in het onderzoekprogramma opgenomen; ook daarbij wordt gezocht naar erfelijke eigenschappen. Voorts wordt medewerking verleend aan onderzoek met kruisingsprodukten. In hetzelfde kader
wordt onderzocht hoe de groeicurve bij het huidige rundvee verloopt.
Ten aanzien van de invloed van milieufactoren werd er eveneens onderzoek verricht waarbij het stal- of hokklimaat centraal is gesteld (vooral temperatuur en

vocht).
Een geheel ander terrein van onderzoek vormt de melkwinning en melkhygiëne op
het bedrijf. Ook ten aanzien van dit punt zijn waardevolle onderzoekingen verricht. Hierbij kunnen de melkmachine, de mastitis, de moeilijkheden in de arbeidsvoorziening op praktijkbedrijven als directe hoofdoorzaken worden aange—

wezen.
Tenslotte wordt er thans een onderzoek ingesteld naar het probleem van de
maagdarmwormen bij weidende dieren, een moeilijkheid die steeds meer zorgen
baart.
Bij het onderwijs wordt het accent vooral gelegd op genetische, voortplantingsen stalklimatologische problemen, daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de
plaats van de veehouderij in het bedrijf, in ons land en in andere veehouderij gebieden.
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Ten aanzien van de tropische veeteelt zijn er geen onderzoekfaciliteiten; wel
worden — veelal buiten bezwaar van de LH-ﬁnanciën - regelmatig bezoeken gebracht aan tropische en subtropische landen. Via dergelijke contacten die onmisbaar geacht moeten worden, kan het onderwijs steeds een praktische inslag houden.

DE ONTWIKKELING VAN DE VEEVOEDERWETENSCHAP
NA 1945

IR. s. IWEMA, lector 1954—1961, hoogleraar sinds 1961.

Hoewel de vorderingen in de veevoederwetenschap ten dele een normaal gevolg
zijn van voorafgaand onderzoek, kan men daarnaast toch ook een aantal facetten
opmerken die de veevoeding een sterke verandering hebben doen ondergaan. Ten
dele is dit te danken aan voederfysiologische onderzoekingen, maar ten dele ook
aan geheel andere wetenschappen. Als zeer invloedrijke stimulansen kunnen
worden genoemd:
1 de opkomst van de antibiotica, die in kleine hoeveelheden een gunstige invloed bleken uit te oefenen op de groei en de voederconversie bij groeiende die-

ren;
2 de toepassing van allerlei beschermende stoffen die het mogelijk maken geheel
nieuwe voeders te maken waaraan zelfs één produktietak haar opkomst heeft te
danken: de mestkalverproduktie. Als zodanige stoffen kunnen worden genoemd:
de anti—oxydantia, de emulgatoren en de synergisten;
3 de bereiding van synthetische aminozuren die de betekenis van dierlijke voedermiddelen aanmerkelijk hebben gedrukt;
4 de toepassing van lineaire programmering waardoor de goedkoopste mengvoeders zijn te berekenen;
5 de ontwikkelingen in de techniek en technologie;
6 de veranderingen op de bedrijven met landbouwhuisdieren.
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In verband met het ontbreken van enige accommodatie werd het toegestaan een
deel van het Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek van Biochemische
Producten te huren (apparatuur en mankracht) om met het onderzoek te begin—
nen. Voorlopig ligt de nadruk op de mestkalveren waarbij vooral de eiwit- en
energiebehoeften de aandacht krijgen, in de toekomst zullen ook de mineralen bij
het onderzoek worden betrokken. In samenwerking met de Nederlandse kalvermelkindustrie worden vooral de meer fundamentele problemen ter hand geno—

men.
Een tweede noodoplossing is geweest samenwerking te zoeken met bepaalde industrieën om in opdracht elders onderzoek uit te voeren. In dit verband heeft de
Afdeling een nader inzicht kunnen verschaffen in de vettolerantie bij melkvee.
Dit onderzoek heeft - bij gebrek aan eigen mogelijkheden — andere instituten gestimuleerd met dit onderzoek voort te gaan.
Incidenteel kon tot dusver gebruik worden gemaakt van praktijkwaarnemingen
die bij nadere analyse ten dele uit de voeding verklaard konden worden.
Bij gebrek aan eigen onderzoekcapaciteiten wordt zoveel mogelijk via de wereldliteratuur getracht de studenten op de hoogte te houden met de nieuwste ontwikkelingen. Soms kan dit onderwijs worden geschraagd door eigen onderzoek aan
industrieën of instituten waarmee zeer hechte banden bestaan. Deze noodsituatie
zal helaas nog enkele jaren moeten voortduren.

DE ONTWIKKELING IN DE PLUIMVEETEELT NA 1945
IR. M. VAN ALBADA, lector 1958-1966, hoogleraar sinds 1966.

In vele onderdelen van de pluimveeteeltwetenschap zijn sedert 1945 grote vorde—
ringen gemaakt. Deze liggen zowel op het terrein van de fokkerij als van de voe—
ding als van het milieu. Ten dele is dit het resultaat van eerder onderzoek, ten dele
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ook door geheel nieuwe methodieken enz. Als belangrijkste oorzaken van de
snelle vooruitgang kunnen worden genoemd:

1 voor de fokkerij :
de ontwikkeling van de populatiegenetica, daardoor kon zowel theoretisch als
experimenteel de kennis van het effect voor selectie- en bastaarderingsmethoden
aanzienlijk worden verdiept en vermeerderd;
2 voor de voeding:

A

de ontdekking van het vitamine 1312, waardoor het speciﬁek effect van dierlijk

eiwit grotendeels kon worden verklaard;
B de betekenis van de onderlinge verhoudingen in de nutriënten: mineralen,

sporenelementen, vetten, aminozuren, energiewaarde;
(: de ontdekking van de antibiotica als middelen om de produktie en het voederverbruik te verbeteren;
D de synthese van diverse nutriënten uit tot dusver onbekende of ongebruikte
grondstoffen;
E de inschakeling van de computers bij het vaststellen van de mengvoedersamenstellingen;
3 voor het milieu:
A de relatie daglengteveranderingen en het ovulatieproces. Door kunstmatige
belichtingsmethoden kon de pluimveeproduktie daardoor sterk worden vergroot;
B de relatie omgevingstemperatuur en stofwisseling. Daardoor is het mogelijk
geworden beter aan de behoeften aan nutriënten tegemoet te komen;
C de dierpsychologie. Bij het groter worden van de pluimveestapels gaat de
rangorde in de ruimte een rol spelen. Hoewel deze wetenschap nog zeer jong is,

mogen hiervan gunstige resultaten worden verwacht.
Door deze ontwikkelingen is het accent wel zeer sterk op enkele hulpwetenschap—
pen komen te liggen, nl. de genetica (vooral de biometrische genetica) en de
pluimveefysiologie. Daarnaast mogen worden genoemd de chemie, statistiek,
klimatologie en dierpsychologie.
Het eigen onderzoek is aan de Afdeling nog maar pas begonnen, in feite is er nog
steeds sprake van de aanloopfase. Tot dusver geschiedde een deel van het onderzoek elders; daarbij is vooral de nadruk gelegd op het milieu en met name op de
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temperatuur. Voorts werd daar ook een begin gemaakt met het populatiegenetisch onderzoek om het effect te weten van de selectie op kwantitatieve kenmer—
ken, een en ander aan de hand van mono— en diallele splitsingsmodellen. Ver—
schillende foktechnische problemen konden reeds in modelproeven worden aan—
getoond en aannemelijk gemaakt.
De Afdeling zal zich vooral toeleggen op het onderzoek van genotype—milieu—
interacties, een terrein dat nationaal en internationaal nog weinig is betreden.
Het fokkerij—onderzoek zal vooral gericht blijven op onderzoek van selectiemethoden, gericht op hybridisatie.
Ten aanzien van de voeding zal men zich richten op een verdere detaillering van
de voedernormen van dieren die zich in verschillende ontwikkelingsstadia bevinden.
Ook de wisselwerking tussen de nutriënten en antimetabolieten zal een deel van
het onderzoek uitmaken. Voorts zullen gespecialiseerde hybriden nader in hun
voederbehoeften worden bestudeerd. Voor een en ander is nodig dat men beschikt over snellere en meer volledige analysemethoden voor de voedermiddelen,

ook daaraan denkt men mee te werken.
Gedragsstudies tenslotte zullen steeds belangrijker worden nu de dieren in voortdurend grotere eenheden worden gehouden.
In eerste instantie zal de Pluimveeteelt tijdens de kandidaatsstudie als een onderdeel van de veeteeltstudie moeten worden gezien, daarnaast is het ook mogelijk
dat studenten geinteresseerd in genetische problemen de kip als proefdier gaan
beschouwen en via de genetica bij het fokkerijonderzoek worden betrokken. De
basis blijft echter pluimveedeskundigen voor allerlei sectoren af te leveren: voor—
lichting, onderzoek, onderwijs, industrie en bedrijfsleven, zowel hier te lande als
elders.
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DE VAKGROEP PLANTEZIEKTENKUNDE

Bij DE OPRICHTING VAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL IN 1918 BESTOND REEDS HET IN—

stituut voor Phytopathologie onder leiding van Ritzema Bos. Hieruit zijn in het
begin van de jaren twintig het Laboratorium voor Mycologie en Aardappelonder-

zoek (o.l.v. Quanjer), dat sedert 1949 als Laboratorium voor Fytopathologie is
voortgezet, het Laboratorium voor Entomologie (o.l.v. Roepke) en het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (o.l.v. Van Slogteren) voortgekomen. Het onderzoek was er in die tijd hoofdzakelijk op gericht kennis te verzamelen omtrent
ziekteverwekkers en schadelijke dieren en had voornamelijk een analytisch—diagnostisch karakter. Uiteraard was dit onderzoek mede gericht op de bestrijding
van ziekten en plagen.
In de jaren voor en kort na de Tweede Wereldoorlog had het meer fundamentele
onderzoek van het toenmalige Laboratorium voor Mycologie en Aardappelonderzoek betrekking op de ras— en stamvorming bij schimmels en virussen en de
interacties van deze rassen en stammen met de rassen van de waardplant (virus—
ziekten, Phytophthora infestans en schurft bij aardappel en Stuifbrand bij granen).
Daarnaast werd de invloed van het milieu op het optreden van ziekten bestu-
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deerd. Wegens de behoefte aan onderzoek naar de oplossing van nijpende praktijkproblemen werden, onder auspiciën van de afdeling Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw en Visserij, commissies benoemd voor onderzoek van
schurft bij appel en peer, ziekten van boon, aardbei en tabak, loodglans van de
pruim en stengelaaltje van de rogge. Dit meer op de praktijk gerichte onderzoek
werd later in het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (I.P.O.) ondergebracht.
Na de Tweede Wereldoorlog heeft ook de chemische plagenbestrijding een hoge
vlucht genomen. Een groot deel van het entomologisch onderzoek bestond uit de
toetsing van bestrijdingsmiddelen, op de bestrijding gericht biologisch en fenolo—
gisch onderzoek en de studie van enkele, voor de landbouw schadelijke diergroe—
pen die tevoren betrekkelijk weinig aandacht ontvingen, zoals mijten.
Na verloop van tijd bleek dat de ontwikkelingen in de deelwetenschappen van de
planteziektenkunde een sterkere differentiatie noodzakelijk maakten. Dit kwam
tot uiting in de instelling van een buitengewone leerstoel in de Virologie in 1949,
die in 1957 in een gewone leerstoel werd omgezet, waarbij de oprichting van het

Laboratorium voor Virologie (o.l.v. Thung) een feit werd. Ook werd in 1956 een
lectoraat in de Nematologie ingesteld, dat verbonden werd aan de Afdeling Fytopathologie en waarvan de medewerkers ten dele bij de Plantenziektenkundige
Dienst en ten dele in een eigen laboratorium zijn onderbracht.
Een kenmerk van de periode na 1945 is de sterke groei van ons biologisch weten en
kunnen. Dit is mede te danken aan de ontwikkeling van de fysica en de chemie
en de hierop berustende methoden, zoals de elektronenmicroscopie, de papier— en
gaschromatograﬁe, de techniek van de ultracentrifugering, de spectrofotometrie,
de oscillograﬁe en de versterkertechniek. Door vorderingen in de genetica en
planteveredeling is tevens het onderzoek naar rassen van cultuurgewassen met
resistentie tegen insektenplagen, schadelijke schimmels, nematoden en virussen
gestimuleerd.
Dat de Planteziektenkunde zich sedert Ritzema Bos in velerlei richting heeft ont—
plooid, moge blijken uit de hierna volgende uiteenzetting van het werk dat op
iedere Afdeling plaats vindt en de interessante ontwikkelingen die zich in de des—
betreffende deelwetenschappen voordoen. Het zal daarbij duidelijk blijken dat
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het onderzoek van de Afdelingen in hoge mate wordt verricht in het verband van
werkgroepen, waarin ook andere instellingen deelhebben. Aldus kan een vruchtbare interactie tussen onderzoekers van verschillende herkomst tot stand komen.

HET LABORATORIUM VOOR ENTOMOLOGIE
onder leiding van PROF. DR. ]. DE WILDE.

De groei en betekenis van het entomologisch onderzoek komt in het bijzonder
tot uiting in de volgende voorbeelden. In 1945 beschikte men over een drietal
belangrijke synthetische organische insekticiden. Nu zijn er ruim 110. Helaas
steeg sindsdien het aantal schadelijke insektensoorten in de landbouw waarbij
resistentie tegen één of meer insekticiden tot uiting kwam van 3 tot 40. Het arsenaal van insektenbestrijdingsmiddelen is verder verrijkt door de ontwikkeling
van afweerstoffen, speciﬁeke lokstoffen en chemosterilantia. Sinds kort is aangetoond dat insektenhormonen (waarvan de twee voornaamste synthetisch wor—
den bereid) en hun mimetica (stoffen die het effect van hormonen nabootsen) een
rol kunnen gaan spelen in de chemotherapie. De biologische bestrijding heeft in
toenemende mate de aandacht van de onderzoekers getrokken. Preparaten van
insektenpathogenen als bacteriën en virussen, deden hun intrede en worden
thans in enkele landen op industriële schaal bereid. Hieruit blijkt dat bepaalde
pathogenen ook ten nutte van de land- en tuinbouw aangewend kunnen worden.
De toepassing van parasitaire- en rooﬁnsekten nam toe, maar in mindere mate

dan bovengenoemde preparaten.
Een nieuwe belangrijke techniek die uit de biologie is voortgekomen, is de toepassing van kunstmatig gesteriliseerde mannetjes bij het uitroeien van schadelijke
insektenpopulaties. In de naoorlogse periode zijn de fysiologische en biochemische
grondslagen van de toegepaste entomologie in het centrum van de belangstelling
gekomen, maar ook de technieken van de micromanipulatie en microchirurgie
droegen het hunne bij, zodat de studie van het werkingsmechanisme van insek—
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ticiden, de waarneming van de voedselplant, de groei en voortplanting der insek—
ten en de verwekking van plantegallen binnen het bereik van het onderzoek
kwamen. Bladluizen en cicaden ondervinden steeds meer belangstelling, ook van
virologische zijde, wegens hun functie als overbrengers van plantevirussen.
Het Laboratorium voor Entomologie heeft verschillende bijdragen geleverd tot
het fundamentele entomologische onderzoek. Het betreft de rol van daglengte en
temperatuur bij het doen ontstaan van de winterrust van insekten, de mechanismen die ten grondslag liggen aan de synchrone ontwikkeling van parasiet en
gastheer en de rol van hormonen bij de ‘fase’—vorming bij treksprinkhanen. Bio—

chemisch en fysiologisch onderzoek heeft de kennis verdiept van de fysiologie van
de diapauze van de Coloradokever, terwijl door middel van histologisch onderzoek studie werd gemaakt van de veranderingen in de hormoonklieren die met

winterrust en voortplanting samengaan (dennespanner, Coloradokever). De betrekkingen tussen insekt en voedselplant werden langs fysiologische weg onderzocht, met name de betekenis van de zintuigelementen bij het bepalen van de
voedselkeuze van diverse rupsen, de dynamiek van de voedselkeuze en de voedingsbehoeften van de Coloradokever. De taxonomische werkrichting, die al on-

der Roepke tot bloei was gekomen, kwam tot uiting in het onderzoek van de evolutielijnen binnen de groep der wantsen en in het werk over de systematiek van de
sluipwespen-familie der ichneumoniden.
Aangezien het te verwachten is, dat de resistentie van schadelijke insekten tegen
insekticiden zal toenemen en de nevenwerkingen van chemische middelen en hun
afbraak in bodem en water steeds belangrijker problemen oproepen, is het wenselijk te streven naar een integratie van biologische en technische bestrijdingsmethoden. Dit leidde in 1958 tot de oprichting van de Werkgroep Harmonische Bestrijding van Plagen TNO, waarin het Laboratorium een actief aandeel had. Er
wordt gewerkt aan het modiﬁceren van bestaande spuitschema’s in de fruitteelt,
de toepassing van insektenhormonen bij de bestrijding, het werkingsmechanisme
van organische fosforverbindingen en de persistentie van insekticiden.
Op tropisch-entomologisch gebied kregen de plagen van de kofﬁecultuur aan de
Ivoorkust de aandacht en verscheen er een monograﬁe over de plagen van de cul-

tuurgewassen in Suriname.
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In de toekomst zullen de voortschrijdende verﬁjning van de technische bestrijding
en de toenemende betekenis van de biologische bestrijding een steeds dieper gaande fundamentele kennis eisen, terwijl urgente problemen zoals de nevenwerkin—
gen van insekticiden een specialistische benadering zullen vragen.

HET LABORATORIUM VOOR FYTOPATHOLOGIE
onder leiding van PROF. DR. A. }. P. OORT.

Na 1949 heeft het onderzoek in de fytopathologie zich in verschillende richtingen
ontwikkeld.
De gunstige resultaten verkregen met systemische insekticiden, leidde in 1950
tot de oprichting van een Werkgroep Inwendige Therapie bij Planten met ﬁnanciële steun van ZWO. Thans staat deze Werkgroep onder de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek TNO. In dit onderzoek wordt met het Organisch
Chemisch Instituut TNO te Utrecht in belangrijke mate samengewerkt. De
Werkgroep stelt zich ten doel het vinden van systemische fungiciden. Hierbij
komt niet alleen het pathogeen maar ook de waardplant in het geding. Men kwam
tot het inzicht dat systemische middelen niet per se fungitoxisch behoeven te
zijn, maar dat zij via het metabolisme van de waardplant de resistentie daarvan
kunnen verhogen. De relatie waardplant pathogeen en het effect van chemische
verbindingen hierop staan thans in het middelpunt van de belangstelling. Het
onderzoek heeft inmiddels geleid tot het vinden van effectieve verbindingen en
de synthese van derivaten daarvan. Nauw aansluitend bij het werk van de Werkgroep is het onderzoek over fungitoxische verbindingen die in de plant onder in—
vloed van schimmels als afweerstoffen (fytoalexinen) worden gevormd en die een
belangrijk aandeel hebben in het resistentiemechanisme.
Het epidemiologisch onderzoek bestudeert opbouw en afloop van epidemieën onLaboratorium voor Fytopathologie: Isolatie van Monilia fructigena van appel.
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der veldomstandigheden. Dit heeft eerst hoofdzakelijk betrekking gehad op
Phytophthora infestans van de aardappel en op gele roest van tarwe. Thans zijn
o.a. de bruine roest van tarwe en bladziekten van rijst in onderzoek, waarbij vermeld moet worden dat de ziekten van rijst worden bestudeerd in Wageningen,
Suriname. Kennis van de epidemiologie van de schimmel is zowel van belang
voor de veredeling op resistentie als voor de chemische bestrijding. Hierbij vormt
het vaststellen van de infectietijdstippen in verband met de klimaatsomstandigheden een van de aspecten die kunnen leiden tot een rationele bestrijding. Verder
werd de biologie van uiteenlopende ziekteverwekkers nader bestudeerd, zowel fysiologische als morfologische aspecten daarvan, en werden de milieuomstandigheden bij het onderzoek naar het tot stand komen van het ziekteproces betrokken. Hiernaast staat de rasvorming bij pathogenen nog steeds in de belangstelling.

Ook de fytopathologie heeft te maken met de neveneffecten bij het gebruik van
chemische middelen. Bij regelmatige toepassing van deze stoffen, in het bijzonder
de grondontsmettingsmiddelen, bestaat er gevaar voor een verontreiniging van
de bodem, als gevolg waarvan het leven daarin wordt geschaad. Daarom is de
aandacht thans gericht op het onderzoek naar een partiële sterilisatie van de
grond, die het biologische evenwicht in geringere mate verstoort. Men hoopt zo
te komen tot een minder intensieve behandeling van de grond met chemische
middelen.
Ook na de instelling van de Afdeling Virologie bleef het onderzoek over virusziekten van de aardappel op historische en praktische gronden onder Fytopathologie

ressorteren. Dit onderzoek heeft geleid tot een verdieping van het inzicht o.a. in
de complexe materie van de interacties tussen verschillende virussen en virusstammen. Toetsingen ter bepaling van resistentie en tolerantie van nieuwe aardappelrassen ten behoeve van het IVRO worden regelmatig uitgevoerd. Voor de
praktijk is dit werk van grote betekenis.
Ook op dit Laboratorium worden in toenemende mate ziekteproblemen uit de
tropen bij het onderzoek betrokken.
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HET LABORATORIUM VOOR NEMATOLOGIE
onder leiding van DR. IR. M. OOSTENBRINK.

Reeds onder Ritzema Bos en Quanjer werden de op de plant parasiterende nema—
toden en de ziekten die zij veroorzaken, door fytopathologen bestudeerd. Naarmate van een steeds groter aantal in de grond levende nematoden het schade—
lijke karakter werd onderkend ging de nematologie een aparte plaats innemen.
Sinds 1950 heeft de nematologie zich in Nederland en daarbuiten sterk ontwikkeld. Het ontstaan van zelfstandige afdelingen voor Nematologie aan universiteiten, instituten en laboratoria in de USA, Engeland, Frankrijk, Duitsland,
USSR, japan, India en Egypte en van internationale verenigingen, tijdschriften en
handboeken is een verder bewijs voor haar snelle groei.
De resultaten van het onderzoek op het Laboratorium voor Nematologie, dat
dus administratief bij de Afdeling Fytopathologie is ondergebracht, omvatten
onder meer de beschrijving van 9 nieuwe geslachten en ruim 40 nieuwe soorten
van nematoden, taxonomische revisies van verschillende planteparasitaire geslachten en studies betreffende een aantal Nederlandse en buitenlandse collecties.
Verder faunistische studies betreffende de nematoden van Nederland, Zweden en
Venezuela en onderzoek over de ombouw van marine tot terricole nematodenpopulaties in de Zuiderzeepolders. Experimentele onderzoekingen betreffen populatiedynamica van nematoden in verband met de waardplant en met bodemkundige en klimatologische factoren. Tevens wordt diagnostisch onderzoek verricht over een aantal soorten nematoden en over het herbeplantingsprobleem bij
houtige gewassen. In samenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst, het
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek en enkele industriële
groeperingen werd en wordt onderzoek gedaan naar de nematologische aspecten
van de vruchtwisseling, de interpretatie van aaltjesdichtheidscijfers en de ontwikkeling en het gebruik van nematiciden. Op het laatste sluit het onderzoek aan
naar het ‘Tageteseffect’ waarbij populaties van endoparasitaire wortelaaltjes in
de nabijheid van het wortelgestel van soorten van Tagetes en enkele verwante
geslachten sterk worden gedrukt door de aanwezigheid van nematicide stoffen in
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deze planten. Voorts werden technieken voor de bepaling van populatiedichtheden ontwikkeld, die ook in het buitenland veel worden gebruikt. Er wordt deel—
genomen aan een aantal landelijke en regionale werkgroepen. In dit verband dient
gewezen te worden op het onderzoek van de mogelijkheden van biologische be—
strijding van het aardappelcystenaaltje dat op het Laboratorium voor Fytopathologie werd uitgevoerd. Dit onderzoek betrof talrijke parasieten van genoemd
aaltje, waaronder schimmels en protozoën. Ook van de zijde van de virologen
hebben de nematoden een groeiende belangstelling ondervonden. Er is namelijk
gebleken dat nematoden een belangrijke functie vervullen bij de overdracht van
verschillende ‘ grondvirussen' .
De betekenis van de nematologie voor de huidige landbouw wordt voornamelijk
bepaald door de wijd verspreide en moeilijk te bestrijden schade die nematoden in
het bijzonder aan eenzijdig geteelde hoofdgewassen toebrengen. Vele nijpende
plagen in de moderne land- en tuinbouw houden hiermee verband. Dit geldt in
bijzondere mate ook voor tropische teelten, waar preventieve bestrijding door
vruchtwisseling nog weinig wordt toegepast. Het terrein waarop de nematologen
werkzaam zullen zijn, zal zich in de toekomst nog verder uitbreiden door de
specialisatie van de plantenteelt en de steeds hogere fytosanitaire eisen die worden
gesteld.

HET LABORATORIUM VOOR VIROLOGIE
onder leiding van PROF. DR. IR. ]. P. H. VAN DER WANT.

In de tijd van Quanjer werd er al veel aandacht besteed aan besmettelijke planteziekten, die toen nog een raadselachtig karakter hadden doordat de verwekkers
niet konden worden waargenomen met de beschikbare hulpmiddelen. In de loop
van de tijd zijn deze ziekteverwekkers grotendeels onderkend als virussen en door
hun bijzondere eigenschappen, in vergelijking met insekten, nematoden of schimmels, is een groot gebied van onderzoek opengelegd.
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Het virologische onderzoek van fundamentele aard is gericht op het bestuderen
en vergelijken van de processen die zich afspelen in de viruszieke en gezonde plant
en de nadere karakterisering van de eigenschappen van de verschillende virussen.
De relaties tussen de virussen en hun waard alsmede die van de virussen tot hun
overbrengers (vectoren), roepen vele problemen op, die door virologen diepgaand
worden bestudeerd. Hierdoor beweegt het onderzoek zich veelal op het terrein
van de fysiologie, de biochemie en de elektronenmicroscopie.
Het onderzoek van meer praktische aard is gericht op schadelijke aantastingen
bij land—, tuin- en bosbouwgewassen. Dit omvat de identificatie van virussen en
hun epidemiologie. Gegevens die bij dat onderzoek aan het licht komen worden
benut voor de bestrijding van virusziekten. Bij de bestrijding wordt vooral gebruik gemaakt van methoden om besmetting te voorkomen o.a. door selectie en
keuring van plantemateriaal en door de bestrijding van vectoren. De techniek
van de meristeemcultuur is van waarde gebleken voor het virusvrij maken van

vegetatief vermeerderde gewassen die voor 100% met virus besmet zijn geraakt.
Ook een warmtebehandeling van virusziek plantmateriaal heeft in bepaalde gevallen succes. Een andere bestrijdingswijze die wordt toegepast is de veredeling op
resistentie tegen virusziekten.
Het onderzoek op het Laboratorium voor Virologie heeft zich in verschillende
richtingen ontplooid. Sommige onderzoekingen hebben zich gericht op de invloed en werking van virusremstoffen op de infectie en de invloed van groeistoffen
op de vatbaarheid van planten voor een virusaantasting. Ander onderzoek heeft
betrekking op de aanwezigheid van de hoeveelheid virus op verschillende tijd—
stippen na inoculatie en de vermeerdering ervan in geïsoleerd epidermisweefsel.
Hierbij wordt ook de werking van verschillende stoffen op de virussynthese getoetst. Voorts is onderzocht welke factoren de vorming van necrotische vlekken
beïnvloeden die ontstaan na inoculatie met een virus alsmede naar de verhoogde
polyfenoloxidase-activiteit die hierbij optreedt.
Het onderzoek van biochemische aard tracht verschillende problemen op te hel—
deren betreffende de eiwit- en nucleïnezuurinhoud van viruszieke en gezonde
planten, de vermeerdering van viruseiwit in de viruszieke plant, isolering en fractionering van het nucleïnezuur vóór en na infectie met een virus en de verande-
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ringen van enzympatronen in bladeren geïnduceerd door een virusinfectie. Een
gedeelte van dit werk vindt plaats in het kader van de Werkgemeenschap voor
Nucleinezuren van de Stichting Scheikundig Onderzoek in Nederland. Structuur
en chemische samenstelling van verschillende virussen, o.a. bladrolvirus van de
aardappel, enatiemozai'ekvirus van erwt, ‘cowpea mosaic'-virus en ‘tomato
spotted wilt'—virus worden onderzocht, waarbij ook de relaties virus-waardplant en
virus—vector worden bestudeerd. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de
elektronenmicroscoop, hetgeen onder meer bij het ‘tomato spotted wilt’—virus
belangwekkende gegevens heeft opgeleverd aangaande de structuur en het voor—
komen van het virus in de plantecel. Verder is er studie gemaakt van de vermeerdering van het bladrolvirus van de aardappel dat zich zowel in de waardplant als
in zijn vector kan vermeerderen. Dit laatste werd op het Laboratorium voor Entomologie experimenteel vastgesteld, waartoe een micro—injectiemethode werd
ontwikkeld die op het Laboratorium voor Virologie veelvuldig wordt toegepast.
Trouwens over het verschijnsel van de vermeerdering van plantevirussen in bladluizen bestaat nauw overleg tussen beide laboratoria.
Een ander deel van het virologische onderzoek is gericht op de identiﬁcatie van de
virussen die o.a. mozaiek veroorzaken bij Agapanthus africanus, Daphne mezereum en bataat. Tevens is een virus bestudeerd dat voorkomt bij het onkruid
Stellaria media. Op het Laboratorium wordt ook onderzoek verricht aan insektevirussen. Dit is van belang voor de harmonische bestrijding van insekten met
behulp van virussen waarbij de differentiatie en karakterisering van deze virussen
van grote betekenis zijn. Het onderzoek betreft het Tipula-‘iridescent’—virus en

een kernpolyedervirus. Dit werk geschiedt onder auspiciën van de Nationale
Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO in het kader van de Werkgroep

voor Harmonische Bestrijding van Plagen. Met betrekking tot de histopathologische vraagstukken van aantasting van insekten door virussen is er samenwerking
met het Laboratorium voor Entomologie.
Ook in de toekomst zal er behoefte blijven bestaan aan praktisch gericht virologisch onderzoek. Een deel van de praktische problemen zijn evenwel onoplosbaar
zonder een fundamentele benadering. Ook biedt het fundamentele onderzoek een
ander perspectief. Virus kan zich slechts vermeerderen in levende cellen en kan de
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normale stofwisselingsprocessen van de plant ombuigen voor zijn eigen vermeerdering. Het onderzoek met virussen nu kan belangrijke gegevens opleveren over
de regulering van de eiwitsynthese en de nucleïnezuursynthese in de cel. In dit
opzicht vormt het onderzoek op het Laboratorium voor Virologie een onderdeel
van de moleculaire biologie, die biologische activiteiten wil verklaren uit de
structuur van de materie waaruit de levende cel is opgebouwd.

HET LABORATORIUM VOOR BLOEMBOLLENONDERZOEK
TE LISSE
onder leiding van PROF. DR. IR. P. K. SCHENK.

Het onderzoek op het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek heeft zich in
de 50 jaar van zijn bestaan in hoofdzaak in twee voor de bloembollencultuur uitermate belangrijke richtingen ontwikkeld, n.l. die van de fytopathologie en de
fysiologie. Op laatstgenoemd terrein heeft, in aansluiting op het onderzoek van
prof. Blaauw en medewerkers op het Laboratorium voor Plantenfysiologisch
Onderzoek, de invloed van de temperatuur op de jaarlijkse periodiciteit van bloem—
vorming en -ontwikkeling centraal gestaan. De toepassing van de resultaten in
de praktijk heeft geleid tot opvallende verschuivingen in het gebruikspatroon van

bloembollen: meer dan 60% van de produktie wordt thans aangewend voor
bloei buiten het normale seizoen. In aansluiting op dit meer fenomenologisch
gerichte werk vindt fundamenteel onderzoek plaats om het inzicht in de fysiologische en biochemische processen zoals die door de temperatuur worden gestuurd, te verdiepen.
Het virologische onderzoek heeft sinds de jaren dertig een belangrijke bijdrage geleverd aan de diagnostiek van virusziekten door de ontwikkeling van serologische
methoden. De praktijk van en het onderzoek voor andere takken van land- en
tuinbouw plukt daarvan eveneens de vruchten.
De overdracht van ‘grondvirussen' door middel van nematoden en schimmels
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vormt een probleem, dat in toenemende mate de aandacht vraagt. Het onderzoek
naar identiﬁcatie en epidemiologie van de in bolgewassen voorkomende virussen
heeft ook grote betekenis; met de resultaten ervan kon een rationele basis worden
gelegd voor vele maatregelen in de praktijk ter voorkoming en bestrijding van
virusziekten.
In de loop der jaren is veel aandacht geschonken aan de biologie en bestrijding
van door schimmels en aaltjes veroorzaakte afwijkingen. Met name de ontwik—
keling van fysische bestrijdingsmethoden (hete-luchtbehandeling en vooral ook
de warmwaterbehandeling) bleek een machtig hulpmiddel te bieden ter bestrijding van aaltjes, insekten, mijten en sinds kort ook schimmels, die met het plantmateriaal worden overgebracht. In andere gevallen heeft de chemische bestrijding
moeten bijdragen tot de verhoging van de gezondheidstoestand.
Studie van wortelrotverschijnselen bij narcissen leidde tot de conclusie dat vrij levende aaltjes (voornamelijk van het geslacht Pratylenchus) de oorzaak van dit
soort afwijkingen kunnen zijn. Nadien bleek dit ook bij andere gewassen het geval te zijn. De laatste jaren worden ook de biologie en bestrijding van parasitaire
bodemschimmels steeds meer in het onderzoek betrokken.
Het kunstmatig klimaat waaraan bloembollen zowel in de bewaarperiode als
daarna tijdens het vervroegen of verlaten van de bloei worden blootgesteld, leidt
gemakkelijk tot verstoring van het dynamisch evenwicht tussen verschillende
processen en structuren in de zich ontwikkelende plant. Een aantal niet-parasitaire ziekten is daarvan het gevolg. De studie van dit soort verschijnselen is even—
eens gebleken van meer algemeen belang te zijn en verdiept bovendien het inzicht

in de processen die zich normaal in de gezonde plant afspelen.
In het achter ons liggende decennium is het werkterrein van het Laboratorium
voor Bloembollenonderzoek geleidelijk verbreed. Andere dan de hier besproken
gebieden van onderzoek zijn aan het programma toegevoegd. Dit heeft de vraag
doen rijzen of het Laboratorium als afdeling van de Landbouwhogeschool, bin—
nen het Instituut voor Fytopathologie, zou moeten worden gehandhaafd. De
conclusie van het tussen alle betrokken instanties gevoerde overleg is, dat de ver—
dere ontwikkeling van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek in een organisatorisch verband los van de Landbouwhogeschool beter kan worden ge-
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waarborgd. Daarom mag worden verwacht dat bij de viering van het 50—jarig
jubileum, een van de oudste kinderen het huis van de Alma Mater juist zal heb—
ben verlaten, om verder zelfstandig zijn weg te zoeken.
Hoewel in de loop der jaren een splitsing is opgetreden in verschillende richtingen
van de planteziektenkunde zijn de laboratoria van de Landbouwhogeschool in
Wageningen op hetzelfde terrein gevestigd met in de naaste omgeving het In—
stituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (I.P.O.) en het Laboratorium voor
Insekticidenonderzoek TNO (L.I.O.). De ontwikkeling van de Afdelingen der
Landbouwhogeschool is de laatste jaren verheugend geweest. Entomologie heeft
in 1961 een nieuw gebouw betrokken, waardoor de mogelijkheden voor onderwijs
en onderzoek aanzienlijk zijn verbeterd. In de zomer van 1967 is een nieuw ge—
bouw voor Fytopathologie gereed gekomen. Virologie en Nematologie maken nog
gebruik van een tijdelijke behuizing.
Deze Afdelingen hebben gezamenlijk de beschikking over een centrale bibliotheek,
werkplaatsen, een technische dienst, een tekenafdeling, proefterreinen en een
kassencomplex. Deze dienstverlenende instanties zijn in 1962 samengevoegd tot
de Gecombineerde Diensten met eigen personeel en een eigen krediet. In vele gevallen wordt er nauw samengewerkt met het I.P.O., dat o.a. de bibliotheek met
de Afdelingen deelt. Het beheer van de Gecombineerde Diensten wordt om beur—
ten in handen gelegd van een van de hoogleraren van de drie Afdelingen, maar
door de sterk toegenomen werkzaamheden is daarnaast een adjunct—beheerder
benoemd.
Door de oprichting van de Gecombineerde Diensten is de mogelijkheid geschapen
de verschillende instanties op een efﬁciënte wijze te laten functioneren ten behoeve van onderzoek en onderwijs.
Wat het onderwijs betreft, dit heeft in de loop der jaren enige veranderingen ondergaan. De sterke differentiatie, die in de laatste jaren noodzakelijk is gebleken,
heeft zich o.a. gemanifesteerd in de specialisatie van de wetenschappelijke staf.
Ook het onderwijs is gewijzigd waarbij naast de bestaande algemene planteziek—
tenkundige opleiding een specialisatie mogelijk is geworden in een of meer van
de vakken fytopathologie, entomologie, virologie en nematologie. Daar een goe-
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de ondergrond van de zogenaamde basisvakken zoals fysiologie, histologie, bio—
chemie enz. voor een gedegen opleiding noodzakelijk is gebleken, is hierin voor—
zien door het geven van practica waarin verschillende fundamentele technieken
kunnen worden beoefend. Mede hierdoor is het mogelijk de studenten veelal te
laten deelnemen aan het experimentele onderzoek, dat past in het kader van de
lopende onderzoekprojecten. Hoewel tijdens de kandidaatsstudie nog veelal
hoorcolleges worden gegeven is tijdens de ingenieursstudie de wenselijkheid van
werkcolleges en werkgroepen naar voren gekomen. De studenten worden hierdoor intensiever en actiever met de onderwerpen in aanraking gebracht. Bovendien kan de dialoog tussen studenten en wetenschappelijke staf voor de wetenschappelijke vorming van de student niet worden gemist.
In de loop der jaren hebben de laboratoria veel contacten gelegd in het buitenland.

Congressen en symposia o.a. zijn uitstekende ontmoetingsplaatsen voor onderzoekers uit elk vakgebied. Bovendien ontvangen de Afdelingen vele gastmedewer—
kers uit het buitenland, die hier hun verdere opleiding genieten, deelnemen aan
cursussen of zelfstandig gedurende enkele maanden of jaren een onderwerp be—
werken. In sommige gevallen wordt het onderzoek afgesloten met een promotie.
Met name verzorgt het Laboratorium voor Nematologie jaarlijks een in het
Engels gegeven ‘International Postgraduate Nematology Gourse'. De belang—
stelling uit het buitenland is zeer groot.
De vele contacten die met onderzoekers in het buitenland worden onderhouden,
leiden tot een intensieve uitwisseling van ervaringen en ideeën, hetgeen het onderzoek op inspirerende wijze stimuleert.
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DE VAKGROEP BODEMKUNDE

AFDELING LANDBOUWSCHEIKUNDE

hoogleraar tot 1949; DR. A. c. SCHUFFELEN, lector 1946-1949, hoog
leraar sinds 1949; DR. IR. G. H. BOLT, lector 1956-1963, hoogleraar sinds 1963;
DR. IR. A. v AN DIEST, lector sinds 1966.
IR. J· HUDIG,

AFDELING REGIONALE BODEMKUNDE

c. H. EDELMAN, hoogleraar tot 1964; DR. D. J· DOEGLAS, lector 1946-1955,
hoogleraar sinds 1955; DR. IR. P. BURINGH, hoogleraar sinds 1962; DR. IR. L. J- PONS,
hoogleraar sinds 1965.
DR. IR.

DE BODEMKUNDE IS EEN BETREKKELIJK JONGE DISCIPLINE, DIE IS VOORTGEKOMEN UIT

twee andere takken van wetenschap. Oorspronkelijk werd de Bodemkunde n.l. be
oefend als onderdeel van de Landbouwscheikunde enerzijds en als onderdeel van
de Geologie anderzijds.
De Landbouwscheikunde was op zijn beurt in de loop van de 19e eeuw ontstaan
als specialisatie van de Scheikunde en bestudeerde niet alleen de scheikundige
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samenstelling van de grond, maar ook de. bodemvruchtbaarheid, de plantevoeding en de bemesting.
Naast de Landbouwscheikunde hield ook de Geologie zich in toenemende mate
bezig met bodemkundig onderzoek. Als specialisatie van de Geologie ontstond
dientengevolge de Agrogeologie, zoals men deze specialisatie aanvankelijk noemde, die zich in het bijzonder toelegde op het in kaart brengen van grondsoorten,
op de bestudering van het ontstaan van de. bodem en tenslotte ook op de kartering van bodemtypes.
Deze beide wetenschappen werkten aanvankelijk vrijwel uitsluitend vanuit hun
eigen gezichtsveld aan de bodemkundige problemen. In de 20ste eeuw begon een
behoefte aan meer coördinatie en samenwerking te ontstaan en daaruit groeide

langzamerhand één nieuwe tak van wetenschap, de Bodemkunde, waarin de beide
vroegere specialisaties werden geintegreerd.
Dit samengaan heeft zich bij het onderwijs en onderzoek aan de Landbouwhogeschool Op bijzonder krachtige wijze gemanifesteerd. Vooral bij de voorbereidingen van de onderwijsherzieningen van 1956 heeft zich een zeer harmonische sa—
menwerking tussen de beide Afdelingen ontwikkeld, die zich tenslotte in een goed
werkende vakgroep heeft gestabiliseerd.

De herziening van het onderwijsprogramma was een gevolg van een tweetal ver—
schillende oorzaken.
Er was een grote vraag naar specialisten ook voor de ontwikkelingslanden en er
was een zodanige groei in het vak ontstaan, dat het zich losmaakte uit haar oor—
spronkelijke functie: steunvak voor de teeltvakken. De Bodemkunde en Bemestingsleer werd een zelfstandige studierichting, waarin hetzij Regionale Bodemkunde, hetzij de Algemene Bodemkunde en Bemestingsleer als richtingsvak kon—
den worden gekozen. Met de herziening van het onderwijsprogramma, waarin de
Bodemkunde en Bemestingsleer een belangrijker rol ging spelen, kwamen uiter—
aard ook meer middelen voor onderwijs en onderzoek beschikbaar, zodat beide
aanzienlijk konden worden uitgebreid.
De directe aanleiding tot het instellen van onderzoekingen, die hieronder nog gememoreerd zullen worden, is soms de noodzaak om voorspellingen te doen over
de landbouwkundige gebruikswaarde van te ontginnen natuurgronden, dikwijls
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ook de onbekendheid met de werking van nieuw ontwikkelde methoden op het
gebied van irrigatie, drainage, bemesting en bodembehandeling. Ook de wens om
de oorzaak van ervaringen en empirisch opgestelde verbanden op te sporen,
teneinde aan deze verbanden een hogere generalisatiewaarde te kunnen geven, is
leidraad voor de keuze van bepaalde objecten van onderzoek.
De Bodemkunde en Bemestingsleer blijven aan de Landbouwhogeschool naast

hun eigen aard, ook een toegepast karakter dragen. Het naspeuren van wetma—
tigheden in het systeem bodem—plant dient immers ook om te komen tot een basis, waarop andere studievakken, zoals de Plantenteelt en de Cultuurtechniek
kunnen teruggrijpen voor hun eigen onderzoek en onderwijs.
Het vakgebied kent een groot aantal specialisaties, die in het kader van het onderwijs en onderzoek aan de Landbouwhogeschool kunnen worden samengevat tot
een vijftal groepen, te weten: de Geologie en Mineralogie, de Regionale Bodemkunde (gematigde zone), de Tropische Bodemkunde, de Bodemnatuurkunde en
Bodemscheikunde, de Bodemvruchtbaarheid, Plantevoeding en Bemestingsleer.
Op elk van deze aspecten zal nu nader worden ingegaan.
Het onderzoek van de Afdeling Geologie en Mineralogie heeft zich steeds gericht
op die geologische, petrologische en mineralogische eigenschappen van de Oppervlakte van de aarde welke van belang zijn voor de plantengroei en de bodemvorming.

De bodem van Nederland bestaat geheel uit sedimentaire afzettingen, grind,
zand en klei, grotendeels van jonge, kwartaire ouderdom. Het lag dan ook voor
de hand, dat de Afdeling zich geheel gericht had op kwartairgeologisch en sedimentologisch onderzoek, zowel in het veld als in het laboratorium.
Na de benoeming van een lector in de Geologie en Mineralogie in 1946 werden
de bodemkundige en geologisch-mineralogische onderzoekingen meer gescheiden.
Het kwartairgeologisch-sedimentologisch onderzoek richtte zich op de ontstaanswijze en de regionale verbreiding van sedimenten in rivieren, aan kusten en Op de
shelf. In het begin werden evenals vroeger de zware mineralen—samenstelling en
de korrelgrootte van de afzettingen bepaald, later werden door verbetering van
de laboratoriummethoden ook de lichte mineralen zoals kwarts en veldspaat, en
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de kleimineralen hierbij betrokken. Als voorbeelden voor rivieren werden de Rijn

en de Rhône, voor delta's de Rhône en de Orinoco-delta en voor de shelf de
Gulf of St. Lawrence en de kust voor Suriname bestudeerd.
In verband met het belang voor de bodemgenese en classiﬁcatie van gronden werden studies gemaakt over de korrelgrootteverdeling van sedimenten en gronden.
Korrelgroottefamilies konden onderscheiden worden, waardoor veranderingen
in samenstelling tengevolge van bodemvorming en transport aantoonbaar werden.
Na de studiehervorming in 1957, waarbij het onderwijs in de Geologie en Mine—
ralogie van de propaedeuse naar de kandidaatsstudie werd verschoven en de
nieuwe studierichting XVI een meer specialistische opleiding in deze vakken voor
haar studenten ging eisen, werd het onderzoek meer op de Bodemkunde gericht.
Nieuwe methoden voor het mineralogisch onderzoek van zand-, silt- en kleimineralen werden ontwikkeld. Het onderzoek van de zogenaamde lichte mineralen,
die het overgrote deel van de grond uitmaken, werd hierdoor vereenvoudigd. Een
uitgebreide studie werd gemaakt van de belangrijke veldspaatgroep om nauwkeurige identiﬁcatie van haar leden met behulp van röntgenapparatuur en microscoop mogelijk te maken.
Toen de kwalitatieve bepaling van de mineralogische inhoud van een grondmon—
ster, dankzij verbeteringen der bestaande methoden en ontwikkeling van nieuwe,
geen echte problemen meer opleverde, kon met het kwantitatieve mineralogische
onderzoek begonnen worden. Hierbij werden eveneens vele verbeteringen in de
methodiek aangebracht en werd naast de Optische en röntgenograﬁsche methode
met succes gebruik gemaakt van thermische analyse-methoden, het elektronenmicroscoop, en van de tot nu toe uitsluitend industrieel toegepaste methode der
flotatie.
Het uiteindelijke doel van de verﬁjning van het totale analyse-apparaat was, het
onderzoek mogelijk te maken van het complex van processen dat men verwering
noemt, en waarbij de voor de plant zo belangrijke ionen uit de kristalroosters der
mineralen vrijkomen, terwijl andere mineralen worden gevormd. Alvorens de
fase der verﬁjning van de kwantitatieve mineralogische analyse min of meer af te

sluiten, werd reeds begonnen aan een onderzoek naar deze verweringsprocessen.
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In een opstelling met continue percolatie van water wordt het gedrag van een
aantal belangrijke mineralen nagegaan. Een instrument dat in staat is om de diverse factoren van de verwering op een natuurlijk monster vrij getrouw na te

bootsen, is in ontwikkeling. Tenslotte worden met behulp van thermodynamische
overwegingen een aantal hypothetische modellen systematisch doorgerekend.
Bovendien werd een begin gemaakt met een gecombineerde bodemkundige en petrograﬁsche verkenning van een gebied in de Hoge Alpen, ten zuiden van Ilanz in
Zwitserland. In dit gebied geschieden allerlei bodemvormende processen tengevolge van de extreme klimatologische omstandigheden iets sneller dan op zee—ni-

veau.
Een ander aspect van de verwering en bodemvorming, n.]. de laterisatie, wordt sedert enige tijd gezamenlijk door de Afdelingen Regionale Bodemkunde en Geologie en Mineralogie onderzocht. Dit onderzoek brengt de laboratoria steeds dichter bij elkaar, zodat nu reeds van een grote mate van integratie kan worden gesproken.
‘
Het belang van de Geomorfologie voor een aantal studierichtingen en speciaal
voor de Bodemkunde, leidde tot nauwkeurige waarneming en studie van de vor—
men van de Oppervlakte van de aarde bij geologische onderzoekingen zowel op
het land als onder zee. Deze ontwikkeling zal zich in de toekomst in sterkere mate
voortzetten. Ook de grondwatergeologie begint een facet van deze onderzoekingen te worden.
De Afdeling Regionale Bodemkunde is voortgekomen uit het onderdeel Agro—
geologie van de vroegere Afdeling Geologie en Mineralogie. In de periode tussen
de beide oorlogen was de Agrogeologie nog voornamelijk geologisch en mineralogisch getint, maar tegen het einde van deze periode begon zich de veldbodem—
kunde, de bodemgenese en de bodemkartering te ontwikkelen. Een zeer krachtige
ontwikkeling vond plaats toen gedurende de twee laatste oorlogsjaren een bo—
demkartering in de Bommelerwaard werd uitgevoerd door gevluchte studenten en
enkele oud-leerlingen, onder leiding van Edelman. Hier werden eigenlijk de
theoretische en praktische grondslagen gelegd voor de typisch Nederlandse tak
van de veldbodemkunde, ook wel aangeduid als de fysiograﬁsche bodemkunde.
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Nog vóór het einde van de oorlog werd ook op andere plaatsen met dit bodemkarteringswerk en de studie bodemproﬁel—plant begonnen.
Direct na de oorlog bestond er een grote behoefte aan regionaal bodemkundige
inventarisaties en kennis van de landbouwkundige mogelijkheden op allerlei
gronden, eventueel verkregen na ontwatering en grondverbetering ten behoeve
van de agrarische wederopbouw. Dit bodemkarteringswerk werd aangepakt en
uitgebouwd door een groep oud—leerlingen, verenigd in de inmiddels opgerichte
Stichting voor Bodemkartering, waarvan de eerste directeur tevens hoogleraar
was. In enkele jaren tijds werden voor verschillende Nederlandse gebieden de bo—
demkundig belangrijke gronden beschreven, bodemkundige classiﬁcaties meest
met een geomorfologische, agrarisch—historische en landschappelijke achtergrond
opgesteld en relaties bodem-gewas in tuinbouw, akkerbouw en bosbouw bestu—
deerd. In België vond vanuit Gent door oud-leerlingen van Edelman in nauw contact met Wageningen een dergelijke ontwikkeling plaats. Ter gelegenheid van
het Vierde Internationale Bodemkundige Congres, dat in 1950 in Amsterdam
werd gehouden, kon reeds een bodemkaart van Nederland 1:600.000 gepubliceerd worden, waarop een 50-tal bodemkundige onderscheidingen voorkwamen.
Hierbij werd de Wageningse aanpak van de veldbodemkunde, bodemkartering en
landclassiﬁcatie van onze specialiteit, namelijk die van gronden ontwikkeld Op
sedimenten, ook internationaal goed bekend. Bij de ontwikkeling van de interna—
tionale bodemclassiﬁcaties spelen Wageningers een grote rol. De Afdeling was
steeds nauw betrokken, soms zelfs initiatiefnemer, bij vele belangrijke internationale bodemkundige activiteiten, zoals de Working Party for Soil and Landclassiﬁcation van de FAO, waaruit de onlangs gepubliceerde bodemkaart van Europa
1 12.500.000 is voortgekomen.
De bodemkundige kennis van de Nederlandse gronden is na 1945 door deze acti—
viteiten bijzonder toegenomen. Dit stimuleerde in niet geringe mate ook de ont—
wikkeling van verwante vakken te Wageningen als historische geograﬁe, archaeologie, geologie, geomorfologie, enz. Een groot aantal publikaties uit deze
periode getuigt van deze vèrgaande ontwikkeling. Daarnaast werd in het begin
van de jaren vijftig begonnen met het werk voor een Bodemkaart van Nederland
1:200.000, die in 1961 werd gepubliceerd en in de jaren zestig, steunend op een
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nieuw ontwikkelde classiﬁcatie, de kaartbladenkartering 1:50.000. Hoewel het
grootste deel van het veldbodemkundige werk verricht werd door de Stichting
voor Bodemkartering, had de Afdeling Agrogeologie, inmiddels omgedoopt in
Regionale Bodemkunde, die door een personele unie met de Stichting voor Bodemkartering verbonden was, hierin eveneens een belangrijk aandeel.
Door middel van veldpractica van ingenieursstudenten werden vooral delen van
het rivierkleigebied bodemkundig in kaart gebracht. Een speciﬁek bodemkundig
studieonderwerp van de Afdeling in die jaren, vormde de homogenisatie van de
bodem als gevolg van de activiteit van planten en dieren. Dit leidde o.a. tot spe—
ciale studies betreffende de bodemstructuur en zijn landbouwkundige betekenis.
Een andere activiteit was die van de ontwikkeling van de landclassiﬁcatie, die de
praktische resultaten van een bodemkartering voor de landbouw geeft. De boven—
geschetste ontwikkeling wordt fraai weerspiegeld door de onderwerpen van de
promoties.
De promotieonderwerpen van vóór de oorlog, die deels op de Afdeling werden
voorbereid, droegen vaak nog een sterk geologisch-mineralogisch karakter. Voor
een ander deel behandelden zij reeds zuiver veldbodemkundige, regionaal bodemkundige onderwerpen, zowel in Nederland als in Nederlands-Indië. Direct na de
oorlog overweegt het aandeel van de regionaal bodemkundige studies van Nederlandse landschappen, met daartussen nog een klein aantal studies van sedimentologisch-geologischgeomorfologisch karakter. Een tweetal promoties be—
handelen tropische gronden van gebieden uit Suriname.
Tot de studiehervorming in 1956 kon de Regionale Bodemkunde nog slechts als
bijvak voor het ingenieursexamen worden gekozen. Daarna ontstond de mogelijkheid het vak als hoofdvak of tweede vak van de ingenieursstudie te kiezen.
Velen proﬁteerden hiervan om zich daardoor verder te ontwikkelen tot veldbodemkundige. Nieuwe onderwerpen van onderzoek konden worden geëntameerd. Hiervan moeten in het bijzonder worden genoemd het onderzoek van de
bodemgenese, de bodemmorfologie en het pollenonderzoek. Dit onderzoek kon in
belangrijke mate geïntensiveerd worden bij het betrekken van het gebouw Duivendaal 10, dat veel grotere ruimte bood voor laboratoria, expositie, enz.
De Bodemgenese is de studie van het ontstaan van de verschillende bodemtypen,
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waarbij in het bijzonder de processen, die hierbij een rol spelen de aandacht
krijgen. De studie concentreert zich op allerlei chemische aspecten en Op de
organische stof. Door middel van chemisch onderzoek van reacties van bodemcomponenten met eenvoudige kunstmatig vervaardigde organische stoffen, worden bodemkundige processen als gleyvorming, podzolisatie, laterisatie en vorming van een textuur B verduidelijkt. Uit een aantal gronden konden dergelijke
componenten van de organische stof worden afgescheiden, zodat een beter inzicht in deze bodemvormende processen verkregen kon worden.
Het bodemmorfologisch onderzoek is gericht Op de macro— en micromorfologie.
Voor de laatste worden uiterst dunne slijpplaatjes van bodemmonsters in hun natuurlijke ligging vervaardigd. Deze worden microscopisch bestudeerd. De holten

in en rond de structuurelementen kunnen dan gedetailleerd worden bestudeerd,
waardoor een goed beeld wordt verkregen van de heterogeniteit van de poriën.
Dit is van belang voor de permeabiliteit, de doorluchting, de waterhuishouding
en de wortelontwikkeling. Tevens worden studies gemaakt van de verplaatsing

van klei—deeltjes, welke verdichte bodemhorizonten (ploegzolen en klei-inspoelingshorizonten) veroorzaken. De macromorfologie bestudeert vooral de structuur van het proﬁel. De structuurproﬁelen, die vaak karakteristiek zijn voor be—
paalde bodemtypen, geven een belangrijke aanwijzing voor de bewortelingsmogelijkheden. De bij dit onderzoek uitgewerkte methoden worden o.a. toegepast
bij de bestudering van het effect van verschillende grondbewerkingen, cultuurmaatregelen en van verschillend bodemgebruik.
Het palynologisch onderzoek, dat oorspronkelijk alleen in veengronden kon worden uitgevoerd, is in de laatste jaren ook op zand- en kleigronden toegepast. Het
blijkt, dat sommige soorten pollen in deze gronden tamelijk goed geconserveerd
blijven. Van de nieuwe mogelijkheden wordt gebruik gemaakt om de ouderdom
van verschillende afzettingslagen te bepalen en hun ontstaanswijze van vroegere
natuurlijke vegetatie te analyseren. Het speciale onderzoek van de Afdeling tracht
door middel van de palynologie de vroegere omstandigheden van de bodemvorming te ontrafelen, hetgeen in een aantal gevallen een goed resultaat heeft opge—
leverd. Het onderzoek in de rivierkleigronden, die door vele op elkaar afgezette
lagen zijn gekarakteriseerd, heeft reeds belangrijke resultaten afgeworpen, welke
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vooral voor een beter begrip van de waterhuishouding en landbouwkundige waarde van deze gronden van betekenis zijn.
Het veldbodemkundig onderzoek in de Afdeling Regionale Bodemkunde is in
hoofdzaak gericht op onderwerpen, waaraan door oudere studenten kan worden
meegewerkt. Een deel van dit onderzoek draagt een sterk landschappelijk karakter in verband met de opleiding in de landschapsarchitectuur. De laatste jaren is
een belangrijke ontwikkeling gaande in de richting van het meer dienstbaar maken van de Regionale Bodemkunde voor de landschapsarchitectuur, de planologie en de cultuurtechniek,
In het onderwijs en het onderzoek van de Afdeling Regionale Bodemkunde

groeien verschillende vakrichtingen steeds verder naar elkaar toe. Het streven is
om een onderzoekprogramma op te stellen, waarbij vraagstukken tegelijkertijd
van mineralogische, micro- en macromorfologische en chemisch-genetische kant
benaderd zullen worden. Teneinde hier ook de studenten bij te betrekken, worden
hiervoor onderwerpen gekozen uit gebieden waar de kandidaatsveldpractica ge—
houden worden, zoals voorheen de genese van diverse soorten podzolen uit de
diverse zandgebieden en momenteel een veelzijdig onderzoek aan gleygronden en
gronden met een textuur B in Zuid-Limburg. Daarnaast wordt op praktisch bodemkundig gebied gewerkt aan de morfologie, pedogenese en bewortelingsmogelijkheden van gronden die een diepe grondbewerking hebben ondergaan om
daarmee te komen tot voorspellingen over te verwachten resultaten onder be-

paalde omstandigheden en/of tot verbeteringsmogelijkheden. Een ander deel van
dit onderzoek is gericht op de structuur van de bouwvoor en de direct daaronder
gelegen lagen in verband met de steeds verder doorgaande mechanisatie van de
grondbewerking.
Het veldwerk voor de kandidaatsstudenten ontwikkelt zich steeds verder in de
richting van gemeenschappelijke cursorische practica in daarvoor geschikte gebieden van Nederland. Vanaf 1957 reeds, is dit voor de studenten van de studie—
richting XVI gebruikelijk. De jaarlijkse practica werden gehouden in Epe, Venray, Rolde, Haaren, Brummen-Voorst, Ĳsselsteijn (de Peel), Ermelo, Munsterge—
leen, Helenaveen, Nuth-Spaubeek. Vanaf 1967 wordt dit systeem ook met succes

met studenten van de richting XIII toegepast (Haaren, N.-B.).
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De praktijktijd wordt steeds meer in het buitenland doorgebracht. Naast Europese landen richt de belangstelling zich momenteel vooral op de Verenigde Staten en Canada. Bij de ingenieursstudie wordt steeds meer overgegaan op het doceren en bestuderen van capita selecta.
Voor het bestuderen van een veldbodemkundig onderwerp wordt na het veldwerk zoveel mogelijk aansluitend laboratoriumwerk aan zelf verzamelde mon—
sters verricht, naar bodemgenese, morfologie en palynologie. De meest door studenten, maar soms ook door genodigden uit binnen— en buitenland, te geven colloquia, verheugen zich in toenemende mate op belangstelling, ook van buiten de
Landbouwhogeschool.
In het kader van de Bodemkunde was de studie van de bodem in de tropen in Wa—
geningen tot de Tweede Wereldoorlog gericht op de gronden van Indonesië,
waarbij door een aantal landbouwkundigen baanbrekend werk werd verricht.
Het onderzoek betrof in die tijd vooral de mineralogische samenstelling in verband met de natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Daarnaast werden enkele regionale bodemkundige karteringen uitgevoerd.
Toen na 1945 het regionaal bodemkundig onderzoek in Nederland bijzonder belangrijke vorderingen maakte, vonden spoedig vele jonge landbouwkundigen die
zich in Nederland in de veldbodemkunde hadden gespecialiseerd betrekkingen in
de tropische en subtropische landen. Aangezien Nederland vrijwel het enige land
was, dat bodemkundigen voor dit werk beschikbaar had en de vraag steeds groter werd, nam ook het aantal studenten voortdurend toe. Dit heeft er in 1962
toe geleid een leerstoel in de Tropische Bodemkunde in te stellen, waardoor het
voor de studenten in de studierichting Bodemkunde en Bemestingsleer mogelijk
werd zich ook in de Bodemkunde van de tropen en subtropen te specialiseren.
Het werd toen noodzakelijk studenten voor deze specialisatie een praktijktijd in
de tropen te laten doorbrengen. Een groot aantal hiervan heeft ervaring opge—
daan en onderzoek verricht in Suriname. Anderen zijn naar verschillende andere
tropische en subtropische landen gegaan, waarbij zich echter de moeilijkheid
voordeed, dat ter plaatse vaak geen leiding aan hun werk kon worden gegeven.
Nadat de volledige medewerking van de Turkse regering was verkregen, werd in
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1964 begonnen met de opleiding van een aantal studenten in het Konya-project
in Centraal Anatolië, Turkije. De Afdeling werd hiervoor uitgerust met een drietal
Landrovers, waarvan twee met aanhangwagen. Eén hiervan is geheel ingericht
als een rijdend veldlaboratorium met moderne apparatuur en luchtkoeling. Vele
analyses kunnen nu direct in het veld worden uitgevoerd. Hierbij is duidelijk gebleken, dat dit grote voordelen heeft, aangezien allerlei analyses van grond- en
watermonsters dikwijls geheel andere uitkomsten geven, indien zij enige uren of
dagen later worden verricht.
Het Turkije—project dient tevens voor het doen van bodemkundig onderzoek
door de leden van de wetenschappelijke staf, waarbij studenten worden ingeschakeld. Ook worden telkenjare enkele jonge Turkse bodemkundigen in het project
opgenomen. In de afgelopen vier jaar werd telkens gedurende de periode van 1 mei
tot 1 oktober in Turkije gewerkt. Het winter—halfjaar werd zowel door de studenten als door de leden van de staf benut voor laboratoriumonderzoek van monsters en bodemproﬁelen, die gedurende het voorgaande veldseizoen werden verzameld. Er wordt dan samengewerkt met de bij de verschillende Afdelingen van de
Landbouwhogeschool aanwezige laboratoria op het gebied van de Bodemgenese,
Bodemmorfologie, Bodemmineralogie, Geomorfologie, Zoutonderzoek, Bodemscheikunde, Natuurkunde en Bemestingsleer.
Het onderzoek in Turkije is gericht op de bestudering van de in het Konya-gebied
voorkomende gronden, hun eigenschappen, kenmerken, regionale verbreiding,
classiﬁcatie en hun landbouwkundige gebruiksmogelijkheden, alsmede hun cultuurtechnische verbeteringsmogelijkheden. In de afgelopen jaren zijn allerlei detailstudies in meestal zeer verschillende gronden gemaakt. Van het kaartblad
Cumra werd een semi-gedetailleerde bodemkaart samengesteld en van het gehele
gebied (ruim 1 miljoen ha) werd een globale overzichtsbodemkaart opgenomen.
Alle resultaten van ons onderzoek zullen worden gepubliceerd en aan de Turkse
regering ter beschikking worden gesteld.
In dit semi-aride gebied worden in hoofdzaak lacustriene, alluviale, colluviale, vulkanische en eolische gronden aangetroffen, welke voorkomen in een grote vlakte,
omgeven door terrassen en bergland. Een deel van deze gronden is in cultuur voor
droge landbouw en een klein deel voor geïrrigeerde landbouw. Bestudeerd worden
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de problemen van de droge marlgronden (kalkgronden), de zout- en alkaligronden, de zware kleigronden (vertisolen), de rode Middelandse zeegronden op de
berghellingen, de landclassiﬁcatie, de bodembescherming en de bodemverbetering.

Speciale belangstelling hebben de zout- en alkaligronden. Niet alleen komen zeer
verschillende verzoutingstypen voor, doch het is eveneens gebleken, dat de bodemverzouting ten gevolge van irrigatie, moerassige omstandigheden, invloed
van drangwater, zoutmeren of vulkanisme geheel verschillend is. Hiermee krijgen zowel de cultuurtechnische (drainage) als de landbouwkundige aspecten een
speciﬁeke regionale betekenis.
De in dit gebied voorkomende marlgronden liggen in een aantal complexen welke
op een verschillende wijze zijn ontstaan en daardoor voor de Landbouw een
verschillende waarde hebben. Doordat in alle gebieden zowel cultuurgronden als
woeste gronden voorkomen, kan de invloed van het in cultuur nemen goed worden bestudeerd. Een lid van de staf van de Afdeling Landbouwscheikunde, die in
de groep meewerkt, houdt zich in het bijzonder bezig met het vruchtbaarheidsonderzoek van een aantal belangrijke landbouwgronden. Hiervoor zijn bemestingsproefvelden aangelegd, welke reeds veelbelovende resultaten hebben opgeleverd.
Bij het onderzoek in het Konya-project wordt er naar gestreefd een aantal bo—
demkundige problemen te bestuderen, waarvoor men bij het onderzoek in normale ontwikkelingsprojecten meestal niet de gelegenheid heeft.
Een ander onderzoek is in het bijzonder gericht op de nog weinig bestudeerde
zware donkere tropische kleigronden (vertisolen) in de Soedan. Dit zijn in de
tropen veel voorkomende, landbouwkundig belangrijke gronden met zeer speciﬁeke eigenschappen, die de gebruiksmogelijkheden aanzienlijk beperken.
De methodiek van het veldbodemkundig onderzoek voor de gematigde streken
en in het bijzonder voor de subtropen en tropen heeft in de laatste jaren grote wijzigingen ondergaan door de toepassing van de luchtfoto-interpretatie bij de bodemkartering. De studenten worden de daarvoor ontwikkelde technieken in een
practicum onderwezen.
Door het verlenen van medewerking aan een aantal onderzoekingen in andere
landen, waarbij leden van de wetenschappelijke staf op verzoek van internationa—
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le organisaties, ingenieursbureaus en regeringen gedurende enkele weken of maanden zijn ingeschakeld, wordt een goed contact tussen praktijk en wetenschap in
stand gehouden. Tevens wordt hiermee een bijdrage geleverd aan ontwikkelingshulp.
Het onderzoek op het gebied van de Bodemnatuurkunde en de Bodemscheikunde
heeft zich vooral toegelegd op de adsorptieverschijnselen en de transportverschijnselen in de bodem. Het inzicht over aard en omvang der adsorptieverschijnselen in de grond wordt verkregen door studies over de hoeveelheid en aard der
adsorbentia. Hiervan worden in het bijzonder de eigenschappen welke samenhangen met de aanwezigheid van een elektrische dubbellaag aan kleimineralen
onderzocht.
Deze studies hebben onder meer tot onderwerp de betekenis van waterstof-, aluminium- en ijzer—ionen bij de neutralisatie van de oppervlaktelading van kleimineralen, en de daarmee samenhangende variatie van de kationen adsorptiecapaciteit.

Ten aanzien van de relatieve verdeling van kationen over kleimineraal en bodem-

oplossing wordt gezocht naar een evenwichtsformulering van grote algemene
geldigheid. Recente ontwikkelingen van theoretische aard maken het mogelijk

de empirisch bepaalde selectiviteitscoëfﬁciënten te verbinden aan bepaalde materiaalkarakteristieken. Hierdoor kunnen reeds lang uit experimenten bekende
gedragspatronen worden verklaard, zodat extrapolatie van deze patronen naar
nog niet onderzochte omstandigheden mogelijk wordt. Een treffend voorbeeld
van het gebruik van moderne hulpmiddelen in deze onderzoekingen is de toepassing van de radio—isotopen 42K en ‘“’K voor de bestudering van de interactie tussen
kaliumionen en het in Nederland overheersende kleimineraal illiet. Hierbij kon
een kwantitatief onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende vormen
van binding.
Ook uit het gedrag in de bodem van anionen zijn belangrijke conclusies te trekken. Verscheidene studies hebben zich dan ook bezig gehouden met het verschijnsel van de uitsluiting van anionen uit de dubbellaag der kleimineralen, de z.g. negatieve adsorptie. Deze bepaling van de negatieve adsorptie geeft de mogelijk-
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heid tot berekening van het soortelijk oppervlak van het kleimineraal, waaruit het
belangrijke gegeven van de ladingsdichtheid van het oppervlak kan worden afgeleid. Bij de meting van negatieve adsorptie worden zowel de klassieke methoden,
als de moderne isotopenmethode toegepast. Soms treden negatieve en positieve
adsorpties van anionen door de vaste fase van de bodem naast elkaar op, zoals
bij het fosfaation het geval is. Door wederzijdse correcties kunnen de resultaten
van de totaal—meting tot haar componenten worden herleid. Het blijkt dan, dat
in Nederlandse gronden een aanzienlijk deel van het bodemfosfaat in geadsorbeerde vorm voorkomt.
Naast de studie van het statische verschijnsel van adsorptie van ionen en ook het
bodemwater wordt veel aandacht besteed aan transportprocessen in de bodem.
Enerzijds wordt gestreefd naar het verkrijgen van een inzicht in de algemene aspecten van de verschillende typen van transport (i.e. warmte, water en ionen) in
de bodem in hun onderlinge samenhang. Bij deze voornamelijk theoretische studiën wordt met vrucht gebruik gemaakt van recente ontwikkelingen op het ge—
bied van de thermodynamica van irreversibele processen. Daarnaast worden meer
gedetailleerde onderzoekingen gedaan, zowel theoretisch als experimenteel, over
een aantal speciﬁeke transportverschijnselen. Zo werd een zeer versatiele apparatuur ontworpen voor het volgen van de beweging van water in de onverzadig-

de bodem met behulp van y-stralenadsorptie. Het ligt in de bedoeling hiermee tevens de invloed van zoutconcentratie— en temperatuurgradiënten op het vochttransport te bestuderen. Dit onderzoek legt de basis voor de toepassing op zouttransport, zowel bij hoge concentraties, zoals dat in zoutgronden het geval is, als
bij lage concentraties bij het transport van voedingsstoffen naar de wortel.
In aansluiting met het bovenstaande is en wordt onderzoek gedaan over de bodemkundig zo belangrijke verschijnselen van alkalinisering en verzouting. Deze

processen omvatten het gecombineerde effect van water- en ionentransport vergezeld van ionenomwisseling. De mathematische omschrijving van de gevonden
experimentele resultaten kan ten dele worden ontleend aan bestaande literatuur
over de kolomchromatograﬁe terwijl getracht wordt de meer ingewikkelde systemen numerisch te beschrijven met behulp van elders recent ontwikkelde simulatietechnieken. Voorts worden binnen het kader van de Bodemnatuurkunde
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een aantal speciale onderwerpen bestudeerd dan wel afgetast. Zo werd een uitvoerige studie gemaakt van de geluidsabsorptie door de grond teneinde gegevens
te verkrijgen over de poriëngeometrie. Ook wordt aandacht besteed aan de redox-potentiaal van de grond en de zuurstofdiffusie in de grond.
Veel medewerking werd verleend aan de Landbouw Fysisch—Technische Dienst
bij de ontwikkeling van apparatuur voor nauwkeurige meting van het warmtegeleidingsvermogen in de bodem, zowel in het veld als op het laboratorium.
De studie van de Bodemvruchtbaarheid en de Bemesting heeft steeds een zeer
empirisch karakter gedragen. De resultaten van het grondonderzoek, het gewasonderzoek en de proefvelden werden veelal ad hoc geïnterpreteerd, waarbij de z.g.
klinische ervaring een belangrijke rol speelde. In de periode na de Tweede Wereldoorlog is op twee wijzen gestreefd om deze empirie te doorbreken. Enerzijds heeft
men door het leggen van correlatieve verbanden tussen de resultaten van grondof gewasonderzoek en proefveldgegevens getracht een betere basis voor de bemestingsadvisering te vinden. Een werkwijze waarbij door toepassing van de multipele factorenanalyse goede resultaten werden bereikt. Anderzijds heeft men het
fundamentele onderzoek over de relatie tussen plant en bodem sterk verdiept om
hierin een betere basis voor de beoordeling van het gebeuren en in het bijzonder
een betere interpretatie van de analyse—resultaten te vinden. Het Laboratorium
voor Landbouwscheikunde heeft bewust haar werk op het fundamentele aspect
van het vraagstuk gericht, omdat het onderwijs het best bevrucht wordt
door basisleggend werk. Mede om deze reden zijn een aantal aspecten bestu—
deerd, die niet immer in nauw verband met elkaar stonden.
Een deel van het onderzoek was en is gericht op de verbetering en uitbreiding der
analysemethoden. Hierbij werden compromis-oplossingen gezocht en gevonden
om tegenstrijdige eisen, zoals snelheid en nauwkeurigheid, met elkaar te verenigen. Het algemene beeld van het omschakelen van het ambachtelijk handwerk
in de chemische analyse van stoffen, naar het eenvoudig bedienen van knoppen
van steeds ingewikkelder apparaten, zoals dat nu in elk analytisch laboratorium
plaats vindt, heeft zich ook in ons vak voltrokken. De verdere uitwerking hiervan
zal tenslotte leiden naar een bijna volledige automatisering der werkwijzen, een
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onderdeel dat momenteel de volle aandacht heeft, zowel ten aanzien van de apparatuur als van de mechanische verwerking der resultaten.
Behalve de automatisering der methoden is ook de toepassing van radioactieve
isotopen een belangrijk hulpmiddel bij het chemisch en bemestingsonderzoek van
de Afdeling geworden. Reeds in 1941 werden de eerste experimenten met radioactief kalium genomen, waarbij kon worden aangetoond, dat het ionentransport
door de wortelwand een tweezijdig proces is. Heden is het gebruik van radioactieve nucliden geen incidentele bijzonderheid, maar een bijna dagelijkse bezigheid
geworden, waardoor nieuwe terreinen van onderzoek beter begaanbaar worden.
Zo werd de fosfaattoestand van enige grondsoorten met behulp van toevoegingen van 32P onderzocht. Hierbij kwam duidelijk naar voren, dat in de bodem vele
fosfaatverbindingen voorkomen, die elk zeer verschillende eigenschappen hebben, zowel ten aanzien van het chemisch gedrag, als ook ten aanzien van hun beschikbaarheid voor het gewas. Hoewel reeds empirisch bekend, draagt een verdere opheldering van dit feit zowel kennis aan voor een betere keuze van het extractiemiddel voor het chemische grondonderzoek, als kennis voor de reactie van
de vele soorten fosfaatmeststoffen met plant en grond.
Het onderzoek naar de z.g. antagonistische en concurrentieverschijnselen blijkt
steeds meer aandacht te vragen. Dit is vooral het gevolg van de steeds groter wordende hoeveelheden kunstmest, die aan de grond worden toegediend. Hierdoor
wordt de kans voor een verstoring van de evenwichtige voeding van de plant
steeds groter, wat zowel gevolgen heeft ten aanzien van de opbrengst als van de
kwaliteit van het gewas. De methodiek voor deze studies werd verﬁjnd, waarbij de

nadruk van de potproef naar de waterculture verschoof. De Afdeling heeft veel
aandacht besteed aan de wiskundige beschrijving van de waargenomen ver—
schijnselen bij de ionenopname, waarbij maar al te duidelijk bleek, dat de in de literatuur gebruikte modellen tot analoge wiskundige formules voeren, zodat de
experimenten waarin slechts ionenopnamebepalingen worden verricht, niet ge—
makkelijk een eenduidende conclusie omtrent het mechanisme zullen geven. Voor
het zowel in de gematigde zone als in de tropen veel voorkomende magnesiumgebrek, kon de empirische waarneming dat dit gebrek zo nauw samenhangt met
de kaliumvoeding, worden verduidelijkt met de toepassing van de door de plan-
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tenfysiologen ontwikkelde carriertheorie. Het is daarbij nodig het bestaan van
speciﬁeke en niet-speciﬁeke draagstoffen in de plant aan te nemen. Deze onderzoekingen, die tot multi—ionensystemen worden uitgebreid zullen tenslotte de fundamentele gegevens moeten verschaffen over de concentratie in de …bodemoplossing,
waarbij overmaten sterke concurrentie-effecten gaan vertonen, zodat de inter-

pretatie van het grondonderzoek niet meer op een ‘single value' kan worden uit—
gevoerd. Aanvullende gegevens worden verkregen uit de resultaten van experimenten, waarbij het gewas intermitterend wordt gevoed en uit proeven waarbij de
invloed van het milieu van de wortel op de organische samenstelling van het gewas wordt bestudeerd.
Ten aanzien van de stikstofbemesting werd in het bijzonder potproevenonder—
zoek verricht over de relatie van de optimale bemesting en de vochttoestand van
de grond. Een algemene verklaring voor de daling der opbrengsten boven de optimumgift werd gevonden in de verhoogde zoutconcentratie van de bodemoplossing. Het vraagstuk van de gedeelde stikstofgift, die in verband met de legering
der granen van groot belang is, werd nader tot een oplossing gebracht. Het bleek
dat de werking van een late gift zeer nauw samenhangt met de z.g. ‘Oude kracht’
van de grond. Is de bodem van nature rijk aan stikstof, wat zich o.a. uit in redelijk
hoge opbrengsten van de nul-percelen, dan is een late gift weinig werkzaam, daar
de bodem zelf voldoende stikstof kan leveren. Maar behalve de grond is ook het
gewas belangrijk bij de beoordeling of een deling van de stikstofgift van betekenis
zal zijn; zo reageert spinaziezaad zeer duidelijk positief, kanariezaad niet of negatief op een gedeelde gift.
Een vraagstuk dat lange tijd de aandacht heeft gehad is de isolering van de bodemoplossing.
Dit moeilijke probleem is nog maar ten dele opgelost, maar is buitengewoon belangrijk omdat dit de enige afdoende controle is op de extrapolaties die men moet
maken uit het normale onderzoek, waarbij de verhouding grond:water ruim
honderd maal zo klein is dan in het veld.
Het laatste probleem, dat hier genoemd wordt is dat van het ionentransport naar

de wortel. Er komen steeds meer argumenten op de voorgrond, die suggereren
dat in vele gevallen de vruchtbaarheid van een grond bepaald wordt door het feit,
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dat het transport van een of meer voedingselementen naar de periferie van de
wortel en de wortelwand de beperkende factor is. Hier moet een buitengewoon
samengesteld vraagstuk worden opgelost, waarbij processen als vochttransport,
selectieve zeefeffecten door poriën en dubbellaag, diffusieverschijnselen in beide
richtingen, uitscheidingsprodukten van de plantewortel, die al of niet chelaterend
werken, naast de ionenopname zelf, de concentratie van de voedingsstoffen aan
de wortelwand bepalen. Deze verschijnselen regelen naast zuurstofvoorziening,
temperatuur en metabolische processen in de plant, de feitelijke ionenopname. Dit
samengestelde geheel wordt bestudeerd in deelprocessen, om tenslotte met moderne simulatietechnieken, die door de ontwikkeling van de computer mogelijk
zijn geworden, ook hierover inzicht te brengen.
Beide laatst genoemde onderwerpen omvatten belangrijke delen, die op het studieterrein van de Bodemnatuurkunde en Bodemscheikunde liggen. Een gezamenlijke bewerking van deze problemen zorgt dat de beide specialisaties in de Landbouwscheikunde niet tot te grote zelfstandigheden uitgroeien. Zowel voor het
onderwijs als voor het onderzoek is dit van groot belang.
De Afdeling houdt zich slechts incidenteel bezig met de experimentele beoordeling van nieuwe meststoffen door middel van veld- en potproeven.
De direct op de praktijk gerichte werkzaamheden beperken zich vrijwel tot het geven van fundamenteel verantwoorde richtlijnen voor het bemestingsbeleid. Voor
de ontwikkelingsgebieden, waar het meststofgebruik op zeer laag niveau ligt, be—
tekent dit in hoofdzaak de onderkenning van de werkelijke minimumfactor; voor
de ontwikkelde gebieden met een hoog bemestingsniveau betekent dit dikwijls
het opsporen van de schadelijke overmaten. Na dit onderzoek maakt de kennis
van de eigenschappen van het steeds uitgebreider wordende sortiment kunstmeststoffen het mogelijk, rekening houdende met de plaatselijke omstandigheden,
reeds een eerste oriënterend bemestingsadvies op te stellen. Uiteraard behoort
hierop een controle en verdere detaillering ter plaatse te volgen.
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DE VAKGROEP CULTUURTECHNIEK

HISTORISCH OVERZICHT

HET NOGAL DUISTERE WOORD CULTUURTECHNIEK KWAM AL IN DEN BEGINNE VOOR IN
het vocabularium van de Landbouwhogeschool. Reeds aan de Hoogere Land-‚
Tuin- en Boschbouwschool werd onderwijs gegeven in Cultuurtechniek. Tot 1935
werd een vak onder deze naam gedoceerd aan studenten van de richting Akkeren Weidebouw.
De oorsprong van het woord cultuurtechniek moeten wij ongetwijfeld zoeken aan

de overkant van onze oostgrens. Het moet verstaan worden als het complex van
technische ingrepen, nodig om land in cultuur te brengen of te houden, eventueel
bestaand cultuurland te verbeteren.
Een aanwijzing over de inhoud van het college Cultuurtechniek in de eerste jaren
van de Landbouwhogeschool wordt gevonden in de benamingen van de vakken
waarin de Cultuurtechniek in 1935 werd gesplitst. De grote ontginningsactiviteit
ter bestrijding van werkloosheid in de jaren dertig vormde een argument om de
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Grondverbetering als een afzonderlijk vak te gaan doceren. De rest van het voormalige vak Cultuurtechniek heette voortaan Afwatering van de Bodem en Pol—
derbemaling. Het woord cultuurtechniek verdween tijdelijk uit het collegeroos—

ter.
Reeds in 1942 verscheen het weer ten tonele, weliswaar nog niet in het rooster,
maar wel in het programma. Als specialisatie voor ‘Nederlandse Landbouwers’
werd toen naast de richting Akker- en Weidebouw o.a. een richting Cultuurtech—
niek gecreëerd. Als hoofdvak voor deze nieuwe studierichting fungeerde tot 1947
de Leer van de Afwatering van de Bodem en de Polderbemaling. De Leer van de
Grondverbetering kreeg slechts de status van keuzevak.
Een tanende belangstelling dus voor de grondverbetering. Dit verschijnsel hing
samen met twee onderling nauw verweven omstandigheden. De economische
crisisperiode was ten einde. Werkloosheidsbestrijding was verleden tijd. Deze activiteit had bovendien de voorraad nog voor ontginning in aanmerking komende woeste grond in Nederland zo goed als uitgeput.
Tezelfdertijd begon het inzicht veld te winnen dat rijke mogelijkheden aanwezig
waren om op bestaande landbouwgronden een doelmatiger bedrijfsvoering, lagere produktiekosten en hogere opbrengsten te realiseren door meer gevarieerde
en meer gecompliceerde ingrepen, waarbij een aantal denkbeelden en technieken
uit beide eerder genoemde vakken, de afwatering en de grondverbetering, gecombineerde toepassing konden vinden. Een extra stoot aan de ontwikkeling van
deze gedachten leverde de na 1945 bestaande noodzaak allerlei aan landbouw—
gronden toegebrachte oorlogsschaden zo snel mogelijk uit de weg te ruimen. Machines moesten de taken van schop en kruiwagen overnemen. De vraag naar doelmatigheid begon zwaarder te wegen.
De voedingsbodem was hiermee gegeven waarop de cultuurtechniek kon gaan
uitgroeien van het in hoge mate beschrijvende vak van voorheen tot een actieve
tak van landbouwwetenschap. Dit leidde tot het wederom samenvoegen van de
beide vakken afwatering en grondverbetering tot een leeropdracht Cultuurtechniek die tevens als hoofdvak zou fungeren voor de gelijknamige, reeds in 1942 gevormde, studierichting.
Prof. Ir. F. Hellinga, die in 1947 deze leerstoel aanvaardde, gaf zijn inaugurele
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rede de in dit verband veelzeggende titel: ‘De cultuurtechniek als samenhangend
geheel'. Hij omschrijft daarin zijn vak als omvattend de maatregelen en werken,
die voor een reeks van jaren leiden tot een hogere gebruikswaarde van de bodem.
Niet ten onrechte beluistert men hierin eerder een ietwat vage omschrijving dan

de scherpe deﬁnitie waar men wellicht naar uitzag. Duidelijk is dat het gaat om
ingrepen die voor een aantal jaren hun invloed beogen te behouden. De cultuurtechniek wordt hiermee afgepaald tegen de jaarlijks weerkerende activiteiten van
de boer.
Anderzijds opent de vaagheid van de omschrijving het perspectief van een ver—
ruiming. De cultuurtechniek heeft sindsdien binnen de gegeven typering haar belangstellingssfeer sterk kunnen uitbreiden. Het verschaffen van zo vruchtbaar
mogelijk en zo goed mogelijk bewerkbaar land aan de boeren vormt niet langer

alleen het middelpunt. De geograﬁsche inrichting van het landbouwbedrijf zelf
(de interne verkaveling), de situering van het bedrijf in zijn omgeving ten opzichte van verzorgingskernen, marktcentra, verkeersaders (de externe verkaveling)
worden onderkend als mede bepalend voor de gebruikswaarde van de bodem. De
verlangens voortkomend uit andere dan landbouwkundige vormen van bodemgebruik, met name de recreatie in zijn vele facetten en het verkeer, voor zover zich
ten plattelande afspelend en de agrarische wereld rakend, krijgen tegenwoordig
aandacht binnen de cultuurtechniek.
Ter voortzetting van de summiere chronologie dient thans een andere draad te
worden opgevat. Studenten die zich voorbereidden op een werkkring in de tro-

pen, indertijd met name in Nederlands-Indië, volgden vanaf de oprichting van de
Landbouwhogeschool als technische vakken het onderwijs in de Weg- en Waterbouwkunde voor Koloniale Bosbouwers, of de Bevloeiing voor Koloniale Landbouwers. Ook in dit verband moet ten aanzien van de ontwikkeling worden ge—
wezen op de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Voor het onderwijs gericht op

de tropen waren deze gevolgen wel zeer ingrijpend. Na 1945 was het duidelijk dat
de omvangrijke plaatsing van Nederlanders in Indonesië spoedig een eind zou nemen. Algemenere, niet meer op een bepaald gebied met een bepaalde structuur
van het ambtelijke apparaat gerichte opleidingen moesten worden geschapen
voor hen die een toekomst in de tropen wensten.
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Een verruiming van het gezichtsveld van de Tropische Landbouw en de Tropische
Bosbouw in vergelijking met hun vooroorlogse koloniale tegenhangers kon niet
uitblijven. Een specialisatie moest hier tegenover staan. Om overeenkomstige re—
denen die in 1942 leidden tot de afsplitsing van de studierichting Cultuurtech-

niek van de Akker- en Weidebouw, werd bij de wijziging van het Landbouwhogeschoolstatuut in 1956 de studierichting Tropische Cultuurtechniek gecreëerd als
loot van de Tropische Landbouw.
Verschillende aspecten van het in het voorgaande aangestipte komen hieronder
nog uitvoeriger ter sprake.
Eerst moet echter de aandacht worden gevestigd op de meest recente vertakking
van de Cultuurtechniek, de specialisatie Waterzuivering.
Deze studiemogelijkheid kwam in 1962 tot stand, teneinde tegemoet te komen
aan de stijgende behoefte aan deskundigen op het gebied van de kwaliteitsbeheersing van oppervlaktewater, gebruikswater en afvalwater. De opleiding moest, ge—
zien de gebleken behoefte, mede ingesteld worden op een toekomstige zinvolle
samenwerking, zowel met civiele en werktuigbouwkundige ingenieurs, als met
chemici, bacteriologen en hydrobiologen.
Aanvankelijk werd de gewenste specialisatie tot stand gebracht door een gerichte
groepering van reeds gedoceerde basis-vakken. In het studieprogramma werden
daartoe opgenomen de microbiologie, de organische chemie, de fysische chemie en
de technologie, die in de plaats kwam van de landmeetkunde en van enige meer
teeltkundig gerichte vakken.
Met ingang van het studiejaar 1965-1966 werd het studieprogramma voorlopig
afgerond door de toevoeging van het vak Waterzuivering, waarvan het onderwijs
in handen werd gelegd van Prof. Dr. P. G. Fohr, die in 1965 benoemd werd tot
buitengewoon hoogleraar.
De studierichting Waterzuivering is bezig zich een meer eigen plaats tussen de andere studierichtingen aan de Landbouwhogeschool te verwerven.
Hoewel met name de onderdelen van het vak Cultuurtechniek die betrekking
hebben op de gebiedsgewijze waterbeheersing, in de studierichting Waterzuivering een belangrijke rol spelen, overheerst in het studieprogramma toch de aandacht voor microbiologie, technologie en chemie. Het ligt derhalve in de bedoe-
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ling dat de nieuwe studierichting meer aansluiting zoekt met de technologische
studierichtingen.
Nu de Afdeling Waterzuivering onlangs een eigen behuizing heeft gekregen kan
ook een aanvang worden gemaakt met het onderzoek. Dit onderzoek zal gericht
worden op het verkrijgen van een beter inzicht in de chemische, microbiologische
en biochemische processen die bij de natuurlijke en kunstmatige waterzuivering
plaatsvinden; de verbetering van bestaande werkwijzen voor de zuivering van
afvalwater en de ontwikkeling van nieuwe zuiveringsprocessen die een verdergaande eliminatie, ook van thans nog zeer moeilijk te verwijderen verontreinigende bestanddelen, kunnen bewerkstelligen.
Tot nu toe was er sprake van studierichtingen die de naam cultuurtechniek dragen en tevens van een vak, een leerstoel met deze naam. Met verontschuldiging
aan de lezer moet nu de sinds enkele jaren bestaande Vakgroep Cultuurtechniek
worden geïntroduceerd, de ofﬁcieuze gespreksgroep van bij het onderwijs in de
cultuurtechniek betrokken vakgenoten. De volgende leeropdrachten, die elk bepaalde technische aspecten van de landinrichting raken, zijn in de Vakgroep vertegenwoordigd: de Cultuurtechniek, de Irrigatie, de Weg- en Waterbouwkunde,
de Hydraulica en de Landmeetkunde.
In dit verband mag niet worden nagelaten te vermelden dat tijdelijk een bijzonder
facet van de bemoeiing van de mens met de grond in de Vakgroep Cultuurtechniek met een leerstoel vertegenwoordigd is geweest. De Leer van het in Cultuur
brengen van Drooggevallen Gronden werd indertijd aan het studieprogramma
van de Landbouwhogeschool toegevoegd wegens de grote bijdrage aan de verruiming van het bodemkundig en cultuurtechnisch inzicht in Nederland, die de
onderzoeksafdeling van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolder-

Werken) leverde en waarbij de aandacht niet beperkt bleef tot de Zuiderzeepolders maar ook werd gericht op het Waddengebied en op het zuidwesten van het
land, o.a. op de Braakman.
Dr. Ir. A. ]. Zuur, Hoofd van deze afdeling, die als buitengewoon hoogleraar de
bedoelde leerstoel van 1951 tot zijn overlijden in 1961 bezette, behandelde in zijn
colleges vooral de bodemkunde van drooggevallen gronden in droogmakerijen en
in landaanwinningen. Voorts gaf hij een overzicht van de verschillende werken
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die bij inpolderingen moeten worden uitgevoerd en van de basis waarop deze
werken berusten. Aan de studentenexcursies naar Zuid-Frankrijk en Noord-Italië
leverde Prof. Zuur een bijzonder waardevolle bijdrage doordat hij inpolderingswerkzaamheden aldaar wist te spiegelen aan de kennis op dit gebied in Nederland.
Na het overlijden van Prof. Zuur is voorshands niet overgegaan tot het opnieuw
bezetten van deze leerstoel.

In het navolgende zal iets nader worden ingegaan op de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek aan de Landbouwhogeschool in elk van de eerder opgesomde
vakken tegen de achtergrond van en in hun weerklank met de ontplooiing van
het betreffende vakgebied in de maatschappij.

DE CULTUURTECHNIEK

Overziet men de cultuurtechniek over het tijdvak na 1945 dan valt op dat zij pas
in deze periode als landbouwwetenschap duidelijk gestalte kreeg, ofschoon de
cultuurtechniek als toegepast vak zo oud is als de Nederlandse polders of als de
oudste verkavelingen op onze zandgronden. Ook de systematische bestudering
van irrigatie dateert van niet veel eerder dan 1945, terwijl haar toepassing bijna
zo oud als de mensheid is.

Het heeft het onderzoek ook wel enige moeite gekost om de empirie in te halen.
Toch zijn er binnen het tijdsbestek van deze weinige tientallen jaren zeker onderwerpen aan te wijzen waar de wetenschap en het systematisch denken de in—
tuïtie en de ervaring passeerden. Te denken valt aan de drainage of de beregening
dan wel aan het ontwerpen van een wegenstelsel in een ruilverkavelingsgebied.
Omstreeks 1945 was het cultuurtechnisch wetenschappelijk werk vooral gericht
op de drainage en op het verband tussen opbrengst en ontwateringsdiepte. In de
jaren na de oorlog vond, mede gestimuleerd door de cultuurtechnische aspecten
van het landbouwherstel, een sterke uitbreiding van het onderzoek plaats. In
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Zeeland en in de komgronden, in tuinbouwgebieden en in ruilverkavelingen werd
aan tal van cultuurtechnische problemen in wetenschappelijk verband aandacht
geschonken. Op het nieuwe land in de Ijsselmeerpolders onderging het onderzoek
door de versnelling in de ontginningswerkzaamheden eveneens een uitbreiding.

Aan de genoemde richtingen van onderzoek (drainage en ontwatering) voegden
zich al spoedig nieuwe takken toe. Mede onder invloed van de opkomst van het
veldbodemkundig onderzoek werd door de Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland TNO (C.O.L.N.) een omvangrijke inventarisatie
gemaakt van de waterhuishoudkundige gesteldheid van Nederland waarbij ook
aan verdrogingsaspecten nadrukkelijk aandacht werd besteed. De verdroging

werd ook opgenomen bij andere onderzoekingen waartoe ongetwijfeld de relatie—
ve droogte van deze periode, culminerend in de regenarme jaren 1947 en 1949
aanleiding heeft gegeven.
Deze omstandigheid stimuleerde tevens de belangstelling voor kunstmatige watervoorziening die in Nederland, gezien de over het algemeen regelmatige neerslagverdeling, slechts een aanvullend karakter kan dragen in de vorm van inci—
dentele beregening of van verhoging van de grondwaterspiegel door zijdelingse
inﬁltratie. Het verschijnsel van de verdamping speelt hierbij een overheersende
rol. Het verdampingsonderzoek werd aangevat met behulp van lysimeterinstallaties en waterbalansstudies.
Voorzichtig werd ook getast in de richting van wetenschappelijke analyse van

verkavelingsproblemen. Ook op dat gebied kwam later, in 1958, een landelijk
overzicht tot stand in de vorm van het Meerjarenplan voor Ruilverkaveling en an—
dere cultuurtechnische werken in Nederland.
Op het terrein van de grondverbetering werd aandacht besteed aan de egalisatiebehoefte van zandgronden en aan het boven brengen door middel van diepploegen van grondlagen met betere fysische eigenschappen dan de oorspronkelijke
bovengrond.

De groei van het wetenschappelijk onderzoek manifesteerde zich op verschillende
wijzen. Uiteraard in de aantallen onderzoekers doch ook in de institutionalisering van het onderzoek door de vorming van de Afdeling Onderzoek bij de Cultuurtechnische Dienst, door de Stichting van het Instituut voor Cultuurtechniek
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en Waterhuishouding (I.C.W.) en later, onder zeer bijzondere omstandigheden
(als uitvloeisel van de ramp van 1953), van het Internationaal Instituut voor
Landaanwinning en Cultuurtechniek (I.I.L.C.). Nieuwe begrippen doen hun intrede. Met ‘agrohydrologie’ wordt een tak van cultuurtechnisch onderzoek aangeduid waarin een reeds lang bestaande wetenschap de hydrologie in het bijzonder op de landbouw wordt betrokken. Vermelding verdient hoe Nederlandse
agrohydrologen een vacuum in de hydrologische kennis, n.]. ten aanzien van de
bodemvochtzone, helpen opvullen. Vermelding verdient eveneens de opkomst
van het begrip landinrichting en het daarop gerichte onderzoek in de cultuurtechniek dat voortvloeit uit de dagelijkse problemen van wat men meer en meer
de droge cultuurtechniek gaat noemen.
Differentiaties en toespitsingen vinden plaats. Differentiatie door het onderzoek
gericht op de cultuurtechnische mechanisatie en uitvoering, op het landbouwverkeer en op problemen van de drainage met plastic buizen. Toespitsingen doordat in de grondwaterstroming bij drainage en afvoer de stationaire benaderings—
wijze geleidelijk in de schaduw komt te staan van niet-stationaire analyses, een
weg die een groots perspectief lijkt te bieden.
In de Afdeling Cultuurtechniek van de Landbouwhogeschool is de aandacht voor—
al gericht geweest op de introductie van de agrohydrologie en de landinrichting
in de opleiding. Het onderzoek dat op de Afdeling werd aangevat heeft sterk verschillende gebieden geraakt, zowel de verdroging als de neerslag en de afvoer als
ook de verkavelingspatronen. De benadering van deze uiteenlopende onderwerpen kan echter wel onder één noemer worden gebracht, te weten het streven door
wetenschappelijke analyse door te dringen in wetmatigheden, waaromtrent de
kennis de cultuurtechnische ontwerptechniek op een hoger niveau kan brengen.
Als zodanig zijn onderzoekingen verricht over uitdrogingsgrenzen bij beregening

en over de wijze waarop neerslag vervormd wordt tot een afvoerpatroon in
stroomgebieden en polders. Het laatstgenoemde type onderzoek deed op hinderlijke wijze de beperktheid ondervinden van de mate waarin de werkelijk gevallen
neerslag gekend wordt. Dit leidde ertoe bijzondere aandacht te gaan besteden aan
methoden van neerslagmeting.
Door studenten wordt in de ingenieursstudie een bepaald onderwerp wetenschap-
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pelijk bewerkt. Soms beperkt deze bewerking zich tot een literatuuronderzoek.
Vaak wordt opdracht gegeven aan de hand van een hydrologisch model dan wel
een verkavelingsmodel een analyse te verrichten. Voorts wordt op grond van de
bewerking van uit de praktijk beschikbaar materiaal inzicht verzameld over
cultuurtechnische karakteristieken. De studentenonderzoeken hebben in een
aantal gevallen gediend tot steun of aanvulling van de onderzoeken die op het
laboratorium werden verricht.
Met de groei van het cultuurtechnisch onderzoek heeft ook het cultuurtechnisch
onderwijs een wijziging ondergaan. Geleidelijk diende de noodzaak zich aan de
toespitsing op de agrohydrologie te begeleiden met een uitbreiding van het onderwijs in de hydraulica en in de wiskunde. De hydraulica, voorheen in de propaedeuse gedoceerd, werd uitgebreider toegevoegd aan de kandidaatsstudie.
Studenten die zich in de agrohydrologie specialiseren voegen veelal wiskunde aan
hun ingenieursstudie toe.
De uitbreiding van de specialisatie in de cultuurtechniek houdt ook een bedreiging
in voor het onderwijspatroon. De verbreding en verdieping van het wetenschappelijk denken kan gemakkelijk leiden tot een overlading van het studieprogramma. Geschetst werd reeds de toespitsing van de studie op de agrohydrologie, doch
evenzeer tekent een toespitsing op vraagstukken van de landinrichting zich af.
Beiden onder één noemer te verenigen met behoud van de volle wetenschappelijke diepgang zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn.
In 1956 werd bij de herziening van het studieprogramma reeds een poging ge—
daan tot stroomlijning van de studie. De landbouwwerktuigkunde en de microbiologie vielen af. De landbouwwerktuigkunde zal weer terugkeren in die studieprogramma’s die de toekomstige cultuurtechnicus specialiseren in de richting van
de uitvoering van werken. De microbiologie is reeds teruggekeerd en wel in de
eerdergenoemde tijdelijke loot van de richting Cultuurtechniek, die als een zelfstandige studiespecialisatie waterzuivering een belangrijke plaats in het studiepatroon van de Landbouwhogeschool gaat innemen.
Ondergaat op deze wijze de inrichting van de cultuurtechnische studie de in—
vloed van de verdieping van de cultuurtechnische wetenschappen en van de vraag
naar velerlei specialisten uit de samenleving, ook op andere wijze ziet men zich
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wijzigingen in het beeld van de studie voltrekken. Als voorbeeld wordt gewezen
op de noodzaak en ook op het optreden bij de studenten, van een toenemende belangstelling voor het kennisnemen van de moderne rekenmethoden, van introductie van modelonderzoek en van elektrisch analogon-onderzoek.
In de toekomst zal de studie zich alleen dan kunnen aanpassen bij de voortgang
in de ontwikkeling van de wetenschap en in de toenemende vraag uit de samenleving naar specialisten, indien in het programma een zekere flexibiliteit wordt
opgenomen. Deze flexibiliteit zal niet alleen de mogelijkheid moeten openen
voor het volgen van uiteenlopende specialisaties doch deze ﬂexibiliteit zal ook
benut moeten worden voor het opstellen van studieprogramma’s voor studenten
die zich op een meer algemene functie in de cultuurtechniek wensen voor te bereiden.
De bijdrage van de cultuurtechniek tot de vooruitgang van landbouw en platteland is afhankelijk van deskundigen die de cultuurtechniek verstaan en beoefenen. Het gaat hierbij om een breed patroon van deskundigen, waarbij deze beschouwing zich tot de wetenschappelijk gevormden beperkt. Dit brede patroon
betreft de organisatoren, die het cultuurtechnisch beleid opstellen, het betreft de
ontwerpingenieurs die de cultuurtechnische verbeteringsplannen ontwerpen, het
betreft degenen die in de praktijk van de uitvoering gestalte geven aan het cultuurtechnisch werk en de cultuurtechnische uitvoeringstechniek op een hoger
niveau brengen, het betreft ook de onderzoekers die in het brede cultuurtechnische terrein ieder op zijn specialistisch gebied het inzicht in de cultuurtechniek
vergroten. De omvang van het cultuurtechnisch werk in Nederland en elders,
met name in de ontwikkelingslanden, bepaalt mede de omvang van het corps van
cultuurtechnische deskundigen dat gevormd moet worden.
Over de plaatsingsmogelijkheden van de afgestudeerden en in verband daarmee
ook over de inrichting van de studie en de keuze van de ingenieursvakken is en
wordt met de Cultuurtechnische Dienst, de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders,
de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, de N.V. Grontmij en het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, als belangrijke instellingen ten
aanzien van de plaatsing van cultuurtechnici, door de beide hoogleraren in de
cultuurtechniek overleg gepleegd. In dit verband moet namelijk worden vermeld
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dat naar aanleiding van de benoeming met ingang van het studiejaar 1965/1966
van Prof. Ir. F. Hellinga tot Rector Magniﬁcus, met ingang van dezelfde datum
Dr. Ir. R. H. A. van Duin, adjunct-directeur van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders, werd benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Landbouwhogeschool met een gelijkluidende leeropdracht. De blik op de toekomst, die het perspectief verschaft voor de verdere ontplooiing van onderwijs en onderzoek in de
Afdeling Cultuurtechniek, kan tenslotte in de volgende brede lijnen worden geschetst.
De cultuurtechniek en haar vertakkingen hebben een zeer speciﬁeke plaats in de
ontwikkeling van de landbouw. In eerste instantie is men geneigd te denken aan
de inrichting van nieuwe polders en van irrigatiegebieden aan de rand van woes—
tijnen, doch degenen die enigszins met de landbouw vertrouwd zijn weten dat

ook de oude landbouwgebieden in cultuurtechnisch opzicht veelal nog sterke
veranderingen zullen ondergaan. Deze veranderingen vloeien voort uit de wijzigingen in het grondgebruik in de loop der eeuwen. Zij worden in het huidige en
in het eerstkomende tijdsbestek krachtig geaccentueerd door de snelle ontplooiingen van de mechanisatie zoals die in de ontwikkelde landen plaats vinden en in de

ontwikkelingslanden te verwachten zijn. De cultuurtechniek heeft een uiterst be—
langrijke taak in het scheppen van gunstige produktievoorwaarden met betrekking tot de opbrengst van de gewassen en met betrekking tot een doelmatig gebruik van arbeid en werktuigen.
De snel toenemende urbanisatie gepaard gaande met een hoog welvaartspeil zal
de vraag naar recreatievoorzieningen sterk doen toenemen. Deze urbanisatie
gaat ook in een meer directe vorm niet aan het platteland voorbij. Men denke aan
de wens van vele stedelingen buiten te wonen. Het platteland evolueert van uit—
sluitend werkruimte voor de boer tot woon- en speelruimte voor de gehele bevolking, waarin de landbouw een economisch verantwoorde plaats moet behouden.
De cultuurtechnicus, die zich bezighoudt met de inrichting van de groene ruimte,
ziet ook in deze wisselwerking met de planologie een uitdaging.
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DE IRRIGATIE EN DE WEG— EN WATERBOUWKUNDE

Deze beide vakken worden tezamen behandeld omdat zij in het kader van de.
Landbouwhogeschool vanouds onafscheidelijk worden bedreven binnen de Afde_
ling Weg— en Waterbouwkunde. Zij dragen overigens een geheel verschillend karakter. De Irrigatie* heeft uitgesproken landbouwkundige aspecten, de Weg- en
Waterbouwkunde niet of vrijwel niet. Het onderwijs in het laatste vak blijft dan
ook in het kader van de Landbouwhogeschool in hoofdzaak beschrijvend.
Het onderwijs in de Irrigatie vormde in de periode 1918-1940 een onderdeel van
de richting Koloniale Landbouw. Het was in sterke mate gericht op het voormalige Nederlands-Indië en wijdde vrij veel aandacht aan de daar gebruikelijke
technische constructies. Dit onderwijs moest dus na de wereldoorlog opnieuw in
beschouwing worden genomen.
In landen waar het klimaat dit toelaat wordt op het gebied van de irrigatie vrij
veel landbouwkundig georiënteerd onderzoek verricht. Eerder werd betoogd dat
de irrigatie in Nederland zich beperkt tot enige aanvullende beregening en enige
inﬁltratie voornamelijk op lichte zandgronden in de Ijsselmeerpolders, omstan—
digheden die niet bevorderlijk zijn voor het bereiken van een vooraanstaande
plaats in het irrigatieonderzoek.
Weliswaar heeft Nederland, gedeeltelijk steunend op vroegere koloniale ervaring,
een zekere positie in de irrigatiewereld bereikt door het werk van cultuurmaat—
schappijen en ingenieursbureaus in ontwikkelingslanden - waarbij ook de stich—
ting van de Polder Wageningen in Suriname niet onvermeld mag blijven - doch
het onderwijs in de irrigatie kon toch slechts in zeer beperkte mate steunen op
gemakkelijk bereikbaar onderzoek. Het moest zich voornamelijk baseren op onderzoekingen en praktische ervaringen elders in de wereld. Een gelukkige omstandigheid daarbij is geweest dat de Marshall-hulp de in 1946 opgetreden nieuwe

* De tot voor kort aan de Landbouwhogeschool gebruikelijke aanduiding
‘Bevloeiing’ moet o.m. door de sterke toename van de kunstmatige beregening
als verouderd worden beschouwd.
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hoogleraar in staat stelde in 1951 met enige collega‘s een uitgebreide studiereis in
de Verenigde Staten van Noord-Amerika te maken. Het wetenschappelijk onder—
zoek op het gebied van irrigatie in dat land toch steekt ver uit boven dat van andere landen. Het in het bijzonder aan de Universiteit van Californië gemaakte onderscheid tussen ‘Irrigation’ en ‘Irrigation Engineering’ sprak sterk aan. Het eer—
ste vak draagt een landbouwkundig karakter met technische toelichting, bij het
tweede ligt de zaak juist omgekeerd. Men zou kunnen zeggen dat het eerste te
Wageningen thuis hoort, het tweede te Delft.
Hoe dit ook zij, besloten werd te Wageningen de landbouwkundige kant te laten
prevaleren. Het onderwijs werd opgebouwd op twee grondslagen:

1

de relatie plant-water—grond,

2

de sociologische en economische achtergrond van de boer.

Zoals thans wel - doch in 1950 niet - algemeen wordt ingezien zijn vele in de
praktijk met irrigatiewerken ondervonden teleurstellingen terug te voeren op gebrek aan inzicht in deze grondbeginselen, die slechts volledig bestudeerd kunnen
worden vanuit de agrarische gezichtshoek. Om enige voorbeelden te noemen: het
gevaar van zout in irrigatiewater was bekend, betreffende de toelaatbare hoeveel—
heid in verband met zout in de ondergrond, grondwaterstij ging en accumulatie
bestonden echter slechts schematische inzichten. Op geheel ander terrein: de
moeilijkheden, die klein grondbezit bij het waterbeheer veroorzaakt, waren bekend doch van de grote problemen, die bij het realiseren van regelingen ontstaan,
door onwil en angst om wettelijk in te grijpen en door aversie tegen coöperatie
bij volkeren die sedert eeuwen individualist zijn, gaf men zich weinig rekenschap.
Deze onderwerpen vormen het terrein waarop de landbouwkundig ingenieur zijn
onmisbaarheid kan bewijzen.
De technische aspecten werden slechts volledig behandeld indien zij betrekking
hebben op de verstrekking van water aan de plant. Voor het overige, dus voornamelijk van de grotere werken voor aanvoer en verdeling, werd slechts een oriënterend overzicht gegeven.
Volledige realisatie van deze beginselen was eerst mogelijk na de wijziging van
het Landbouwhogeschoolstatuut in 1956. Toen werd, zoals reeds opgemerkt
werd, naast de bestaande richting Cultuurtechniek een richting Tropische Cul—
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tuurtechniek ingevoerd. De behoefte, die in Nederland gebleken was, aan landbouwkundig ingenieurs met zowel landbouwkundige als technische scholing,
moet ook voor tropen en subtropen bestaan. Kennis van irrigatie is daarbij van-

zelfsprekend onmisbaar.
Voor de studenten van deze nieuwe richting kon het onderricht in Irrigatie zich
baseren op een goede onderlaag van hydraulica, wiskunde, plantenfysiologie en
bodemkunde. Verder werd door de eis, dat het college Weg- en Waterbouwkunde
gevolgd moest worden, bereikt dat althans een inzicht kwam te bestaan in de problemen van het bouwen van waterbouwkundige werken, terwijl door het college
Landmeten een voldoende kennis van de zich bij irrigatie voordoende landmeetkundige problemen was gewaarborgd. Tenslotte schiep de intrede van een hoogleraar in de Sociologie van de niet-Westerse Gebieden de mogelijkheid om de studenten met dit voor hen onmisbare vak te doen kennismaken.
De ervaring in de afgelopen 20 jaar heeft geleerd dat de beslissing om zich aan de
Landbouwhogeschool op de landbouwkundige aspecten van irrigatie te concentreren de juiste is geweest. In het bijzonder het in de laatste decennia steeds ster—
ker naar voren tredende probleem van de verzouting van de bodem als gevolg
van irrigatie eist dat hij die zich als deskundige in dit vak opwerpt, zowel de landbouwkundige als de fysisch-bodemkundige aspecten van dit verzoutingsprobleem
grondig beheerst. Doch ook in algemene zin is thans wel het inzicht doOrgebroken dat men er met het maken van de technische werken alleen niet is. Aan het
verhogen van de produktie door het verstrekken van irrigatiewater zitten vele
problemen vast die geheel buiten de technische sfeer vallen.
Ook het onderwijs in de Weg- en Waterbouwkunde eiste vernieuwing. Het was
oorspronkelijk bestemd voor de studenten van de richting Tropische Bosbouw.
In het voormalige Nederlands-Indië bestond een uitstekend geoutilleerde bos-

bouwkundige dienst en het is begrijpelijk dat het onderwijs in sterke mate op de
behoefte daarvan was afgestemd in de vorm van een beperkte cursus in constructie van houten bruggen, tracering en aanleg van wegen en railbanen, taken waar—

voor de houtvester in de praktijk gesteld zou kunnen worden. Ook de praktische
oefeningen waren hierop afgestemd.
In 1942 was de studierichting Cultuurtechniek ingesteld en het werd terecht nood—
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zakelijk geoordeeld dat de aanstaande cultuurtechnici een college in Weg- en
Waterbouwkunde zouden volgen. Daar zij echter onder Nederlandse verhoudingen nimmer geroepen zullen worden om zelf technische werken uit te voeren
of zelfs maar te ontwerpen, moest dit onderwijs er op gericht zijn de student te
doen begrijpen voor welke moeilijkheden de civiel-ingenieur gesteld is en hoe hij
deze tracht op te lossen. Het is duidelijk dat hier een groot verschil bestaat met de
studie voor de aanstaande houtvesters. Waar nu bovendien na 1950, door het
wegvallen van Indonesië als arbeidsterrein, het aantal bosbouwkundige studenten
dat de tropisch-technische richting koos, snel afnam, terwijl de richting Cultuur—
techniek zich al spoedig in een grote belangstelling mocht verheugen, moest dui-

delijk een geheel andere richting worden ingeslagen.
Al dadelijk werd de theoretische grondslag verzwaard. Een beperkt college Grondmechanica werd ingevoerd. In 1956 is dit in meer volledige vorm deﬁnitief in het
rooster opgenomen. Kennis van Grondmechanica toch is onmisbaar wanneer
men, hetgeen thans noodzakelijk werd geoordeeld, meer de nadruk wil leggen op
funderingsproblemen en op de aanleg van licht verharde wegen. In de ingenieurs—
studie werd bijzondere aandacht gewijd aan de na de Tweede Wereldoorlog in Nederland sterk in de belangstelling staande beekverbetering. Vanzelfsprekend werd
bij deze onderwerpen ook ingegaan op de gevolgen van de steeds verder voortschrijdende mechanisatie op het terrein van de civiele techniek.
Na 1960 werd de laatste belangrijke wijziging ingevoerd. Het in de ingenieursstudie vallende colloquium over statica van bouwconstructies werd vervangen door
een groepsgewijze bespreking van erosiebestrijding. Het aantal bosbouwers toch
dat verwachten kon zelf te moeten bouwen werd langzamerhand minimaal, terwijl erosiebestrijding voor de studenten in Tropische Cultuurtechniek een belang—
rijk onderwerp van studie is. De belangstelling voor dit colloquium is groot, het
is te hopen dat in de toekomst hieraan uitbreiding zal kunnen worden gegeven
door samenwerking met de bodemkundige en plantenteeltkundige collega’s.
De leerstoel voor Weg- en Waterbouwkunde en Bevloeiing werd, zij het onder een
enigszins andere naam, van 1919 tot 1940 bezet door Prof. Ir. ]. H. Thal Larsen en
van 1946 tot 1966 door Prof. lr. W. F. Eijsvoogel. In verband met diens meerjarig
rectoraat werd in 1950 de Weg— en Waterbouwkunde afgesplitst en toevertrouwd
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aan de lector Ir. G. Hekket. Vanaf 1 januari 1967 bestaat thans een leerstoel voor
Irrigatie, die bezet wordt door Prof. Ir. ]. Nugteren. Uit het voorgaande blijkt dat
de toekomstperspectieven, die zich op het terrein van de Tropische Cultuurtechniek voordoen, voornamelijk op het terrein van de irrigatie liggen.
Een betrekkelijk groot percentage van het aantal studenten kiest één van de rich—
tingen Cultuurtechniek. Het is niet aan te nemen dat dit zal veranderen. In de
Westerse wereld is thans algemeen aanvaard dat hoger landbouwonderwijs naast
vele andere facetten ook moet omvatten het vormen van mensen, die als het
ware tussen landbouw en techniek staan. Een niet onbelangrijk deel van deze
studenten zal Irrigatie als hoofd- of keuzevak kiezen.
Specialisatie is dan nodig. Voor hydrologische, hydraulische, economische en sociologische aspecten bestaat deze reeds door de keuzemogelijkheden in de ingenieursstudie. Voor de specialisatie in bodemkunde zijn thans mogelijkheden ge—
schapen. Voor de cultuurtechnicus, die zich in zijn praktijk met irrigatie zal bezighouden, moet deze in de toekomst als onmisbaar worden beschouwd. Blijft de
vraag of ook de technische specialisatie geïntensiveerd kan en moet worden. Een
belangrijk argument hiervoor is dat de civiele techniek zich meer en meer richt
op de grote werken. Dit is begrijpelijk omdat irrigatiewerken thans vrijwel altijd
een onderdeel vormen van z.g. multiple purpose projecten, waarin de aanleg van
verzamelbekkens gewoonlijk een belangrijk onderdeel vormt. In de Verenigde
Staten wordt het technische werk ‘op het veld’ dan ook tot de landbouwkundige
sfeer gerekend.
Gaat men tot technische specialisatie over, dan zal deze echter steeds ondergeschikt moeten blijven aan de algemene aspecten. In de eerste plaats toch moet
worden gedacht aan de nodige studies en praktische oefeningen, die de afgestudeerden in staat stellen gedetailleerde inrichtingsplannen voor irrigatie—eenheden
te ontwerpen. Hierbij spelen vele factoren een rol. Pacht- en eigendomsverhoudingen, toe te passen irrigatiemethoden, al dan niet beperkte mechanisatie, methoden van drainage, zullen alle hun invloed hebben op een dergelijk ontwerp.
Bovendien kunnen daar in bepaalde gevallen nog bij komen de consequenties, die
de topograﬁe en de erosiegevoeligheid van de gronden stellen.
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DE HYDRAULICA

Tot aan de studiehervorming van 1956 was de hydraulica als een beschrijvend vak
voor alle Wageningse studenten in de propaedeuse opgenomen. Nadien werd het
vak, zoals reeds werd opgemerkt, voor technische studierichtingen in de kandidaatsstudie geïncorporeerd. Een ontplooiing in de richting van hydraulisch onderzoek kon daardoor beter tot haar recht komen, zodat tevens de mogelijkheid
verruimd werd in dit vak af te studeren, een ontwikkeling die zich manifesteerde
in de stichting van een lectoraat in de Hydraulica en de Grondmechanica in 1958
en in de omzetting in 1966 van dit lectoraat in een afzonderlijke leerstoel, bezet
door Prof. Ir. D. A. Kraijenhoff van de Leur.
In het voorgaande werd reeds enkele malen aangeduid hoe de waterbeheersing na
de Tweede Wereldoorlog omhoog van een op ervaring berustende naar een door
wetenschap gesteunde activiteit. De daarmee gepaard gaande verdere verdieping
van de studie van de waterhuishouding deed ook aan de Landbouwhogeschool de
noodzaak naar voren komen om de stroming van water door de grond en door
aan- en afvoersystemen nader te bestuderen. Dit heeft mede geleid tot de stichting
van het Hydraulica Laboratorium, waarin, onder de auspiciën van de Afdeling
Hydraulica, het modelonderzoek werd ter hand genomen voor de vormgeving
van kleinere kunstwerken in waterbeheersingssystemen. Bij dit modelonderzoek
wordt vooral aandacht besteed aan de meetinrichtingen welke door verschillende
instellingen in het raam van hun hydrologische studies van stroomgebieden wor—
den gebruikt. De Afdeling Hydraulica wordt hierdoor betrokken in hydrologische
onderzoekingen welke zowel in het binnen- als in het buitenland zijn ondernomen. De aldus ontstane nauwe samenwerking met verschillende instanties wordt
nog verder geactiveerd door de speciale mogelijkheden welke de Afdeling Hydraulica zich heeft verschaft door de ontwikkeling van elektronische apparatuur voor
de analoge simulatie van afvoerprocessen.
Naast deze neerslag-afvoer modellen zijn de componenten van het afvoerproces
onderwerp van theoretisch en experimenteel onderzoek. Numerieke rekenmethoden, zowel analoog als digitaal, die op de stroming van water door de grond
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en door open kanalen betrekking hebben, worden getoetst aan laboratoriumexperimenten en veldwaarnemingen. Hierbij wordt grote steun ondervonden van
de Afdeling Wiskunde. De daaruit voortvloeiende samenwerking, zowel Op het
gebied van afstudeeronderwerpen als bij het onderzoek, is van fundamentele be—
tekenis voor de verdere ontwikkeling van het theoretisch onderzoek.
Niet alleen de kennis van de stromingsprocessen maar ook een goed inzicht in
meteorologische processen, zoals neerslag en verdamping en begrip van diverse
klimatologische factoren, behoren tot de basiskennis van een hydroloog. Dit is
dan ook aanleiding tot samenwerking met de Afdelingen die speciale aandacht

aan deze onderwerpen besteden.
Naast de hiervoor aangegeven theoretische verdieping levert ook deelname aan
hydrologische veldstudies in toenemende mate resultaten op. Dankzij een goede
samenwerking met geologen van verschillende universiteiten zijn deze veldstudies niet tot Nederland beperkt en kan thans door Wageningse studenten aan
buitenlands hydrologisch onderzoek worden deelgenomen. Het blijkt bij deze samenwerking dat de Landbouwhogeschool door een fundamentele benadering van
hydrologische vraagstukken in staat is om een betekenende bijdrage te leveren.
Het is in dit verband van belang om ook melding te maken van het door
UNESCO ingestelde Hydrologische Decennium waardoor in brede kring het we—
tenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de hydrologie wordt bevorderd. De noodzaak daarvan blijkt bij vele ontwikkelings- en saneringsplannen
waar men moet uitgaan van informatie over het beschikbare water en van gefundeerde plannen voor de verdeling daarvan. Hier vindt het werk van de Afdeling

Hydraulica een nauwe aansluiting bij het onderzoek dat door de Afdelingen
Cultuurtechniek en Irrigatie op het gebied van de waterbeheersing wordt verricht.
Onderwijs en onderzoek binnen de Afdeling Hydraulica zijn dus gericht zowel op
verdieping, door toepassing van de wiskunde en de vloeistofmechanica, als op
verbreding door samenwerking in de bovengeschetste aanrakingsvlakken. Dit
streven komt tot uitdrukking in een veelvuldig samengaan van de keuzevakken
wiskunde en hydraulica (hydrologie) in de ingenieursstudie maar ook in deelname van studenten tijdens hun praktijktijd aan geohydrologisch onderzoek in
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buitenlandse stroomgebieden. In deze gevallen zal de student de hydraulica (hy-

drologie) meestal als hoofdvak bestuderen.
Zoals de ontwikkeling van het hydrologisch onderzoek in hoge mate door de
praktijk is gestimuleerd zo mag men ook verwachten dat het speciﬁek hydraulisch
onderzoek in toenemende mate prikkels zal ontvangen uit de ‘kleine waterbouwkunde’ waartoe hier de techniek van de irrigatie, de ontwatering en tot op zekere
hoogte ook de techniek van de waterzuivering worden gerekend. Wat de studie
betreft zal dan de hydraulica als een typische hulpwetenschap in de vorm van een
keuzevak naast het technische hoofdvak worden beoefend.
De hier geschetste ontwikkelingen brengen hun consequenties mede voor de in-

richting van de studie. Teneinde de praktijktijd aan een gerichte studie dienstbaar
te kunnen maken zal de student vooraf met enige onderzoekstechnieken kennis
moeten maken. Praktische oefeningen in het laboratorium en demonstraties in

het terrein kunnen daarbij niet worden gemist. Om een integratie van de studies
nog verder te bevorderen zou er naar kunnen worden gestreefd om twee of meer
keuzevakken in de ingenieursstudie in één afstudeerontwerp te combineren waar-

bij dan nog aansluiting kan worden gezocht bij een situatie welke de student in
zijn praktijkperiode heeft leren kennen. Tenslotte blijkt het zeer goed mogelijk
om door intensief contact met andere universiteiten en hogescholen in binnen- en
buitenland een aantal speciale cursussen over modeltechniek, luchtfoto-interpretatie e.d. te organiseren waaraan door studenten en afgestudeerden van verschillende onderwijsinstellingen kan worden deelgenomen.

DE LANDMEETKUNDE

De band van de landmeetkunde met de landbouw is zeer oud. De eerste prikkel
tot een kwantitatieve belangstelling voor de afmetingen van landoppervlakten
ging van de landbouw uit. Met name in gebieden waar het land onder de van
nature gegeven omstandigheden niet voor agrarisch gebruik geschikt was, waar
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irrigatie of ontwatering noodzakelijke voorwaarden waren voor een produktief
grondgebruik, heeft men zich vanouds terdege rekenschap moeten geven van
afstanden, oppervlakten en hoogteverschillen.
Het is dan ook vanzelfsprekend dat de landmeetkunde bij het landbouwkundige
onderwijs in Wageningen steeds een plaats heeft gevonden. Vooral bij de cul—
tuurtechnische opleidingen kan, zoals reeds eerder werd opgemerkt, het verschaf—
fen van inzicht in dit vak niet achterwege blijven.
Het feit dat in Wageningen onderwijs in de landmeetkunde werd gegeven, bracht
met zich mee dat in 1918 de Landmeterscursus, bedoeld als opleiding voor civiel
landmeter en als voorbereiding op het ambt van landmeter van het Kadaster, aan
de Landbouwhogeschool werd verbonden. Toen, na de totstandkoming in 1924
van de eerste Ruilverkavelingswet, de ruilverkavelingsactiviteiten in Nederland
aanvankelijk niet in die mate tot ontplooiing kwamen als werd verwacht, werd de
band tussen landmeten en landbouw relatief zwakker ten opzichte van die tussen
landmeten en andere maatschappelijke activiteiten. Dit leidde tot de overplaatsing in 1934 van de landmeterscursus naar de Technische Hogeschool in Delft,
waar het mogelijk werd deze cursus te doen uitgroeien tot een volledige studie
voor geodetisch ingenieur. In Wageningen bleef een lectoraat in het Landmeten
en Waterpassen.
In 1946 werd dit lectoraat omgezet in een gewoon hoogleraarschap, bekleed door
Prof. A. Kruidhof.
Deze laatste ontwikkeling moet vooral worden gezien als een gevolg van de na
1945 inzettende opbloei van de ruilverkavelingswerkzaamheden en van de uitbreiding van cultuurtechnische werken in het algemeen in binnen- en buitenland. De mogelijkheid dat, in navolging van andere westerse landen, de landmeet—
kundig geschoolde cultuurtechnicus, tevens landmeter van het Kadaster, de ruilverkavelingsdeskundige bij uitstek zou zijn, werd toen niet uitgesloten geacht.
De ontwikkeling der ruilverkavelingsgedachte heeft in Nederland echter een an—
der verloop genomen. Het samenwerken van specialisten op verschillend gebied
maakte bovenbedoelde synthetische functie van de landmeter-cultuurtechnieus
overbodig. Temeer werd het daarom noodzakelijk dat de samenwerkende specialisten elkaar verstaan, dus de cultuurtechnicus de landmeter en de landmeter de
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cultuurtechnicus. Vandaar dat bij de geodetische opleiding in Delft aandacht
wordt besteed aan de cultuurtechniek en in Wageningen aan de landmeetkunde.
Behalve dat de landmeetkunde als technische wetenschap het technische denken
van de cultuurtechnicus en verder dankzij de klassieke opbouw van de geodesie
ook het praktisch logisch denken bevordert, biedt zij voor bosbouwers en landschapsarchitecten de mogelijkheid een inzicht in het maken en gebruiken van
kaarten te verkrijgen. De luchtfotogrammetrie speelt hierbij een belangrijke rol.
De samenwerking van het Wageningse laboratorium met landmeetkundige instellingen in binnen- en buitenland is bijzonder intens. Wageningen speelt mee in
het functioneren van de landmeetkunde in Nederland. Zo wordt bij vele ruilverkavelingsmetingen die zowel terrestrisch als luchtfotogrammetrisch geschieden,
het Laboratorium voor Landmeetkunde van de Landbouwhogeschool ingeschakeld. Zo ook werd de meting van het fotogrammetrische proefveld in Oostelijk
Flevoland door dit laboratorium verricht. Het gebruik van de poolcoördinatenmethode met behulp van optische afstandsmeting ten behoeve van de detailmetingen is door de Wageningse landmeetkundigen gedurende vele jaren gepropa—
geerd. Thans begint deze methode meer algemeen te worden toegepast. Naar de
nauwkeurigheid van de optische afstandsmeting is in Wageningen een internationaal erkend onderzoek verricht.
Verschillende leden van de wetenschappelijke staf van het Laboratorium voor
Landmeetkunde werken in studiegroepen samen met hun collega's in Delft. Zo
worden onder andere bestudeerd: de mogelijkheid tot automatiseren van landmeetkundige metingen, de inrichting van de meetkundige grondslag volgens moderne opvattingen in de waarnemingsrekening, een vergelijking van optische,
elektro-optische en elektronische afstandsmeting en de betekenis van deformatiemetingen, metingen van de mate waarin gebouwen en andere als onroerend beschouwde voorwerpen in de loop van de tijd van plaats veranderen.
Leden van de wetenschappelijke staf hebben tevens zitting in de besturen van nationale en internationale instellingen en verenigingen, o.a.: de Nederlandse
Landmeetkundige Federatie (N.L.F.), de Fédération Internationale des Géomètres
(F.I.G.) en het Internationaal Trainingsinstituut voor Fotogrammetrie (I.T.C.).
Zo wordt de stem van Wageningen ook op dit terrein regelmatig in Nederland en

in het buitenland gehoord. Stond de landbouw eens aan de wieg van de landmeetkunde, de Landbouwhogeschool mag, op de zo juist geschetste wijze thans nog
een stimulerende bijdrage leveren aan de intussen volwassen geworden geode—
tische wetenschap.

Laboratorium voor Geodesie, het eerste gebouw dat na de Tweede Wereldoorlog verrees.
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DE VAKGROEP LANDBOUWWERKTUIGKUNDE

DE LANDBOUWTECHNIEK

SEDERT 1945 Is DE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING IN NEDERLAND MET DE HELFT VER-

minderd, terwijl de landbouwproduktie in dezelfde periode bijna is verdubbeld.
Deze stijging van de arbeidsproduktiviteit zou niet mogelijk zijn geweest zonder
de sterke naoorlogse motorisatie en mechanisatie. Een en ander ging gepaard met
een fundamentele omschakeling van het agrarische bedrijf in Nederland: in
plaats van het vooroorlogse streven naar intensivering van de bedrijfsvoering
door het aanwenden van meer arbeid kwam de verhoging van de arbeidsproduktiviteit op de voorgrond te staan. De vermindering van het arbeidsaanbod en de
sterke steiging van het loonpeil noodzaakten hiertoe, maar ook speelden het
groeiende verlangen naar arbeidsverlichting en werktijdverkorting een belangrijke rol.
De geschetste ontwikkeling vroeg om een wetenschappelijke begeleiding van de
landbouwtechniek. Vroeger beperkte het onderzoek op dit gebied zich tot het
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ontwerpen en in de praktijk beproeven van werktuigen, hetgeen vanouds geschiedde door de landbouwer in samenwerking met de plaatselijke smid. Na de
oorlog werden instituten opgericht, die op de praktijk gericht onderzoek ter
hand namen. In Nederland ontstonden zo het Instituut voor Tuinbouwtechniek (1944), het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (1949) en het

Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen (1957).
Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van de landbouwtechniek was het
groeien van het besef dat men bij de mechanisatie van bewerkingen in de landbouw niet alles van de techniek alléén kan verwachten. Het vakgebied wordt gekenmerkt door een symbiose tussen biologie, techniek en economie. Enerzijds
moet de machine worden aangepast aan het dier, het gewas of de grond, anderzijds kan door veredeling en door wijziging van de teelt een gewas worden verkregen, dat zich beter leent voor mechanische bewerkingen.
Een andere ontwikkeling was dat men tot het inzicht kwam dat mechanisatie
meer is dan het aanschaffen van een bepaald werktuig. De gehele keten van bewerkingen moet hierbij in ogenschouw worden genomen en de verschillende
werktuigen moeten aan elkaar worden aangepast.
De technische ontwikkeling van de Nederlandse land— en tuinbouw heeft grote
vorderingen gemaakt. Het aantal trekkers nam van een schamele 4000 stuks, die
in ons land de Tweede Wereldoorlog overleefden, toe tot de ca 150.000 trekkers
die de Nederlandse boer en tuinder thans ter beschikking staan. Melkmachines:
in 1945 nog vrijwel onbekend, thans zijn er ongeveer 85.000 in Nederland. De
trekker werd door de toepassing van de dieselmotor, de hydraulische heﬁnrich-

ting en nieuWe systemen van vermogensoverbrenging de universele energiebron
voor de veldwerkzaamheden. In en om de gebouwen nam het gebruik van elektriciteit sterk toe.
Het verst voortgeschreden is de mechanisatie in de akkerbouw, nog verder dan in
de weidebouw. Bij toepassing van alle technische mogelijkheden kan een hectare
aardappelen of suikerbieten nu in 40 à 50 arbeidsuren worden geteeld tegenover
300 a 400 arbeidsuren in 1945. Voor graan en hooi zijn deze cijfers 15 à 20 tegenover 60 à 100 in 1945. Er werden verscheidene geheel nieuwe typen werktuigen in

gebruik genomen : de maaidorser, de opraappers, de verzamelrooiers voor aardap-
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pelen en bieten, de maaikneuzer, de precisiezaaimachine, de rijendunner, de mechanische mestafvoerinstallatie, enz.
Ook in de tuinbouw heeft de techniek een ruime toepassing gevonden. Hier diende deze echter niet altijd in de eerste plaats ter besparing van arbeid, maar vooral
ter verbetering van de kwaliteit van de produkten en om deze op een gunstiger
tijdstip op de markt te brengen. In de glastuinbouw is de automatisering reeds
ver voortgeschreden. Bij de mechanisatie van de vollegrondsteelten van groenten, bloemen en boomkwekerijprodukten, zijn, evenals in de fruitteelt, belangrijke vorderingen gemaakt, maar op dit terrein is nog veel werk te doen. Ook in
de tuinbouw kwamen geheel nieuwe werktuigen in gebruik, zoals de nevelspuit,
de cirkelmaaier en de bollenrooier.
De mechanisatie van de teelt van tropische gewassen verliep grotendeels parallel
met die in de gematigde streken; men gebruikt daar immers dezelfde trekkers, de
grond wordt met overeenkomstige werktuigen bewerkt en voor diverse gewassen
gebruikt men dezelfde maaidorsers die in de gematigde streken het graan oogsten.
Toch vraagt de mechanisatie van de landbouw in de tropen in vele opzichten een
eigensoortige ontwikkeling. Enerzijds zijn er de ontwikkelingslanden, die de ontwikkeling van speciale, meestal kleinere werktuigen nodig maken. Anderzijds
eisen sommige tropische gewassen speciale machines, met de ontwikkeling waarvan men in de Verenigde Staten van Amerika reeds grote vorderingen heeft gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn de katoenplukkers en de suikerrietoogstmachi-

nes.
Met het voortschrijden van de mechanisatie begon het landbouwbedrijfsgebouw

als produktiemiddel belangrijker te worden. In het veehouderijbedrijf vindt 70 tot
100% van de arbeid in of in de directe omgeving van het gebouw plaats. De landbouwarchitectuur wordt zowel door de grote veranderingen in de landbouw als

door de snelle technologische ontwikkeling van het bouwwezen beïnvloed. Door
specialisatie en intensivering zijn grotere produktie-eenheden ontstaan, waarbij
de voor die produktie speciﬁeke eisen geheel nieuwe oplossingen vroegen. Men
denke in dit verband aan de gespecialiseerde varkensfok- en -mestbedrijven, de
eier- en slachtpluimveebedrijven, de grote melkveebedrijven. De mechanisatie op

het veld en in de gebouwen maakte geheel nieuwe voorzieningen noodzakelijk
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(drogen en opslaan van granen, aardappelbewaring, mechanische voedering,
machinaal melken, mechanische mestverwijdering). Hogere kwaliteitseisen stelden hogere eisen zowel aan de stalling van de levende have als aan de be— en verwerking en de opslag van de produkten (klimaatregeling, isolatie en dergelijke).
Vuil en zwaar werk werd vervangen door machinale arbeid. Het werkklimaat
werd verbeterd, vooral in de winter.
Het bouwbedrijf laat een analoge ontwikkeling zien als de landbouw: ook hier is
een belangrijke technologische ontwikkeling gaande en is de mechanisatie volop
in ontwikkeling. Prefabricatie, normalisatie en standaardisatie zijn middelen om
de landbouw economisch verantwoorde bedrijfsgebouwen ter beschikking te
stellen. Verder zijn door de ontwikkeling van nieuwe materialen en de wijziging
van de bouwfysische en architectonische inzichten de landbouwbedrijfsgebouwen in belangrijke mate gewijzigd.
De bijdrage die door de Afdeling Landbouwwerktuigen en Landbouwgebouwen
tot de ontwikkeling van de landbouwtechniek is geleverd heeft zich in hoofdzaak
beperkt tot het onderwijs.

In 1948 werd Prof. M. F. Visser opgevolgd door Prof. Ir. P. A. van den Ban. Hiermee kreeg het onderwijs in de landbouwwerktuigkunde een sterk praktisch gerichte landbouwkundige inslag. Na het vroege overlijden van Prof. Van den Ban
werd deze in 1951 opgevolgd door Prof. Ir. G. Riemer. Hoewel opgeleid in een
geheel andere richting - als elektrotechnisch ingenieur - had Prof. Riemer zich
een bijzonder grote praktische kennis van de landbouwwerktuigkunde verworven in een langjarige loopbaan in het bedrijfsleven. Onder zijn leiding kwam het
Handboek voor Landbouwwerktuigen en Trekkers tot stand, dat de studenten in
de landbouwtechniek goede diensten heeft bewezen en nog altijd geldt als hèt
Nederlandse standaardwerk op dit gebied. In 1953 betrok de Afdeling Landbouwwerktuigen en -gebouwen, samen met de eerder genoemde instituten een nieuw

gebouwencomplex aan de Dr. S. L. Mansholtlaan te Wageningen. De Afdeling
kreeg een ruime, moderne collegezaal en een tekenzaal, maar, helaas, vrijwel geen
ruimte voor practica en onderzoek. Ook de staf bleef van geringe omvang, zodat
slechts een beperkte bijdrage tot het onderzoek van de land- en tuinbouwtechniek
kon worden geleverd. Prof. Riemer verrichtte onderzoek naar de mogelijkheden
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van het zwadmaaien van granen, waartoe o.a. een experimentele zclfrijden<le
zwadmaaier werd gebouwd. Ook maakte hij een begin met de bestudering van-de
mechanisatie van enkele tropische gewassen. De lector in de Werktuigkunde,
Ir. G. J. Quast, ontwikkelde een inrichting en apparatuur voor de beproeving van
trekkers.
Bij de opvolging van Prof. Riemer werden twee leerstoelen in de Landbouwwerk
tuigkunde ingesteld, één voor de landbouwkundige aspecten (Prof. Ir. A. Moens)
en één voor de werktuigkundige aspecten (Prof. Ir. G. J. Quast). Onder leiding
van deze hoogleraren werd onderzoek verricht op het gebied van de trekkerbe
proeving en het mechanisch draineren, er werd een kleine trekker voor de ont
wikkelingslanden ontworpen, de werking van de centrifugaalkunstmeststrooier
en van een pneumatische precisiezaaimachine werd bestudeerd, terwijl een begin
werd gemaakt met de ergonomische beoordeling van trekkers en maaidorsers.
Op het gebied van de landbouw bedrijfsgebouwen is door de Afdeling Landbouw
werktuigen en -gebouwen geen onderzoek verricht. De in 1947 benoemde lector
in de Landbouwarchitectuur, Ir. G. Pothoven b.i., verzorgt het onderwijs in dit
vak. Met de uitvoering van de sedert 1961 bestaande plannen om aan de Land
bouwhogeschool ook wetenschappelijk onderzoek van de landbouwgebouwen te
verrichten is onlangs op bescheiden schaal een begin gemaakt.
Met de voortschrijdende mechanisatie van de landbouw heeft het vak Landbouw
werktuigkunde aan belangrijkheid gewonnen. Dit vond ook aan de Landbouw
hogeschool erkenning, doordat bij de herziening van het studieprogramma in
1956 <le Landbouwwerktuigkunde een speciale studierichting werd. De student
die deze richting kiest krijgt naast een behoorlijke dosis werktuigkundige kennis
een brede landbouwkundige opleiding. De arbeidskunde vormt een integrerend
onderdeel van de studie. Ook krijgen alle studenten van de richting Landbouw
werktuigkunde onderricht in de Landbouwarchitectuur en de Grondbewerking.
Gezien de uitgebreidheid van het terrein van de landbouw is bij de studie in de
Afdeling Landbouwwerktuigen en -gebouwen: De ergonomische proefopstel
ling, met bijbehorende meet- en regelapparatuur, voor het onderzoek van trek
kerzittingen en maaidorsers in het laboratorium.
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Landbouwwerktuigkunde een zekere specialisatie onvermijdelijk. De student kan
zich richten op de landbouw in de gematigde streken, de tropische landbouw, de
tuinbouw of de houtteelt. Verder is er een mogelijkheid om zich te oriënteren op
een functie bij het onderzoek, de voorlichting, het onderwijs, het landbouwbedrijfsleven of de landbouwwerktuigenindustrie.

Ondanks de verdieping van het vakgebied blijft de landbouwtechniek een praktisch vak. Er is een laboratorium- en veldpracticum ingesteld om de studenten een
dieper inzicht te geven in de werking van de machines en de onderdelen daarvan.
Colleges en practica worden aangevuld met excursies naar werktuigententoon—
stellingen en -demonstraties en bezoeken aan landbouwbedrijven en landbouw—
machinefabrieken in binnen- en buitenland.
In alle sectoren van de landbouw is de mechanisatie nog in volle gang, maar toch
zijn er wel verschillen. De mechanisatie is in de akkerbouw zeer ver gevorderd.
Het zwaartepunt van de mechanisatie en rationalisatie zal in de naaste toekomst
dan ook liggen in de veehouderij en de tuinbouw, die beide ten opzichte van de
akkerbouw een zekere achterstand vertonen. Specialisatie en concentratie en de
daarmee gepaard gaande vorming van grotere eenheden in de veehouderij vragen
om speciale voorzieningen, o.a. ten aanzien van de klimaatregeling en de mest—
verwerking, maar scheppen ook grotere mogelijkheden voor de verder gaande me—
chanisatie van het werk in en om de gebouwen. Er liggen hier ongetwijfeld ook
grote mogelijkheden voor de automatisering.
Op het gebied van de tuinbouwmechanisatie kan een revolutionaire ontwikkeling
worden verwacht, die zich vooral zal kenmerken door een sterke aanpassing van
de teelten aan de mechanisatie. Er wordt, in het bijzonder in de Verenigde Staten
van Amerika, hard gewerkt aan de mechanisatie van de oogst van diverse
groente— en fruitgewassen. Teamwork van werktuigkundigen, kwekers en tuinbouwkundigen zal in de toekomst spectaculaire resultaten te zien geven.
Ook de mechanisatie van de tropische landbouw, zowel die op ondernemingen als
die op de familiale bedrijven, zal veel onderzoek vragen.
Een en ander zal zijn weerslag vinden in het onderzoek en het onderwijs aan de
Landbouwhogeschool. In de eerste plaats bij de Afdeling Landbouwwerktuigen
en —gebouwen. Naast het theoretische en praktische onderwijs is het voor de we-
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tenschappelijke vorming van de landbouwwerktuigkundige noodzakelijk dat hij
wordt betrokken bij het fundamentele onderzoek van de problemen van de me—
chanisatie en rationalisatie van de landbouw. Voor de wetenschappelijke stafis de
uitvoering van dit onderzoek onmisbaar om het onderwijs de noodzakelijke diepgang te geven. Door de uitoefening van fundamenteel gericht onderzoek verleent de Afdeling een bijdrage tot de oplossing van de problemen en wordt de
noodzakelijke basis gelegd voor een vruchtbare multilaterale samenwerking met
de in hetzelfde complex gevestigde instituten.
De onderwerpen van het onderzoek liggen op het terrein van de werktuigkunde,
de landbouwwerktuigkunde en de arbeidskunde. Vraagstukken waaraan in de
eerstkomende jaren in het bijzonder aandacht zal worden besteed zijn de hydraulische vermogensoverbrenging, de relatie grond—wiel, het elektromagnetisch dunnen, de pneumatische precisiezaai, de ergonomische beoordeling van trekkers en
werktuigen en de technische bedrijfsorganisatie.
Bij het onderwijs in de landbouwtechniek zal, gezien de uitgestrektheid van het
vakgebied, een zekere specialisatie worden ingevoerd. Nadat een breed fundament van basiswetenschappen, landbouwkundige kennis en technisch inzicht is
gelegd, zal er een mogelijkheid komen om zich te specialiseren in de akkerbouwtechniek, de veehouderijtechniek, de tuinbouwtechniek, de tropische landbouwtechniek, de landbouwarchitectuur, de arbeidskunde en de technische bedrijfsorganisatie.
Het is de taak van de landbouwtechniek om de bestaande en toekomstige technische mogelijkheden op sociaal en economisch verantwoorde wijze in de land- en
tuinbouw tot ontplooiing te brengen. Gelet op de groeiende wereldbevolking en
de lage levensstandaard in vele delen van de wereld is er geen twijfel mogelijk dat
alleen een gemechaniseerde landbouw de noodzakelijke toename van de landbouwproduktie kan verzekeren.
In die landen waar menselijke arbeid in ruime mate voorhanden is zal de mechanisatie van die werkzaamheden op de voorgrond moeten staan, die in handkracht
of met dierlijke tractie niet of slechts op gebrekkige wijze kunnen worden verricht dan wel een te lange tijd vergen. Voorbeelden hiervan zijn ontginnings-,
egalisatie- en grondbewerkingswerkzaamheden, het zaaien, de onkruidbestrij-
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ding en het dorsen. Ook de landbouwers in ontwikkelingslanden dienen binnen
de economische mogelijkheden gebruik te maken van mechanisatie en arbeidsrationalisatie.
Door de mechanisatie en de motorisatie wordt de fysieke belasting verlaagd, de
perceptieve en mentale belasting evenwel vergroot. In het landbouwtechnisch onderzoek zal daarom meer aandacht worden geschonken aan de belasting van de
arbeidende mens. De bediening en het gebruik van werktuigen dient zoveel niogelijk te Worden vereenvoudigd door de toepassing van mechanische correctie—
systemen en aan de mens aangepaste bedienings— en gebruiksschema‘s. Is het
enerzijds een taak van de landbouwtechniek de werktuigen en de organisatie aan
de produktie-omstandigheden aan te passen, anderzijds kan door een wijziging
van deze omstandigheden de arbeid belangrijk worden vereenvoudigd. Het is aan
de landbouwtechniek om desbetreffende desiderata van de zijde van de techniek
te formuleren en in teamwork met anderen tot een oplossing van de problemen
te komen. Voorbeelden hiervan zijn: de melkbaarheid van de koe, de gelijkmatige afrijping van tomaten en vruchten, de stevigheid van het graanstro, de vorm
en de afmetingen van het perceel. Al deze factoren hebben een grote invloed op
de capaciteit en de arbeidskwaliteit van de betreffende werktuigen.
Zoals reeds opgemerkt zal de mechanisatie in de veehouderij, de tuinbouw en de
tropische landbouw in de toekomst snel toenemen. Hierbij vragen nog vele problemen om een oplossing. De verwachting is daarom gewettigd dat in het landbouwtechnische onderzoek in binnen- en buitenland een ruim aantal landbouwwerktuigkundige ingenieurs een werkkring zullen vinden. Dit zal eveneens het geval zijn bij voorlichting en onderwijs. De boer en de tuinder zullen naarmate de
techniek voortschrijdt over een steeds groter assortiment van werktuigen, ge-

bouwen en andere technische hulpmiddelen kunnen beschikken. Het doen van een
verantwoorde keuze wordt dan steeds moeilijker. Zij moeten daartoe kunnen be—
schikken over een uitgebreide kennis, maar in voorkomende gevallen ook steeds
deskundig advies kunnen ontvangen.

DE GRONDBEWERKING

Na 1945 ging het grondbewerkingsonderzoek in het buitenland onder invloed
van de nieuwe technische mogelijkheden over van de vraagstelling hoe de voedselproduktie zo hoog mogelijk kon worden opgevoerd naar de vraag van de juiste
technische uitvoering.
In Nederland werd aanvankelijk alleen aan het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid in Groningen en het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie in
Wageningen onderzoek van enige omvang gedaan. Daar de relatie bodemstructuur—plantengroei vrij intensief bestudeerd was, terwijl de samenhang tussen de
grondbewerking en de bodemstructuur vrijwel volledig terra incognita was, ligt
het voor de hand dat het overgrote deel van de onderzoekscapaciteit hier is ingezet, zowel ten aanzien van het inventariseren van werktuigen en methoden als
ten aanzien van het karakteriseren van werktuigeffecten.
In de laatste jaren zijn er twee ontwikkelingen die voor het vakgebied van bijzonder belang zijn:
1 De ontwikkeling in het ‘Landlocomotion’ onderzoek. Bij het ontwikkelen van
terreinvoertuigen, een vakgebied dat in en vooral na de oorlog tot enorme ont—
wikkeling kwam, speelt de kennis van bepaalde mechanische eigenschappen van
de terreinen een belangrijke rol. Ook hier gaat het, evenals in de grondbewerking,
om de reactie van allerlei gronden onder allerlei omstandigheden op het aanleggen van kortdurende, relatief grote spanningen. Een onderwerp, dat zich zowel
voor laboratorium— als veldonderzoek leent en waarvan de vruchten voor een
zeer breed terrein van belang zijn.
2 De opkomst van de chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. De onkruidbestrijding is altijd een belangrijk doel van de grondbewerking geweest, waarin vaak
de verklaring van de opbrengstreacties zal hebben gelegen, maar dat vaak praktisch niet van andere reactiemogelijkheden te scheiden was. Naarmate het in
meer gevallen mogelijk wordt het onkruid chemisch te bestrijden komt de oude

vraag naar eventuele eisen die gewassen aan de structuurtoestand stellen opnieuw en nu des te dringender aan de orde. Op tal van plaatsen is het onderzoek
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in deze op gang gekomen, zowel in Oost-Europa als een reactie op de al te grote
ijver bij het wijd verbreide diep ploegen van landbouwgronden, als in de Verenigde Staten van Amerika, waar de successen met de minimum tillage tot de vraag
leidden hoe ver men hiermee kan gaan, als in Engeland dat bij de ontwikkeling
van de herbiciden zo’n belangrijke rol speelt.
In 1959 kwam de Afdeling Grondbewerking van de Landbouwhogeschool tot
stand door de benoeming van Ir. H. Kuipers als lector. Inmiddels was reeds duidelijk, dat de achterstand op het terrein tussen bewerking en bodemstructuur snel
ingelopen was; dat dit nu zelfs de sterke kant van het vakgebied was geworden.
In het belang van het onderwijs is dan ook deze kant het eerst tot ontplooiing gebracht, waarbij er duidelijk twee gebieden zijn te onderscheiden:
1 het grensgebied met de bodemkunde, waar het gaat om de mechanische eigenschappen van grond, die in hoge mate door de structuurtoestand (o.a. dichtheid,
vochtgehalte) en de grondsoort worden bepaald.
2 het grensgebied met de landbouwwerktuigen, waar het gaat om de structuurveranderingen die bestaande werktuigen teweegbrengen en de in de praktijk toegepaste bewerkingen.
Op het eigen laboratorium is vooral gewerkt aan het terrein van de mechanische
eigenschappen van gronden en de werktuigeffecten. Op het terrein van de mechanische eigenschappen wordt gestreefd naar eenvoudige, praktisch bruikbare

meetmethoden. Het hoofdmotief bij dit onderzoek is de bestaande bodemkundige
kennis te gebruiken voor het verkrijgen van inzicht in de sterkte—eigenschappen.
Zo is bijvoorbeeld de hoeveelheid water van primair belang voor de sterkte-

eigenschappen, maar welke watergehalten voor zullen komen is een bodemkundige aangelegenheid.
Bij de werktuigeffecten is tot nu toe vooral aandacht besteed aan de structuurveranderingen die in de praktijk door de grondbewerking optreden. Als belangrijkste conclusie is hieruit naar voren gekomen, dat de structuurbeïnvloeding
van veel grondbewerkingen ver wordt overschaduwd door de invloed van het
rijden over het land.
Ten aanzien van de gewasreacties heeft het onderzoek zich tot nu toe in hoofdzaak gericht op het vinden van de verbindingen tussen door grondbewerking te
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beinvloeden bodemeigenschappen enerzijds en anderzijds die aspecten van de bodemstructuur waarvan bekend is, dat ze de ontwikkeling van gewassen beïnvloeden. Ook hier is dus het belangrijkste motief om aanwijzingen te krijgen over ketens van oorzaken en gevolgen die de verbinding tussen grondbewerking en gewasgroei vormen.
Voor het onderwijs is een belangrijke consequentie dat de meeste studenten een
min of meer specialistisch gerichte belangstelling voor het vak hebben. Weliswaar wordt er in de kandidaatsstudie naar gestreefd de verschillende aspecten gezamenlijk te belichten, maar voor de ingenieursstudie moeten voor iedere groep
de nodige faciliteiten aanwezig zijn, d.w.z. dat men zich moet kunnen specialiseren in het terrein van de mechanische eigenschappen van gronden, in de werk—
tuigeffecten of de gewasreacties, en in iedere richting zowel meer op de praktijk
gericht als meer fundamenteel. Voor de meer op de praktijk gerichte specialisatie
wordt contact onderhouden met allerlei instellingen voor landbouwkundig on—
derzoek, terwijl voor de meer fundamentele specialisatie ernaar wordt gestreefd
binnen het eigen laboratorium of in samenwerking met andere LH-afdelingen de
nodige faciliteiten ter beschikking te krijgen.
In de nabije toekomst is, gezien de grote achterstand, het evidente belang en het

nu ingezette grote onderzoekspotentieel een snelle vooruitgang op het terrein van
de mechanische eigenschappen van de grond te verwachten. Voor de landbouw
zal het voorspellen van effecten van het rijden over het land van veel belang
blijken, omdat dit een belangrijke rol zal gaan spelen ten aanzien van de bewer-

kingsbehoefte van de grond.
Het onderzoek naar de relatie van grond en de groei van gewassen begint nu inderdaad de belangstelling te krijgen die nodig is om op een enigszins redelijke ter—
mijn tot bruikbare inzichten te komen.
De jonge ingenieurs, die met de praktijk van de gemechaniseerde landbouw te
maken krijgen, zullen op de hoogte moeten zijn van de invloed die de mechanisatie op grond en gewas kan uitoefenen. Vooral voorlandbouwwerktuigkundigen,
bepaalde groepen van cultuurtechnici en bodemkundigen zal het kennis nemen
van de bestaande inzichten in het mechanisch gedrag van grond van veel belang
zijn. Voor de teeltrichtingen, speciaal voor de akkerbouw, zal het inzicht in de
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samenhang tussen door grondbewerking te beïnvloeden eigenschappen van de
grond en de ontwikkeling van gewassen van veel belang zijn, daar de noodzaak
van veel traditionele bewerkingen dankzij de grotere mogelijkheden van de chemische onkruidbestrijding, minder vanzelfsprekend is. Daarnaast zal kennis van
de werkelijk optredende structuurveranderingen bij bewerken en rijden over het
land essentieel zijn.
Voor de Nederlandse landbouw is momenteel de meest voor de hand liggende
weg om tot verbeteringen te komen, het bestrijden van het structuurbederf, dat
door het rijden over het land wordt veroorzaakt. Het zal dus gaan om een zo
gunstig mogelijk compromis tussen het berijdbaar en doorwortelbaar houden
van de grond. Uiteraard zal het meest gunstige compromis mede van allerlei
technische en economische factoren afhangen. Daarbij is te verwachten dat naar—
mate de groeifactoren scherper kunnen worden geregeld, er op de doorwortelbaarheid meer kan worden toegegeven.
Voor minder ontwikkelde gebieden en voor ongunstige klimaten zullen de aan de
grondbewerking te stellen eisen dan ook meer op de oogstzekerheid onder de
heersende natuurlijke omstandigheden moeten zijn afgestemd. Hier zal dan ook
de technisch juiste en effectieve wijze van bewerken meer het accent hebben. Gezien de primitieve technische middelen en de vaak slechte voorziening met voedingsstoffen is het waarschijnlijk, dat doelmatige grondbewerkingen in ontwikkelingslanden een belangrijke stap vooruit zouden betekenen voor de bevolkingslandbouw.

DE BOSEXPLOITATIE EN BOSHUISHOUDKUNDE

De Bosexploitatie
In de Afdeling Bosexploitatie en Boshuishoudkunde (hoogleraren: A. te Wechel,
tot 1948; Dr. Ir. ]. F. Kools, sinds 1949) wordt, mede ten gevolge van de ont—
wikkelingen in de laatste decennia, een zeer heterogeen conglomeraat van ver-
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schillende vakken gedoceerd, die tezamen zijn ondergebracht in de Vakgroep
Landbouwwerktuigkunde. Binnen het raam van deze bijdrage kan slechts een
globale indruk van deze verscheidenheid worden gegeven.
Een belangrijk onderdeel van het onderwijs en onderzoek bij de Bosexploitatie is
de oogst en het transport van het hout. Vóór de Tweede Wereldoorlog werden
deze werkzaamheden vrijwel uitsluitend verricht door mens en dier, daarna werd
de mechanisatie van deze bosarbeid een eis van dwingende noodzakelijkheid. Ofschoon de vraag naar hout en houtprodukten in de na-oorlogse jaren sterk toe—
nam, bleven de houtprijzen laag, terwijl de lonen voortdurend op een hoger
niveau kwamen te liggen. De winstmarge werd dientengevolge steeds kleiner en
dit werkte het bevorderen van de produktiviteitsvergroting per arbeider door
rationalisatie en mechanisatie in de hand. De mechanisatie van de bosarbeid kon
zich echter niet op dezelfde schaal als in de landbouw ontwikkelen, omdat de
werkzaamheden zich in vele gevallen nog niet lenen voor mechanisering. Desalniettemin is op het gebied van de mechanisatie gedurende de laatste decennia een
opmerkelijke vooruitgang geboekt. In dit kader werden ook vele studenten door
de samenwerking met het Bosbouwproefstation, in de gelegenheid gesteld talrijke
vergelijkende arbeidsstudies te verrichten, die o.m. betrekking hadden op de arbeid met handgereedschap en met klein mechanisch materiaal, zoals de motorzaag en kleine trekkers (versus paard). Thans vragen nieuwe ontwikkelingen de
aandacht, zoals de houtoogst met behulp van oogstmachines, ballons en radiograﬁsche besturing van trekkers, kabelbanen enz.
De mechanisatie, die zijn invloed doet gelden op het gehele bosbedrij f, heeft niet
alleen een technische, maar ook een economische kant, waarmee de studenten
vertrouwd dienen te worden gemaakt (operations research, equipment policy,
kostenberekening, arbeidsrationalisatie, loontarieven enz.).
De gebruiksmogelijkheden van het produkt hout zijn in de laatste jaren zeer snel
toegenomen. Steeds meer onderzoek wordt verricht op het gebied van de mechanische en fysische eigenschappen van het hout, het bestendigen van het hout tegen bederf, terwijl eveneens aandacht wordt besteed aan de houttechnologie en
de houtchemie.
Tengevolge van de bredere vorming in technische en economische richting, die
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zij thans ontvangen, komen er voor de afgestudeerden meer plaatsingsmogelijkheden in de houtverwerkende industrieën ter beschikking. Nagenoeg een kwart
van de afgestudeerden vindt echter een werkkring in de ontwikkelingslanden.
Neemt de belangrijkheid van het bos als bedrijf in Nederland af, in de ontwikkelingslanden neemt het in betekenis toe. De ver doorgevoerde rationalisatie in ons
land vraagt een intellectuele aanpak, terwijl het bosbedrijf in de ontwikkelingslanden een steeds groter aantal praktische deskundigen vraagt op het gebied van
de bosexploitatie. Het onderwijs en onderzoek is op deze beide uiteenlopende
richtingen afgestemd.

De Boshuishoudkunde
Bij de Boshuishoudkunde is een even grote diversiteit waarneembaar als bij de
Bosexploitatie. De Boshuishoudkunde bestrijkt een ruim gebied, waarvan de
grenzen niet scherp te trekken zijn. Het onderwijs en onderzoek richten zich hier
op de economische betekenis van het bos aan de hand van de wereldbosstatistiek
(verzorgd door de Bosbouwafdeling van de FAO), de houtmarkt voor de diverse
houtvormen (incl. vezelplaat, spaanplaat, pulp, papier e.d.), het organisatiewezen
in de bosbouw, de boswetgeving en de Tropische Bosgeschiedenis. De organisatie
van voorlichting, vakonderwijs en overheidsbemoeiing met de bosbouw is vooral
voor de ontwikkelingslanden van groot belang. Voor deze landen kan het hout
een belangrijke deviezenbron worden, mits geen roofbouw wordt gepleegd en
d.m.v. deskundige voorlichting wordt bereikt, dat een verantwoorde exploitatie
van de bossen tot stand komt. Het vereist echter dikwijls tijd en geduld om diep-

gewortelde opvattingen van de autochtone bevolking in de ontwikkelingslanden
in betere banen te leiden. Zo kost het dikwijls grote moeite de bevolking ervan
te overtuigen, dat een te zware veeweide in de bossen schadelijk is voor de opbrengst van het hout. Een gunstige factor is dat de werkzaamheden in het bos
over het algemeen meer aansluiten bij het levenspatroon en de gedachtenwereld

van de inheemse bevolking dan bij de produktie van delfstoffen als olie e.d. het
geval is. Deze vragen een hogere scholing van de arbeider en bovendien een grotere kapitaalsinvestering. Gedurende de laatste decennia wordt steeds meer ontwikkelingshulp ter beschikking gesteld voor de opleiding van bosbouwpersoneel
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in de lagere en middelbare rangen. Deze kadervorming heeft er toe geleid dat in
verschillende ontwikkelingslanden een eigen bosdienst kon worden opgericht.
Tengevolge van deze ontwikkeling is de instelling t.o.v. het bos in bosrijke ont
wikkelingslanden zich zeer sterk gaan wijzigen. Onder invloed van deze grotere
waardering voor de betekenis van de mogelijkheden van de bosbouw, ontstaat
er in vele ontwikkelingslanden ook meer begrip voor het instandhouden van
wildparken e.d., die bij de steeds groter wordende toeristenstroom ook een functie
hebben als deviezenbron.
Van groot belang, zowel voor de geïndustrialiseerde landen als voor de ontwik
kelingslanden, is de bestudering van de betekenis van het bos voor de mogelijk
heden tot handhaving van het biologisch evenwicht in de levende natuur enerzijds
(natuurbehoud) en tot handhaving van het evenwicht in de niet-levende natuur an
derzijds (de z.g. bosinvloeden), zoals de beheersing van de waterhuishouding en
de bestrijding van erosie door water en wind. Hoewel de wereldgeschiedenis leert
dat een juist begrip voor het onderkennen van de bosinvloeden vele malen in let
terlijke zin een kwestie van leven of dood is geweest (de ondergang van de grote
beschavingen uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika enz.), wordt hieraan op vele
plaatsen op aarde nog steeds even weinig betekenis gehecht als aan de waarschu
wende woorden van de legendarische Kassandra.
Een onderdeel van de Boshuishoudkunde, dat vooral voor de geïndustrialiseerde
landen met hoge levensstandaard steeds belangrijker wordt en waaraan dan ook
veel aandacht wordt besteed, is de groeiende betekenis van het bos voor de re
creatie en het landschapsschoon.
De Bosinventarisatie
Ook de Bosinventarisatie is na de Tweede Wereldoorlog geheel nieuwe wegen in
geslagen. Voor de oorlog geschiedde het bosinventarisatiewerk uitsluitend vol
gens terrestrische werkwijzen, d.w.z. de opnemers verrichtten alle gewenste me
tingen met de benodigde apparatuur in het bos zelf. Dit werk was niet alleen tijd
rovend, maar in tropische oerbossen bovendien ook gevaarlijk en soms vrijwel
onuitvoerbaar, terwijl de uitkomsten - verkregen na bewerking van de opmetin
gen van het bemonsterde gedeelte van het bos, volgens de regels van de waar-
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schijnlijkheidsleer - desondanks nog niet geheel exact waren. De ontwikkeling
van de luchtfotoverkenning in de Tweede Wereldoorlog bracht op dit gebied een
totale ommekeer te weeg. De bosinventarisatie steunt thans - vooral bij grote,
moeilijk toegankelijke objecten - op de interpretatie van luchtfoto's, die speciaal
voor dit doel zijn vervaardigd. Deze foto's geven tevens een aanwijzing voor het
aanvullend terrestrische werk, dat voorlopig nog niet geheel gemist kan worden,
maar wel aanzienlijk kan worden beperkt. Zeer sterk valt bij deze nieuwe metho
de, die nog steeds verbeterd wordt, de nadruk op de wiskundige verwerking van
de gegevens. Het onderwijs in de Bosinventarisatie is aan de Landbouwhoge
school te globaal om all-round deskundigen voor luchtfoto-interpretatie af te
leveren. Ook ontbreekt voor dit onderwijs het zeer kostbare instrumentarium.
De studenten, die zich in dit steeds belangrijker wordende vak verder willen
bekwamen, kunnen echter een cursus volgen bij het International Training
Centre for Aerial Photography in Delft.
De Bosbijprodukten
Van steeds meer belang worden ook de bosbijprodukten, dat zijn produkten die
weliswaar uit het bos gewonnen worden, maar niet uit hout bestaan. Een korte
allesomvattende definitie van wat onder bosbijprodukten verstaan moet worden
is niet te geven, aangezien het aantal produkten schier onbeperkt is en de chemi
sche en technologische ontwikkeling op dit gebied steeds nieuwe toepassingsmo
gelijkheden ontdekt. Een opsomming, die echter allerminst volledig is, moge daar
van een indruk geven. Verschillende delen van bepaalde bomen kunnen, hetzij
levend hetzij na het kappen, bosbijprodukten leveren in de vorm van bloesems,
vruchtbeginsels, vruchten of zaden, bladeren, bast of wortels. Een aantal van deze
produkten, die aanvankelijk tot deze categorie werden gerekend, zijn later tot be
langrijke speciale cultures uitgegroeid (rubber, koffie, thee, looibast enz.). Som
mige bosbijprodukten worden in vele takken van industrie gebruikt, andere bij de
De villa Hinkeloord, één der oudste gebouwen van de Landbouwhogeschool,
ongetwijfeld van allure, maar niet meer beantwoordende aan de eisen die het
moderne onderzoek stelt.
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produktie van genees- en genotmiddelen, voedingsmiddelen, parfumerie enz.
De inzameling van bosbijprodukten kan een waardevolle bijdrage zijn in de economie van weinig ontwikkelde volkeren of bevolkingsgroepen, omdat zij in de
natuur plaats vindt en er derhalve geen kapitaalsinvestering voor nodig is, althans niet indien de benodigde houtsoort niet in een culture tot ontwikkeling is
gebracht. Zo kunnen bosbijprodukten onder bepaalde omstandigheden negatieve bedrij fsuitkomsten en een ongunstige bevolkingseconomie in positieve richting
doen omslaan. De prijzen van de bosbijprodukten zijn echter meestal laag, hetgeen dikwijls een gevolg is van de onzuiverheid of verontreiniging van het produkt. De bosbouwer kan hierin op tweeërlei wijze stimulerend werken, namelijk
door het geven van voorlichting, door het invoeren van rationele werkmethoden, het vormen van coöperaties en het bevorderen van een zuivere winning van
het produkt, kan hij degenen die de bosbijprodukten inzamelen tot een betere be-

loning van hun arbeid leiden, terwijl hij anderzijds de vraag naar deze produkten
kan vergroten door hierop de aandacht van de wereldmarkt te vestigen.
De ontwikkeling van concurrerende synthetica maakt de markt van bosbijprodukten echter soms riskant. Zelfs bosbijprodukten, die nog algemeen in gebruik
zijn (hars, terpentijn, looibast, sommige geneeskundige produkten) ondervinden
de invloed van deze concurrentie. Aan de andere kant opent het moderne speur-

werk op chemisch en technologisch gebied steeds nieuwe toepassingsmogelijkheden. Voor een aanzienlijk aantal bosbijprodukten (etherische oliën, genotmiddelen, kruidnagels, kaneelbast, peper) heeft men trouwens nog steeds geen synthetische vervangingsmiddelen kunnen vinden.
Het tot waarde brengen van de bosbijprodukten van ontwikkelingslanden vraagt
van de bosbouwer niet alleen een veelzijdige interesse vóór en kennis vàn de botanie, van de organische chemie en van de technologie, maar ook een grote mate
van improvisatietalent en aanpassingsvermogen. Universele richtlijnen zijn
hiervoor bij het onderwijs niet te geven, omdat de bosbijprodukten van streek tot
streek verschillen en er zich steeds nieuwe mogelijkheden voordoen.
Het wekken van belangstelling voor het onderzoeken van deze mogelijkheden

aan de hand van voorbeelden uit de praktijk is dan ook de basis waarop de colleges over bosbijprodukten berusten.
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DE VERWERKING VAN HET
AGRARISCH PRODUKT

DE VAKGROEP VOEDINGSMIDDELEN

DE KENNIS EN DE BEREIDING VAN VOEDINGSMIDDELEN
Dr. Ir. H. A. Leniger, hoogleraar sinds 1950; Dr. W. Pilnik, hoogleraar sinds 1963.

DE HUIDIGE STUDIERICHTING LEVENSMIDDELENTECHNOLOGIE IS IN 1956 ONTSTAAN.
Sinds vele jaren bestond aan de Landbouwhogeschool reeds een lectoraat in de

technologie, dat in het cursusjaar 1947/48 werd omgezet in een gewone leerstoel.
De aanleiding hiertoe was een sterk gestegen belangstelling voor de verwerking
van produkten van land-, tuin- en bosbouw, veeteelt en visserij, waarbij onder
verwerking werd verstaan alles wat er met de grondstoffen na het oogsten, resp.
de winning, geschiedde.

Om twee redenen werd de nadruk van onderwijs en onderzoek al spoedig gelegd
op de verwerking tot voedings-, genot- en voedermiddelen. In de eerste plaats komen verreweg de meeste grondstoffen in deze sectoren terecht. In de tweede
plaats vielen er juist in de industrieën van deze artikelen enorme ontwikkelingen
op wetenschappelijk en technisch gebied waar te nemen, waarmede een sterk toe—
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nemende vraag naar academisch gevormde deskundigen gepaard ging. Hierop
wordt later nog teruggekomen. Een en ander heeft er tenslotte toe geleid dat be—
sloten werd een afzonderlijke studierichting Levensmiddelentechnologie te creëren.
Deze opleiding, die sinds 1956 nog voortdurend werd aangepast aan de omstandigheden en de behoeften, is de enige opleiding op academisch niveau hier te lande die van het begin tot het eind gericht is op verkrijging van kennis van levensmiddelen, inclusief genotmiddelen en voedermiddelen. Elders bestaan wel enkele
specialisatiemogelijkheden binnen het kader van b.v. een studie in de chemie, doch
de levensmiddelenwetenschap is zo omvangrijk geworden dat het nauwelijks
meer mogelijk is deze op enigszins adequate wijze te beoefenen als verlengstuk
van een anders gerichte studie.
Wat de studie betreft wordt volstaan met te wijzen op twee kenmerken. Er wordt
begonnen met een uitvoerige en diepgaande bestudering van een aantal basisvakken, waarna deze vakken in het laatste deel van de studie worden toegepast
op levensmiddelen. Daarbij blijft de opleiding een algemeen karakter behouden;
er vindt dus geen specialisatie plaats in een of meer branches van de levensmiddelenindustrie. De voorkeur wordt er aan gegeven de beschikbare tijd niet te be—
steden aan een verdergaande specialisatie; de afgestudeerden kunnen zich in korte
tijd inwerken in de speciﬁeke problemen van de branche waarin zij terecht ko-

men.
In de loop der jaren is het wenselijk gebleken de studierichting te splitsen in twee
sub-richtingen, waarvan één een meer technologisch accent heeft gekregen en de
andere meer chemisch—biologisch. In de toekomst zal deze differentiatie nog ver—
der worden doorgevoerd.
In de tienjaren van zijn bestaan is de studierichting Levensmiddelentechnologie
uitgegroeid tot een der grootste van de Landbouwhogeschool.
De wetenschap is zich met de zeer oude, empirische levensmiddelenindustrie veel
later intensief gaan bezig houden dan b.v. met een andere procesindustrie als de
chemische industrie. De reden hiervan is dat de ingewikkelde grondstoffen van de
levensmiddelenindustrie en de daarin plaats vindende gecompliceerde omzettin—
gen tot voor kort vrijwel ontoegankelijk waren voor onderzoek. De stormachtige
ontwikkeling van de levensmiddelenwetenschap is dan ook te danken aan de
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vooruitgang op de gebieden van vrijwel alle basiswetenschappen en in het bijzonder aan de opkomst van nieuwe experimentele technieken, waaronder de instrumentele analyse. Hierdoor kan men thans onderzoek verrichten dat tot voor
kort òf zeer tijdrovend òf zelfs volstrekt onmogelijk was. De kennis van levensmiddelen neemt thans uitermate snel toe. Gezien de uiterst gecompliceerde materie moet echter verwacht worden dat na de betrekkelijk gemakkelijke successen
elke volgende stap onevenredig meer tijd en inspanning zal gaan kosten.
Evenals in andere procesindustrieën is men in de levensmiddelenindustrie in snel
tempo bezig de processen en bewerkingen te mechaniseren, te automatiseren en
zoveel mogelijk continu te maken. Dit kan de kwaliteit en de hygiëne ten goede
komen. Aan deze kwaliteit wordt de laatste decennia bijzonder veel aandacht geschonken. Een belangrijk kenmerk van de moderne levensmiddelenindustrie is de
concentratie van bedrijven, gepaard gaande met een schaalvergroting van de produktie. Een spectaculair aspect is de enorme variatie in geproduceerde artikelen,
veroorzaakt door een wisselwerking tussen steeds hoger eisen stellende consumenten en het stimuleren hiervan door de nieuwe behoeften scheppende industrie. Hierbij spelen veranderde voedings- en leefgewoonten, distributie- en
koopmethoden een belangrijke rol.

De hiervoor geschetste ontwikkeling heeft de behoefte aan goed opgeleide mensen sterk doen stijgen. Het aantal academici werkzaam in de levensmiddelenindustrie is momenteel nog zeer gering in vergelijking tot andere bedrijfstakken, er
is dus sprake van een aanzienlijke achterstand. Men kan verwachten dat hierin
binnen afzienbare tijd verandering komt. De opleiding aan de Landbouwhogeschool draagt hiertoe bij.
Vanzelfsprekend dient de ontwikkeling van de levensmiddelenindustrie ook on—
dersteund te worden door intensief onderzoek. De bijdrage van de Landbouwhogeschool hieraan is evenwel uiterst bescheiden.
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DE ZUIVELBEREIDING EN DE MELKKUNDE
Ir. B. van den Burg, hoogleraar tot 1949; Ir. S. Hartmans, hoogleraar 1949-1964;
Dr. H. Mulder, hoogleraar sinds 1949; Ir. E. A. Vos, hoogleraar sinds 1964.

De ontwikkeling van het vakgebied van de Zuivelbereiding en de Melkkunde na
1945 is niet los te zien van de ontwikkeling van de zuivelindustrie in dit tijdperk,
terwijl deze laatste weer sterk beïnvloed werd door de zuivelwetenschap. We zullen daarom in de eerste plaats nagaan welke groei de zuivelindustrie na de Tweede
Wereldoorlog heeft doorgemaakt en daarbij enige voorbeelden behandelen waaruit de invloed van de wetenschappelij ke kennis op dit gebied blijkt.

De oorlog heeft ook de zuivelindustrie in Nederland in een geheel uitgeleefde toestand achtergelaten. ]arenlang had men de noodzakelijke vervanging van apparaten na moeten laten. De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en nieuwe apparatuur was vrijwel geheel tot stilstand gekomen. De fabrieken hadden al hun aandacht moeten geven aan de verwerking van de door de boeren nog geleverde
melk met de nog aanwezige installatie, die in vele gevallen tot op de draad versleten was. De technici van hoog tot laag - voor zover nog aanwezig - moesten
uiterst inventief zijn om de fabrieken draaiend te houden. Er was immers geen

materiaal meer voor het op normale wijze repareren. Een enorm probleem was
eveneens de energievoorziening; de elektriciteitslevering was op vele plaatsen gestaakt; kolen, olie, benzine enz. bestonden vrijwel alleen nog maar in de verbeel—
ding der mensen. De ketels werden veelal met hout gestookt en deze brandstof
werd ook voor de aandrijving van de enkele nog aanwezige vrachtauto’s gebruikt.
Het is wel duidelijk dat er onder deze omstandigheden geen sprake van was dat
de oude of nieuw verworven wetenschappelijke kennis toegepast kon worden in
deze industrie.
Na de vrede in 1945 wisten in de loop van 1946 625 zuivelfabrieken in Nederland
langzamerhand weer op gang te komen. In totaal werd in 1946 ca 2800 miljoen
kg melk aan de fabrieken geleverd. Hoe de hoeveelheid ontvangen melk en de
daaruit geproduceerde hoeveelheden consumptiemelk, boter, kaas, melkpoeder en
gecondenseerde melk toenamen laat de tabel op blz. 221 zien. Tevens is hierin
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het aantal zuivelbedrijven aangegeven, dat deze produktie verzorgde. In 1966
werd door 382 fabrieken ca 6600 miljoen kg melk verwerkt.
Uit deze tabel blijkt duidelijk, dat de zuivelindustrie in de jaren van 1945 tot heden een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt; de toegenomen hoeveelheid aangevoerde melk werd in een steeds kleiner aantal fabrieken verwerkt. In 1946 werd
per fabriek per jaar ca 4,5 miljoen kg verwerkt; in 1966 ca 17,3 miljoen kg.
Vervaardigde produkten (>< 1000 ton)
Aant.

Ontvangen

fabr.

hoev. melk

Consump. melk

(in tonnen)

en melkprod.

Boter

laar (31/12)

Fabr.—

kaas

Melk- Gecond.

poeder

melk

1946

625

2.770.300

1402

52,7

53

13,6

17,3

1951

577

4.651.000

1721

83,4

121,1

34,0

178,7

1956

540

5.148.862

1787

78,5

157,3

62,3

300,4

1961

481

6.152.810

1610

96,6

203,3

105,2

408,5

1966

382

6.605.542

1619

99,7

225,4

126,7

435,3

Deze concentratie geschiedde in hoofdzaak uit economische motieven. Een betere
regeling van de processen door mechanisering en automatisering die door de vergroting van de bedrijven mogelijk wordt, geeft echter ook de mogelijkheid om de
kwaliteit van het eindprodukt beter te beheersen. De hiervoor geschetste ontwikkeling tot grote fabrieken met geheel of gedeeltelijk automatische produktielijnen is nog niet afgesloten, maar zal in de toekomst zeker voortgang vinden.
Bij het opnieuw inrichten van de zuivelbedrijven heeft de verworven wetenschappelijke kennis een belangrijke invloed gehad. Het is in het bestek van dit boek
niet mogelijk een volledig beeld te geven van deze invloed, we zullen volstaan met

enkele belangrijke voorbeelden.
De meest ingrijpende verandering zowel in materieel opzicht als in uitwerking op

de kwaliteit van de produkten is wel geweest het vervangen van vertind koper
door roestvrij staal als constructiemateriaal voor de tanks, de apparaten, de leidingen en appendages. Het wetenschappelijk onderzoek had immers zeer over-
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tuigend het inzicht gebracht, dat koper zelfs in uiterst kleine hoeveelheden, funest
is voor de houdbaarheid van melk en melkprodukten. Hierdoor wordt nl. de
oxydatie van het melkvet sterk bevorderd, met een afwijkende smaak van het
produkt tot gevolg. Het roestvrij staal in de vorm van een alliage van staal met

18% chroom, 8% nikkel en voor sommige doeleinden nog met een toevoeging
van mangaan, titaan enz. is als kopervrij metaal zeer geschikt bevonden als constructiemateriaal voor de zuivelindustrie. Daar dit metaal zeer glad is af te werken
en het bestendig is tegen loog en zuren bij hogere temperaturen, is het ook uitermate geschikt voor het automatisch reinigen van de eruit vervaardigde apparaten
en leidingen. Daar roestvrij staal op zichzelf vele malen duurder is dan koper,
het bovendien veel moeilijker te bewerken is en men b.v. de verwarmende oppervlakken vanwege de veel kleinere warmtegeleidingscoëfﬁciënt groter moet maken,
zijn de apparaten enz. van dit materiaal belangrijk duurder dan de vroegere die
uit koper vervaardigd werden. Dit feit op zichzelf oefent ook invloed uit in de
richting van meer produktie per apparaat.
Betere inzichten in de bacteriologische en chemische gevolgen van verhitting
van melk en melkprodukten op bepaalde temperaturen gedurende vastgestelde
tijden hebben geleid tot veel doelmatiger warmtewisselingsapparaten zoals pasteurs, enz. Een bepaald veelbelovend nieuwe methode is melk of geconcentreerde
melk heel hoog (b.v. op 150°C) gedurende slechts 1 à 2 sec. te verhitten en het
aldus verkregen steriele produkt, dat uitstekende eigenschappen heeft, aseptisch
te verpakken.
Ook indampinstallaties worden nu volgens geheel andere opvattingen gecon-

strueerd. Met name is de verblijfsduur van de melk in de installatie veel korter en
zijn de apparaten automatisch te reinigen.

Op het gebied van de structuur van melk- en zuivelprodukten is veel aan kennis
gewonnen. Hierdoor heeft de fabrikant grotere mogelijkheden tot verbetering
ervan in handen gekregen.
Met deze enkele voorbeelden volstaan we om aan te geven, dat het wetenschappelijk onderzoek een duidelijke invloed gehad heeft op de vormgeving van de moderne zuivelindustrie. Vele andere voorbeelden zouden gegeven kunnen worden.
Het inzicht dat fundamentele research aangevuld met het onderzoek dat meer
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direct op de toepassing gericht is, de grondslag zal moeten vormen voor een

effectief produktieapparaat voor kwaliteitsprodukten, wint steeds meer veld.
Vooral bij de ontwikkeling tot continu-processen zoals b.v. voor boter en kaas, is
men steeds beter gaan beseffen, dat de oude zuivelbereiding nog heel sterk op ondervinding gebaseerd is en dat toepassing van de resultaten van het moderne onderzoek noodzakelijk is. Parallel hiermede loopt het inzicht, dat men in de bedrijven academisch gevormde deskundigen nodig heeft in de leiding van de bedrijven
evenals voor de eigen research— en controlelaboratoria.
Op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek heeft het Laboratorium voor
Zuivelbereiding en Melkkunde een belangrijke rol gespeeld en zal dit ongetwij-

feld ook in de toekomst doen. De behoefte aan de resultaten van dit onderzoek
gingen echter uit boven de mogelijkheden die de Landbouwhogeschool kon bieden. Een soortgelijke ontwikkeling heeft men in alle takken van nijverheid kunnen waarnemen. V_óór de oorlog werd door het Rijkslandbouwproefstation te
Hoorn belangrijk wetenschappelijk onderzoek op zuivelgebied verricht. Na de
oorlog vond het zuivelbedrijfsleven de onderzoekcapaciteit van het proefstation
te Hoorn niet meer voldoende en men stichtte daarom het Nederlands Instituut
voor Zuivelonderzoek (N.I.Z.O.) te Ede. De vestigingsplaats Ede werd gekozen
om een nauw contact met de Landbouwhogeschool te kunnen onderhouden.
De vorming van academici voor het zuivelbedrijfsleven wordt geheel door de
Afdeling Zuivelbereiding en Melkkunde van de Landbouwhogeschool verzorgd.
De geschetste ontwikkeling waarbij de zuivelbereiding zich van verlengstuk van
de boerderij (dienende ter verwerking van al de geproduceerde melk tot duurzame produkten) omvormt tot een meer los van de boerderij staande zelfstandige
industrie, die de melk als grondstof beschouwt, brengt mede dat ook het karakter van het onderwijs zich wijzigt. Ging vroeger het zuivelonderwijs arm in arm
met het onderwijs in de veeteelt, de voederteelt, enz., dus met de boerderij, tegenwoordig moet in de eerste plaats aandacht worden besteed aan de industriële
bereiding van zuivelprodukten.
De grote mogelijkheden die de Landbouwhogeschool biedt, komen hier mooi
naar voren. De student heeft goede keuzemogelijkheden; misschien beter dan
waar ook ter wereld. Hij kan zijn studie verrichten naar eigen aanleg en belang-

[228]

stelling of naar doelmatigheid, door behalve zijn belangstelling op de zuivelbereiding te richten, aandacht te besteden aan b.v.

1

veeteelt en veevoeding

2

microbiologie, chemie, fysica

3
4

technologie, bedrijfsleer
economie, marktonderzoek, recht, sociologie

5 levensmiddelenleer, voedingsleer.
Indertijd werd het Laboratorium voor Zuivelbereiding en Melkkunde logischerwijze gebouwd in de buurt van de bestaande boerderij van de Landbouwhogeschool. Tegenwoordig is samenwerking met de Afdelingen die betrekking hebben
op de voedingsmiddelen voor de hand liggend en wordt gewerkt aan plannen
voor het bouwen van een laboratorium waarin alle Afdelingen die zich met voedingsmiddelen bezig houden, kunnen worden ondergebracht met behoud van
eigen karakter en dat opgericht wordt naast laboratoria van de b-vakken als
chemie, biochemie, fysica, enz.

De studierichting heeft geen groot aantal studenten. Dit maakt een goed en
voortdurend contact tussen studenten en docenten mogelijk. Nog altijd is dit
het beste onderwijssysteem, dat zich bovendien gemakkelijk aanpast. Hier kan
ook het grote belang van een eigen karakter van een studierichting duidelijk naar

voren komen. Men kan specialisatie te ver doorvoeren, maar onvoldoende specialisatie is een ernstige belemmering voor een goede wetenschappelijke vorming,

die een diepgaande concentratie eist. Het karakter van het onderwijs maakt dat
de afgestudeerden ook buiten de zuivelindustrie plaats vinden.

Het is meestal moeilijk de bijdrage van wetenschappelijk onderwijs tot een ontwikkeling in het bedrijfsleven in concreto weer te geven. Goed universitair werk
zal heel veel bijdragen tot de gedachtevorming. De invloed van wetenschappelijk
onderzoek is soms duidelijker aan te wijzen.
De onderzoekingen over de structuur en de bereiding van boter hebben zeker een
De technologische afdeling van het Laboratorium voor Zuivelbereiding en
Melkkunde. In het midden de indamper voor melk, rechts op de achtergrond de
melkpoedertoren.
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belangrijke invloed gehad in de boterindustrie evenals die over het voorkomen
van sporenelementen, b.v. koper in melk en zuivelprodukten. Het onderzoek
over de kaasbereiding heeft geleid tot meer inzicht in de rijping (vet, eiwit) en in
de structuur van kaas, speciaal in de korstvorming. Vooral in verband met de verdergaande mechanisatie van de kaasbereiding zijn zulke onderzoekingen onontbeerlijk.
Het onderzoek over de structuur van melk heeft de kennis van de vetbolletjes en die
van de caseïnedeeltjes belangrijk verhoogd. Vooral van de resultaten van het on—
derzoek over vetbolletjes wordt veel gebruik gemaakt. Het onderzoek over de
samenstelling van melk heeft de basis gelegd voor de mogelijkheid in Nederland
als eerste land ter wereld daadwerkelijk te starten met het betrekken van het eiwitgehalte in de prijsbepaling van boerderijmelk. Aan de verdere ontwikkeling en
het ontwerpen van automatisch werkende apparatuur voor het bepalen van het
eiwitgehalte van melk konden nuttige bijdragen worden geleverd.
Gezien de belangrijkheid van de zuivelindustrie zowel voor de landbouw als voor
een goede voedselvoorziening en het eigen karakter van de melk en de eruit bereide produkten, mag verwacht worden dat de zuivelbereiding en de melkkunde
ook in de toekomst een belangrijke plaats innemen bij onderwijs en onderzoek.
Daar echter de zuivelindustrie duidelijk van karakter verandert, zoals hiervoor
ook reeds betoogd werd, n.l. van aanvullend bedrijf voor de boerderij naar een
zelfstandige industrie, moet de zuivelwetenschap zich daarbij aanpassen. Of beter kan men stellen dat deze zich hierbij voor een gedeelte moet aanpassen, zoals
uit het volgende zal blijken.
Het fundamentele wetenschappelijk onderzoek van melk en de eruit bereide produkten en van de bereidingswijzen zal — evenals in het verleden - een zeer belangrijke rol blijven spelen, alleen nog intensiever beoefend worden. Een bedrijf dat
n.l. op echt industriële wijze wil gaan produceren, kan niet meer op voornamelijk
op ervaring berustende traditionele manier blijven werken. De fabrikant zal zich
moeten aanpassen aan nieuwere inzichten op het gebied van de kwaliteit en de
samenstelling van de produkten en de economie van de produktie. Bovendien wil
hij gaarne de mogelijkheid hebben op een niet al te moeizame manier tot de ontwikkeling van nieuwe produkten te komen.
Voor dit alles is vooral fundamenteel inzicht in de melk, de processen en de pro-
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dukten nodig. Aan dit facet zal derhalve veel aandacht besteed moeten worden.
Het meer op directe toepassing gerichte onderzoek op het terrein van de zuivelbereiding en de melkkunde zal een grotere verandering ondergaan dan het fundamentele onderzoek omdat het toepassingsgebied steeds zal veranderen.
Het hierboven geschetste beeld is gedeeltelijk ook van toepassing op de voedingsmiddelenindustrie in het algemeen. Het ligt voor de hand, dat er voor het onderwijs en de beoefening van de basiswetenschappen als wiskunde, scheikunde, Inicrobiologie en natuurkunde etc. een goed contact wenselijk is tussen de Afdelingen van de Landbouwhogeschool die zich met de kennis, de produktie en het
gebruik van voedingsmiddelen bezighouden.
De betekenis van de zuivelindustrie voor de Nederlandse landbouw laat zich het
best uitdrukken in de waarde van het gerede produkt in vergelijking met de
waarde van het totale Nederlandse landbouwprodukt.
1964

1965

in mln. gld.
Waarde van de produkten
van de Nederlandse landbouw exclusief subsidies
Hiervan is de waarde van de melk

8.705
1.886

9.543
2.194

% van de melk t.o.v. totaal produkt

21,6%

23,0%

Waarde van de produkten
van de Nederl. zuivelindustrie exclusief subsidies

2.612

2.758

Uit deze cijfers blijkt dat de waarde van de melk die op de Nederlandse boerderijen

geproduceerd wordt 22 à 23% uitmaakt van de totale waarde van de produkten
van de boerderij. De zuivelindustrie voegt hieraan nog een aanzienlijke waarde
toe zoals uit de opgegeven cijfers blijkt. Bovendien moet men bedenken dat er
aan de melkproduktie op de boerderij ook een vleesproduktie verbonden is. De
belangrijkheid van de melkveehouderij in Nederland is door deze getallen wel
duidelijk aangegeven.
Daar de melk en melkprodukten zeer hoogwaardige, gezonde en ook heerlijk
smakende voedingsmiddelen voor mensen van alle leeftijden zijn, is een sterke
positie hiervan ook in de toekomst te verwachten.
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In de ontwikkelingslanden speelt de zuivelindustrie nog geen grote rol, maar deze
komt wel meer en meer op gang. Verwacht mag worden dat deze in de toekomst
van belang zal worden.

HET GEBRUIK VAN VOEDINGSMIDDELEN

De laatste kwart eeuw heeft de belangstelling voor voeding en voedingsvraagstukken sterk doen toenemen. De oorlogsjaren, voedselschaarste en honger, betere
kennis omtrent de levensomstandigheden in de zich ontwikkelende landen hebben daar ongetwijfeld belangrijk toe bijgedragen. Ook is steeds duidelijker geworden dat de voeding in de sterk industrialiserende landen met een overmaat aan
voedsel een groot aantal vraagstukken heeft opgeroepen. In de westerse landen
en de Verenigde Staten is mede als gevolg van de veranderde economische omstandigheden een gewijzigd voedingspatroon ontstaan dat in het kort hierop
neerkomt dat de verhoudingen in de vet- en koolhydraatconsumptie sterk zijn
verschoven naar een verhoogde vetconsumptie ten koste van het koolhydraten—
gebruik, dat een verlaagd gebruik aan plantaardig eiwit en verhoogd gebruik aan
dierlijk eiwit is ontstaan, een vermeerderd gebruik van saccharose met ten dele
zowel een verbetering als een verslechtering van de opneming van een aantal vitamines en mineralen. Er is van afgezien de veranderingen in de voedingsmidde—
lenconsumptie in deze beschouwing te betrekken.
Onmiskenbaar zijn als gevolg van de gewijzigde voedingsomstandigheden stofwisselingsziekten zoals diabetes, galziekte en hartziekten hand over hand toege-

nomen.
Ook de industriële bewerking van voedingsmiddelen, het vaak onmatig gebruik
van chemische hulpstoffen, residuen van pesticiden of andere stoffen in land— en
tuinbouw hebben een aantal vraagstukken naar voren gebracht die vóór 1945 niet
of in belangrijk geringere mate bestonden.
De invloed van de voeding, dus van de voedingsmiddelen, op het menselijk or-
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ganisme vraagt voornamelijk een fysiologische, biochemische en enzymologische
benadering. Het gebruik van proefdieren is een onmisbaar hulpmiddel geworden
ter bestudering der vraagstukken, terwijl de histoloog te hulp dient te worden geroepen ter bestudering van de orgaanveranderingen in de proefdieren.
Nadrukkelijk zij vermeld dat bestudering van de geschetste problemen een alge—
meen en niet slechts een medisch probleem is. Vrijwel algemeen wordt aanvaard
dat voeding een deelstuk is van ‘food science’, de voedingswetenschappen, die aan
de ene zijde heeft de bestudering der levensmiddelen en wat daarmede samenhangt, en aan de andere zijde de invloed van deze levensmiddelen op de consument. Als jongste tak in de ontwikkeling der voedingsleer is in een aantal landen
een studie naar het gedragspatroon van de consument ten aanzien van zijn keuze der voedingsmiddelen ter hand genomen. De consument kiest ternauwernood
rationeel. Ook hier zijn de omstandigheden in de zich ontwikkelende landen, de
taboes, het gebrek aan kennis, aanleiding geweest tot een oriëntering hieromtrent inde industrialiserendelanden. Het blijkt dat overlevering en het ‘beeld' dat
men zich van een voedingsmiddel vormt, belangrijker bijdraagt tot de voedselkeuze dan kennis omtrent voedingswaarde.
Sinds 1955 wordt de Voeding en Voedselbereiding als afzonderlijk vak gedoceerd.
In de beperkte tijd die hiervoor ter beschikking staat, kunnen slechts algemene in—
zichten in de voedingsleer worden gegeven, waarvan de kennis verder door de
student dient te worden aangevuld door bestudering van aangegeven literatuur.
Het kennen van de nog vele onopgeloste problemen is daarbij belangrijker dan de
feitelijke kennis. Aangezien de voeding een bijzonder breed terrein is, worden voor
de colloquia deskundigen van elders aangetrokken om een gedachtenwisseling
met de verder gevorderde student ter verdieping van inzicht in bepaalde onderwerpen zo vruchtbaar mogelijk te doen zijn.
Wil onderwijs en onderzoek voldoende adequaat gegeven of verricht worden, is
goede theoretische en praktische scholing in organische chemie, biochemie, fy—
sische en kolloïdchemie en wiskundige statistiek noodzakelijk. De student die
zich in voedingsleer wil bekwamen, dient aansluiting te zoeken bij de genoemde
basisvakken benevens bij de levensmiddelenchemie en in sommige gevallen bij
zuivel. De voedingsdeskundige dient op de hoogte te zijn van samenstelling en
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eigenschappen van levensmiddelen. Daar humane voedingsleer niet wel begrepen
kan worden zonder kennis van het menselijk organisme, is elementaire kennis
van de anatomie en uitgebreide kennis van de fysiologie noodzakelijk.
De keuze van de in het laboratorium te bestuderen onderwerpen in de voeding is
aan beperkingen onderhevig door het ontbreken van een ruimte voor onderzoek
met isotopen en de beperking der dierenstal die onderzoek met slechts één diersoort (Wistarratten) toelaat. Bij de aard der onderzoekingen wordt rekening gehouden met de studierichting, waarvan de studenten komen, hetgeen het wenselijk maakt dat zowel studenten van de richting Landbouwhuishoudkunde als
van Voedingsmiddelentechnologie aan de te bestuderen onderwerpen kunnen
medewerken. Tenslotte zij opgemerkt dat naast de tot de exacte wetenschappen
behorende onderzoekingen speurwerk wordt verricht op het terrein der aanvaardbaarheid van voedingsmiddelen door de consument, zijn kennis omtrent voedingsbegrippen en zijn voedselgedrag (zie hiervoor de bijdrage van de Afdeling
Landbouwhuishoudkunde).
In de beschouwingen over het eigen onderzoek wordt tevens het Nederlands Instituut voor Volksvoeding betrokken, dat in 1958 een plaats kreeg bij het onderwijs aan studenten van de Landbouwhogeschool. Dit :]: 50 jaar oude Instituut
werd na het met emeritaat gaan van Prof. B. C. P. ]ansen te Amsterdam verplaatst naar Wageningen waar het gelegenheid biedt aan ingenieursstudenten
en promovendi een voedingsonderwerp te bewerken.
In samenwerking met de Afdeling Voeding en Voedselbereiding werd van een
aantal voedingsmiddelen de betekenis onderzocht met betrekking tot het welzijn
van de consument. Uitgekozen werden die voedingsmiddelen waarover veel
onzekerheid heerst ten aanzien van hun werking op het organisme en wel boter,
een aantal margarinesoorten, oliën van verschillende verzadigingsgraad en suiker.
Ten dele vond het onderzoek plaats in gesloten gemeenschappen met goede voedingscontrole (gevangenis, psychiatrische inrichting) als wel als epidemologische
studies (arbeiders, kleine boeren en gezinnen zowel op het platteland als in de
stad). Het onderzoek werd gecompleteerd met dierproeven daar het bij deze mogelijk is de organen in het onderzoek te betrekken.
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In internationaal overleg werd onderzoek opgezet naar de biologische waarde
van eiwitten. Ondanks ongeveer zestig jaar onderzoek op dit gebied over de gehele wereld heerst nog geen eenstemmigheid over nomenclatuur en de waardering
der uitkomsten. Gestreefd wordt naar een snelle methode van bepaling van de
biologische eiwitwaarde.
De in de aanvang genoemde onderzoekingen hebben voor een deel betrekking op
de vetstofwisseling en atherosclerotische aandoeningen. Voor zover wenselijk
wordt samenwerking gezocht met industrieën en met zowel in als buiten Wageningen gevestigde instituten. Hierdoor is het mogelijk fundamenteel onderzoek
met toepassing voor de praktijk te combineren. Als voorbeeld moge dienen een
onderzoek naar verschillende vetfracties op het menselijk organisme in verband
met mogelijke samenstelling van voedingsvetten.
In samenwerking met de Afdeling Levensmiddelenchemie is een begin gemaakt
met onderzoek naar de fysiologische werking van pectinen. Al geruime tijd worden onderzoekingen verricht naar de rasspeciﬁciteit van aardappeleiwitten. Er is een
bescheiden aanvang gemaakt met toxicologisch onderzoek (invloed van bemesting
op schadelijke stoffen in voedingsmiddelen, het voorkomen van schadelijke stof-

fen in natuurlijke voedingsmiddelen).
Bijzondere belangstelling heeft het tandcariësonderzoek. Het Nederlands Insti—
tuut voor Volksvoeding heeft een methode bij proefdieren (Wistarratten) uitge—
werkt, ter snelle vaststelling van tandbederf, zowel microscopisch als macroscopisch, die ook door enige buitenlandse laboratoria is overgenomen. Het is mogelijk zowel cariësbevorderende als cariësremmende substanties te onderzoeken.
Het analytische werk is ingesteld op het bepalen van voedingsstoffen, vetzuren,
aminozuren en vitamines, zowel chemisch als microbiologisch, waarbij zoveel mogelijk van de moderne onderzoekmethoden wordt gebruik gemaakt en naar automatisering wordt gestreefd. De Afdeling rekent het tot haar taak zo goed mo—
gelijk op de hoogte te blijven van de voedingswaarde zowel van huishoudelijke
als van industrieel bereide produkten. Ook het organoleptisch onderzoek wordt
experimenteel benaderd.
Een laatste facet bij het voedingsonderzoek is het gedrag van de consument ten
aanzien van de keuze van voedingsmiddelen en het samenstellen van zijn maal-
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tijden. Dit eist een geheel andere benaderingswijze (zie hiervoor de bijdrage van

de Afdeling Landbouwhuishoudkunde).
In Nederland is geen opleiding tot voedingsdeskundige, in tegenstelling tot o.a.
Finland, Engeland en Duitsland. De oudere voedingsdeskundigen zijn ‘selfmade'
en komen van verschillende disciplines (landbouwkunde, biologie, chemie of ge-

neeskunde). Gelegenheid tot afstuderen als voedingsdeskundige is thans nog niet
mogelijk. Er bestaan goede voedingslaboratoria, die een ‘post graduate training'
mogelijk maken. Deze training is dan vaak te specialistisch om een goede indruk
te geven van het ruime terrein waarin de voedingsleer toepassing vindt.
Een meer gericht onderwijs aan één of meer universiteiten of hogescholen is wenselijk, gezien de vraag naar dergelijke afgestudeerden in de industrie. De Landbouwhogeschool is zeker een plaats waar opleiding tot voedingsdeskundige mogelijk is, gezien de vele mogelijkheden die aanwezig zijn tot het volgen van de nodige basisvakken en het zou een studie voor zover het de voeding betreft vanaf de
produktie van voedingsmiddelen tot aan de consumptie bij uitstek mogelijk maken. In principe is een ‘all round’ opleiding aan de Landbouwhogeschool aan-

wez1g.
In de ontwikkelingslanden kan de ‘non medical' nutritionist zowel manlijk als
vrouwelijk in teamverband tezamen met andere deskundigen, in het bijzonder
door zijn landbouwkundige en wellicht sociologische scholing, een onmisbare

kracht zijn. Een aantal voedingsdeskundigen van verschillende nationaliteit is als
zodanig reeds werkzaam. Dit aantal zal eerder toe- dan afnemen.

DE ECONOMIE RONDOM HET
AGRARISCH PRODUKT

DE VAKGROEP ECONOMIE EN RECHT

LANDHUISHO UDKUNDE

DR. IR. G. MINDERHOUD, hoogleraar 1927-1959; DR. j. HORRING, bg. hoogleraar

1949-1959, hoogleraar sinds 1959; DR. IR. j. F. VAN RIEMSDI]K, hoogleraar sinds
1960.

TROPISCHE LANDHUISHOUDKUNDE

DR. IR. E. DE VRIES, hoogleraar 1947-1950 ; DR. IR. ]. A. VAN BEUKERING, hoogleraar
1952-1957; IR. j. H. L. jOOSTEN, hoogleraar sinds 1959.
STAATHUISHOUDKUNDE
DR. TH. L. M. THURLINGS, hoogleraar sinds 1949.

RECHTS- EN STAATSWETENSCHAPPEN WESTERSE GEBIEDEN

MR. c. H. F. POLAK, hoogleraar 1947-1951 ; DR. I. SAMKALDEN, hoogleraar 19521956; MR. ]. M. POLAK, hoogleraar sinds 1957.

RECHTS- EN STAATSWETENSCHAPPEN NIET—WESTERSE GEBIEDEN
MR. DR. A. H. BALLENDUX, hoogleraar sinds 1959.

ALGEMENE LANDBOUWKUNDE

IR. ]. G. VELDINK, lector sinds 1957.

BEDRIjFSLEER
DR. P. VERBURG, lector sinds 1961.*

WIE IN KORT BESTEK MOET SCHRIjVEN OVER DE ONTWIKKELING VAN DE IN DE VAK—
groep Economie en Recht ondergebrachte vakken na 1945, ontkomt er niet aan
een dergelijke schets te herleiden tot enkele algemene gezichtspunten. Ik zie er al

dadelijk vijf.
Het meest opvallende is wel de onderscheiding tussen westers en niet-westers en
de in de niet-westerse (tropische) sector plaats gehad hebbende fundamentele
veranderingen. Tot de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië waren onderwijs en onderzoek in de tropische richtingen volledig georiënteerd op de Neder—
landse overzeese gebiedsdelen. Leefde in de eerste tijd na de souvereiniteitsoverdracht nog de verwachting dat het Nederlandse bedrijfsleven in het nieuwe Indonesië een belangrijke rol zou kunnen blijven spelen, al vrij spoedig werd duidelijk
dat daarvoor geen grond bestond. Hoewel het aanvankelijk vele Nederlanders
moeite kostte zich met de gewijzigde verhouding tussen Nederland en de jonge
revolutionaire staat Indonesië vertrouwd te maken, is toch geleidelijk het inzicht
gerijpt dat de schat van tropische kennis en ervaring die door Nederland in zijn
koloniaal verleden was vergaard, niet verloren behoefde en behoorde te gaan.
Zowel het bedrijfsleven als de wetenschap gingen overstag en wisten vat te krijgen op de ontwikkelingslanden. Wel bracht deze heroriëntatie bijzondere aanpassingsmoeilijkheden mee. Voor wat onderwijs en onderzoek betreft moest uit de

steeds wisselende problematiek van onderling sterk afwijkende gebieden het gemeenschappelijke worden opgedolven en bewerkt.
* N.B.: De leeropdrachten zijn slechts globaal aangeduid.
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Een tweede kenmerk is de groeiende specialisering. Zonder twijfel zullen ook de
andere bijdragen in deze bundel daarvan getuigenis aﬂeggen. Voor de hier te be—
spreken vakken kan het bewijs gemakkelijk worden geleverd door naast elkaar te
leggen de situatie kort na 1945 en die van nu; in dit verband zij verwezen naar het
hierboven opgenomen lijstje van benoemingen en leeropdrachten. De verklaring
zal eveneens wel parallel lopen met wat voor de andere Vakgroepen geldt. De
wetenschap weet steeds verder en dieper door te dringen. Daarmee worden de
mogelijkheden om grote gedeelten nog behoorlijk te beheersen, voortdurend klei—

ner.
Specialisering betekent niet slechts een opsplitsing van de stof ter wille van een

doelmatige arbeidsverdeling. Zij gaat bijna steeds gepaard met vertechnisering.
Zowel in terminologie als in begripsvorming gaat het afgescheiden vak eigen
trekken vertonen. Zo ontstaat een sneeuwbaleffect: het specialistisch karakter

treedt steeds geprononceerder naar voren.
In de vierde plaats moet worden opgemerkt dat de ontwikkeling in sterke mate
wordt bepaald door de eigen voorkeur van de docent. De inhoud die aan onderwijs en onderzoek wordt gegeven, mag dan wel afhankelijk zijn van wat van
buitenaf wordt verlangd, de interpretatie van deze eisen laat zoveel speelruimte
dat de nadruk op de vrijheid valt. Aan deze vrijheid pleegt in de kringen van de
Nederlandse wetenschap steeds grote — te grote? - waarde te worden gehecht.
Tenslotte kan de ontwikkeling niet goed worden doorzien als niet rekening wordt
gehouden met de verstrengeling van onderwijs en onderzoek. Beide beïnvloeden
elkaar. Het onderwijs trekt de vruchten van het onderzoek en geeft de resultaten
ervan door. Omgekeerd vindt het onderzoek baat bij wat in het onderwijs plaats
vindt.
Gelet op deze nauwe samenhang spreekt het vanzelf dat de belangrijke veranderingen die in de sector onderwijs bezig zijn zich te voltrekken, ook voor het onderzoek gevolgen hebben. Over die veranderingen slechts een enkel woord hier.
Ik zie vooral twee oorzaken: de stijging van het aantal studenten en het alom be—
staande besef dat de studenten aanspraak hebben op behoorlijke begeleiding. Zij
maken nieuwe vormen onvermijdelijk. De ouderwetse hoorcolleges mogen een
taai leven hebben, daarnaast komen op de responsiecolleges, de werkgroepen en

de individuele steun. Zonder hulp zou deze service niet verleend kunnen worden.
De hoogleraren en lectoren gaan zich van medewerkers voorzien. In het gebouw
aan de Diedenweg 18 waar de leden van de Vakgroep Economie en Recht huizen,
zien we dan ook juist de laatste jaren een spectaculaire groei van het totaal aantal
vaste en tijdelijke inwoners. En nu het verband met het onderzoek: al deze medewerkers volstaan niet met het assisteren bij het onderwijs, zij doen ook mee aan

het onderzoek.
Poogt men nu met inachtneming van het vorenstaande een overzicht samen te
stellen van de individuele en collectieve bijdragen van de Afdelingen gedurende
de hier besproken periode dan moet nog aan een zesde bijzonderheid aandacht
worden besteed. De schrijver van dit opstel kan niet over het werk dat elders aan
de Landbouwhogeschool wordt verricht, oordelen, maar hij durft wel met stelligheid te beweren dat de directe dienstverlening op de leden en medewerkers van
de Vakgroep Economie en Recht zwaarder drukt dan op de collegae van andere
Vakgroepen. Dat ligt ook voor de hand. De overheid - in dit verband gemakshalve nu even gebezigd als verzamelbegrip voor wetgever, administratie en rechter - moet beroep doen op de kennis en het inzicht van deskundigen. Zij vindt
dezen met name aan universiteiten en hogescholen en dan uiteraard vooral onder
economisten en juristen. En als de overheid zo handelt, volgen de organisaties die
op enigerlei wijze dit beleid wensen te beïnvloeden.
Deze dienstverlening die zich o.m. uit in de deelneming aan commissies en het
houden van voordrachten bepaalt voor een belangrijk deel het onderzoekpro—
gram. Zo kan men daarin heel duidelijk de actuele problemen van onze sociaal-eco—
nomische orde terugvinden. Om de lezer een indruk te geven, volgen hier enkele

gegevens.
De Afdeling Staathuishoudkunde besteedt vooral aandacht aan vraagstukken van
ontwikkeling en groei waarbij de hoogleraar—beheerder de nadruk legt op de historische betrekkelijkheid der economische verschijnselen en de historische be—
paaldheid van economische theorieën. Binnen deze Afdeling komt aan de marktkunde en het marktonderzoek een zelfstandige plaats toe. Het onderzoek in dit
vak is vooral gericht op de vraaganalyse, de afzetorganisatie voor voedingsmiddelen en methodologische vraagstukken.
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De landhuishoudkunde, voor zover niet gericht op de tropen en subtropen, is
over twee vakken verdeeld. In de Algemene Landhuishoudkunde zijn onderwijs
en onderzoek in hoofdzaak gericht op onderwerpen die van direct belang zijn
voor de nationale en internationale beleidsvorming in de landbouwsector (markten prijspolitiek, handelspolitiek, structuurpolitiek en sociale politiek). De Bijzondere Landhuishoudkunde die een uitgesproken specialistisch en technisch-mathematisch karakter heeft, is pas korte tijd met onderzoek bezig. Uitgangspunt is
dat het bedrijfseconomisch onderzoek inzake land— en tuinbouwbedrijven zodanig
moet worden ontwikkeld dat het bij elk facet van de bedrijfsleiding voor een bepaalde ondernemer kan aangeven - a - welke keuzemogelijkheden zich voordoen, - b - welke opbrengsten en kosten deze mogelijkheden opleveren en - c welke onzekerheden zich daarbij voordoen.
Tussen de Afdelingen Landhuishoudkunde van de Tropen en de Subtropen en
Rechts- en Staatswetenschappen van de niet-Westerse Gebieden bestaat een
nauwe samenwerking die o.m. hierin tot uiting is gekomen dat het vak landbouwcoöperatie- en landbouwkredietwezen van de eerste naar de tweede is verhuisd.
Door de gigantische omvang van de in deze Afdelingen ondergebrachte stof ligt
de nadruk nog sterk op het geven van overzichten, het onderkennen van grote
lijnen en het opbouwen van een goede documentatie.
Het onderzoek binnen de Afdeling Rechts— en Staatswetenschappen van de
Westerse Gebieden heeft zich vooral bewogen op het terrein van de bedrijfsopvolging en de organisatievormen. Bij de Algemene Landbouwkunde ligt overeenkomstig de opzet bij de instelling van het lectoraat in 1957, het zwaartepunt op
het onderwijs. Voor de Bedrijfsleer geldt in zekere zin hetzelfde.
De redactie vraagt ook de visie op de nabije toekomstige ontwikkeling van het
vakgebied. Een hachelijke onderneming. Tenminste voor degene die niet eigen

wensen naar voren wil brengen maar iets van een grootste gemene deler wil geven. Want wel weten we dat zich zowel binnen als buiten de Landbouwhogeschool belangrijke veranderingen aftekenen maar waar deze op uitlopen is moeilijk te zeggen. En de profetenmantel is weinig aantrekkelijk als men weet dat juist
op het gebied van onderwijs en onderzoek nog al eens is misgetast.
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Met al dit voorbehoud mag dan de volgende visie worden ontvouwd. De nabije
toekomst zal in het teken (blijven) staan van de wens naar meer samenwerking en
coördinatie. Deze wens komt vooral van buitenaf. Degenen die - politieke - verantwoordelijkheid dragen voor ons wetenschappelijk onderwijs en onderzoek,
zullen in toenemende mate gaan aandringen op grotere efﬁciency. Zij kunnen
daarvoor de rechtvaardiging vinden in de enorme bedragen die aan de universiteiten en hogescholen toevloeien. Het wetenschappelijk corps zal de wenselijkheid hiervan niet (kunnen) ontkennen, maar tot de daadwerkelijke verwezenlijking maar weinig (kunnen) bijdragen. Vooral van al diegenen die hun kracht zoe—
ken in sterk gespecialiseerde arbeid, mag op dit punt niet veel worden verwacht.
Wat voor de gewone samenwerking en coördinatie geldt, spreekt nog sterker als
het gaat om interdisciplinaire arbeid. Specialisering en interdisciplinaire arbeid
verdragen elkaar slecht. Daar waar beide wel tot gelukkige combinaties kunnen
worden gebracht, zoals bij overheid en bedrijfsleven, is dat te danken aan het bestaan van een leiding die opdrachten kan verstrekken waarvan de nakoming verzekerd is. Bij wetenschappelijk onderwijs en onderzoek ontbreken die waarborgen. Het ziet er niet naar uit dat binnen afzienbare tijd deze structurele achterstand zal worden ingehaald.
Met deze belemmeringen zal ook de Vakgroep Economie en Recht rekening moeten houden. Zij zal daarom vooral haar kracht blijven zoeken in de verdere ont—
wikkeling van de eigen vakgebieden. Intussen is zij in zoverre in het voordeel
boven andere Vakgroepen dat haar hierboven aangeduide betrokkenheid op het
beleid reeds dadelijk enige interdiscipline geeft. Voorts mag hier worden melding
gemaakt van een bij de Afdeling Rechts- en Staatswetenschappen van de Westerse Gebieden aanhangig rechtssociologisch project.
Gelden deze overwegingen mutatis mutandis ook voor de aan andere universitei—
ten en hogescholen onderwezen vakken, onze Landbouwhogeschool kent nog
een speciale problematiek die overigens niet voor alle hier bestaande studierichtingen en vakken gelijkelijk van betekenis is. Voor de leden van de Vakgroep
Economie en Recht heeft zij in elk geval grote actualiteit. Wat zal, zo meen ik de
problematiek onder woorden te kunnen brengen, de toekomst zijn van onze
Landbouwhogeschool ?Zal aan de relatie_met de landbouw (moeten) worden vast-
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gehouden en, zo neen, welke rechtvaardiging is er dan te vinden dat bepaalde
vormen van onderwijs en onderzoek juist hier, en niet elders, worden uitgevoerd?
Nu zijn deze vragen niet zo klemmend als op het eerste gezicht lijkt. Het begrip
landbouw is elastisch en heeft in de loop der tijden een ingrijpende ontwikkeling
doorgemaakt. Het isolement waarin de landbouw nog niet zo heel lang geleden
verkeerde, is doorbroken en heeft plaats gemaakt voor een geïntegreerd samengaan met andere sectoren. Daardoor konden en moesten wetenschap en onderzoek toch al het blikveld verruimen en een eng agrarische zienswijze afwijzen.
Maar steeds bleef de band met de landbouw. Of we die moeten losmaken, waag ik
te betwijfelen. Maar hiermee kom ik teveel op het terrein van eigen inzicht en
voorkeur en daarom eindig ik met de dooddoener dat de toekomst het wel leren
zal.
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DE MENS IN HET AGRARISCHE MILIEU

DE VAKGROEP LANDSCHAPSKUNDE
EN PLANOLOGIE

DE STUDIERICHTING TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTUUR KAN NIET DE PRETENTIE
voeren dat zij als enige creativiteit van de studenten stimuleert. Ook kan zij niet
stellen dat het ontwerpen in drie dimensies een bezigheid is welke haar onderscheidt van alle andere studierichtingen. En tenslotte is de wel eens geponeerde
stelling dat de beroepsuitoefening van tuin- en landschapsarchitecten als enige
Wageningse discipline geen direct aanwijsbaar economisch nut beoogt, zo langzamerhand achterhaald door de ontwikkeling van de behoefte aan terreinen

voor sport en spel, en voor het verblijf in de openlucht van een toenemend deel
van de Nederlandse bevolking, zodat een groeiend deel van de besteding van
overheid en particulier in deze sector valt waar te nemen. We kunnen daarom
slechts één monopolie temidden der andere studierichtingen claimen en dat is de
directe binding in het onderwijsprogram aan de beeldende kunsten. Deze binding
is niet beperkt tot het leren appreciëren, maar heeft als doel het opwekken van

eventueel sluimerende talenten bij de student. Getracht wordt bij het leren ontwerpen met functionele gegevenheden kwaliteiten te incorporeren welke het
vreugdevolle in het menselijk bestaan, het welzijn van de mens, stimuleren.
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De Afdeling Tuin— en Landschapsarchitectuur heeft nog geen lange geschiedenis
achter de rug. Wel bestond het vak Tuinkunst en Tuinarchitectuur reeds voor de
verhefﬁng van de Rijks Hoogere Land—, Tuin- en Boschbouwschool tot Landbouwhogeschool. Dit leervak werd korte tijd gegeven door de bekende parkarchitect Leonard Springer, later door H. F. Hartogh Heys van Zouteveen, die in
1918 tot lector werd benoemd. Deze laatste poogde in zijn onderwijs verband te
leggen tussen de tuinarchitectuur en de toenmalige plantengeograﬁe en tussen
diverse verschijnselen in het landschap en de oudheidkunde en de cultuurgeschiedenis. Van zijn hand verschenen de boeken ‘Boomen en heesters in parken
en tuinen' (1908) en het beknoptere ‘De Siertuin' (1920). Tevens zijn van hem te
noemen: ‘Geschiedenis der tuinkunst als vak van studie’ (1916), ‘Het onderwijs
in tuinarchitectuur en tuinkunst aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen’,

Mededelingen Landbouwhogeschool, dl. XIV (1918) en ‘Het verband tusschen
landschappelijke tuinkunst en stedebouw' (1927).
Na zijn afscheid in 1936 werd Hartogh Heys van Zouteveen opgevolgd door de
docent Dr. Ir. ]. T. P. Bijhouwer; het leervak bleef facultatief voor de studenten
van de tuinbouw-richting. In 1939 bleek in de tuin- en parkarchitectuur in Ne—
derland meer en meer behoefte te ontstaan aan gegradueerden, waarop het do—

centschap werd omgezet in een lectoraat. Van de vooroorlogse studenten-generatie hebben slechts enkelen een blijvende werkkring gevonden in tuinarchitec-

tuur.
Tijdens de oorlogsjaren vond een algemene bezinning plaats over het groen in de
stad, dat meer en meer als levensnoodzaak werd gevoeld, bereikbaar voor allen,
en dat een belangrijke functie zou kunnen verkrijgen in het kader van de vrije
tijds—besteding. De verwoestingen in Rotterdam en in andere steden waren aanleiding tot het maken van reconstructieplannen waarin nieuwe denkbeelden en
idealen tot uiting kwamen; het wonen en de andere functies van de onderdelen
van het stedelijk organisme werden geanalyseerd. Twee belangrijke initiatieven
vloeiden hieruit voort. Aan de Technische Hogeschool te Delft werd uit de
Bouwkundige Afdeling een stedebouwkundige subafdeling ontwikkeld, met erin
opgenomen een leervak Stedelijk Groen en Landschap.
Aan de Landbouwhogeschool werd besloten het facultatieve vak Tuinarchitec-
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tuur af te splitsen van de tuinbouw-studierichting en een aparte studierichting
Tuin- en Landschapsarchitectuur te scheppen, met de voor die richting gewenste
leervakken Bouwkunst en Stedebouw, Kunstgeschiedenis en Volkskunde.
De Wageningse lector, die ook aan de Technische Hogeschool reeds enige jaren
facultatieve colleges had gegeven voor de bouwkundige en civiele studenten,
maakte deel uit van de commissies, die in Wageningen en Delft deze reorganisaties voorbereidden.
In 1945 werden de nieuwe studierichtingen zowel aan de Technische Hogeschool
als aan de Landbouwhogeschool ingesteld en Dr. Ir. ]. T. P. Bijhouwer werd bij
beide hogescholen tot hoogleraar benoemd.
In Wageningen werd de onderwijsstaf van de studierichting gecompleteerd door
de benoemingen van de heer Wieger Bruin te Amsterdam tot buitengewoon hoogleraar (1947) in de Bouwkunde en Stedebouw, van Dr. W. Roukens te Nijmegen
tot docent in de Volkskunde en van ]hr. Dr. ]. S. Witsen Elias tot docent (1947-

1959, buitengewoon hoogleraar van 1959-1964) in de Kunstgeschiedenis.
Prof. Bruin had reeds jaren een belangrijke rol gespeeld in de organisaties van architecten en stedebouwkundigen en had de commissie voor het welstandstoezicht
en de uitbreidingsplannen geleid. Dr. Roukens, die reeds lector in de Volkskunde
was aan de Rooms-Katholieke Universiteit te Nijmegen, was een der weinige
academisch gevormde volkskundigen in Nederland.
Tijdens de voorbereidende besprekingen te Delft en Wageningen was o.a. door
Dr. Ir. F. Bakker Schut, de toenmalige Directeur van de Rijksdienst voor het
Nationale Plan, de stelling verdedigd dat de toekomstige groenvormgevers behoorden te worden opgeleid in onmiddellijk contact met de architecten en stedebouwers aan de Technische Hogeschool te Delft. Daar waren immers alle fac—
toren aanwezig voor de ontwikkeling van de vormgevende talenten van de studenten. Aangezien onderwijs in de plantkunde en de kennis van het plantenmateriaal, de bodemkunde en de oriëntering op het landschap, alsmede de sociologische zijde in Delft ontbrak, terwijl deze vakken wèl in Wageningen gedoceerd

werden, werd ondanks de afwezigheid van een creatief-vormgevende sfeer, besloten tot vestiging van een Afdeling Tuin- en Landschapsarchitectuur aan de
Landbouwhogeschool.
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De huisvesting van de nieuwe Afdeling was gedurende vele jaren gebrekkig. Had

de Afdeling oorspronkelijk een lokaal ter beschikking in het Hoofdgebouw aan de
Herenstraat, na 1945 kwam ruimte vrij in het houten ‘hulpgebouw’ aan de Die—
denweg, twee vertrekken met medegebruik van de grote middenruimte voor expositie van onderwijsmaterialen, kaarten enz. Na de bouw van het gebouw voor
Geodesie genoot de studierichting daar vele jaren gastvrijheid, in vijf lokalen.
Eindelijk kwam in 1959 een eigen semipermanent gebouwtje gereed aan het middenplein op de Dreijen, waar een eigen sfeer kon worden opgebouwd, waar voldoende tekenzalen, expositie- en collegezaal, ruimte voor de handbibliotheek en
studievertrekken beschikbaar waren.
Het aantal studenten nam geleidelijk toe; naar de afgestudeerden ontwikkelde
zich een vraag, groter dan het aanbod. Het duurde echter vele jaren voor het be—
sef, dat tuin- en landschapsarchitectuur gestudeerd werd aan de Landbouwhogeschool doordrong tot de massa der uitsluitend landbouwkundig georiënteerde
studenten.
‘
Met de urbanisatie van Nederland en de wijzigingen in de landbouwbedrijven
en daarmede van de landbouwgebouwen werd het onderwijs in de theoretische
volkskunde minder zinvol. In plaats daarvan kwamen cursussen van Drs. ]. de
Kleyn, conservator aan het Rijksmuseum voor Volkskunde ‘Het Nederlands
Openluchtmuseum” te Arnhem, over de materiële cultuur van de plattelandsbevolking en over de Nederlandse boerderijen en hun situering in het landschap en
van Mevrouw Dr. A. W. Edelman—Vlam over de dorpsvormen en toponymie.
Door deze nieuwe opzet werd een meer direct verband verkregen met de hoofdvakken van de studierichting.
Toen Prof. Wieger Bruin afscheid nam van de Landbouwhogeschool (1958) werd
hij opgevolgd door Ir. A. Kraayenhagen, Directeur van de Provinciale Planolo—
gische Dienst in Overijssel. Het onderwijs werd nu meer op de planologie en
minder op de stedebouwkunde gericht.
Prof. ]hr. Dr. ]. S. Witsen Elias ging in 1964 met emeritaat en werd opgevolgd
door Drs. E. R. Meijer, Hoofd van de Educatieve Dienst van het Rijksmuseum te
Amsterdam. Deze laatste experimenteert sindsdien met moderne inzichten in het
onderwijs van de kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing.

[243]

De jaren na 1964 waren voor de Afdeling een periode van stormachtige groei: het
aantal studenten dat tot 1964 bescheiden in aantal was gebleven, vertoonde een
plotselinge en sprongsgewijze groei met de aankomst van enkele tientallen studenten per jaar.
Voorts kwam het in 1966 tot een ingrijpende wijziging in de bezetting van twee
leerstoelen binnen de Afdeling. Prof. Ir. Kraayenhagen overleed in 1966 na een
langdurige ziekte en werd opgevolgd door Prof. Ir. W. ]. G. van Mourik. Diens
leeropdracht kreeg een andere naam dan die van zijn voorganger. In plaats van
de Bouwkunde en de Stedebouwkunde werd aan Prof. van Mourik het onderwijs

in de Planologie opgedragen. Prof. Bijhouwer nam in 1966 afscheid van de Afdeling en werd opgevolgd door Prof. Ir. M. ]. Vroom. Ook hier werd een accentverschuiving in het vakgebied in de benaming van de leeropdracht aangeduid;
deze werd beperkt tot de Landschapsarchitectuur.
Prof. Dr. Ir. ]. T. P. Bijhouwer onder wiens leiding de studierichting XIII gestalte
kreeg, was erin geslaagd, mede dankzij het betrekkelijk geringe aantal studenten,
een geheel eigen accent op de vorming van de student te leggen. Onder voortdurende individuele begeleiding van de projecten en intensieve wisselwerking tussen
hoogleraar en student bleek het mogelijk een aan het individuele ontwikkelingstempo van de student aangepaste serie opgaven te handhaven. Korte excursies
hielpen om de sortimentskennis te verbreden en inzicht in de schaal van ruimten te verkrijgen bij bezoeken aan het arboretum Schovenhorst te Putten, de
Paasberg te Oosterbeek, park Sonsbeek te Arnhem, het arboretum Gimborn te
Doorn enzovoorts.

Sterk werd het gemis gevoeld aan een duidelijk gerichte vooropleiding waarin de
grondslagen van de ontwerpleer en het handtekenen waren opgenomen. In deze
leemte werd ten dele voorzien door de instelling van een cursus handtekenen in
de kandidaatsstudie. Als docent handtekenen werd in 1951 benoemd de heer
]. ]. Haak, later, in 1956 opgevolgd door de heer F. Aldenberg. Werd aanvankelijk
het leren schetsen van zowel individuele planten als landschapsbeelden, als hoofd—
taak gezien, later ontwikkelde zich hiernaast onder de leiding van docent Aldenberg het stimuleren van het vrije spel met vormen en ruimten, kleuren en textu-

ren, samen te vatten onder de naam elementaire onwerpleer.
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Het onderwijs in de landschapsarchitectuur is door Prof. Bijhouwer opgebouwd
vanuit de toepassing van hetgeen de vegetatiekunde en de bodemkunde in de naoorlogse jaren aan kennis hebben voortgebracht. De visuele analyse van de Nederlandse landschappen, door hemzelf in verschillende publikaties op overzichtelijke wijze weergegeven werd door hem in het onderwijs sterk gestimuleerd.
Wijst de plotselinge groei van het aantal studenten in de richting XIII reeds op
een snelle ontwikkeling in het vakgebied, ook de naamsverandering van de leeropdrachten der nieuwbenoemde hoogleraren duiden op een accent-verlegging,
welke een verbreding van de studie impliceert. Dit hangt samen met de versnelde
ontplooiing van vele facetten van het economisch en maatschappelijk bestel, zoals
deze tot uiting komen in de occupatievormen van het landschap.
De grote uitbreiding der woon- en werkgebieden maken een bezinning over de
kwaliteit van het leefmilieu steeds urgenter. Het zijn niet alleen de kwaliteit van
het wonen, en de relatie tussen wonen en landschap welke aan wijzigingen onderhevig zijn, ook de herinrichting van het platteland, de herstructurering van
de landbouw, de verdichting van de communicatielijnen en nog veel meer andere
factoren brengen wijzigingen in het landschap met zich welke zich als een continu-proces beginnen af te tekenen.
De begeleiding van deze processen en het geven van gestalte aan de nieuwe landschappen is een taak welke meer en meer verschuift van de enkeling naar het team
van deskundigen, afkomstig uit verschillende disciplines. Deze ontwikkeling zal
naar verwachting reeds in een nabije toekomst steeds meer het karakter van de
studie gaan beïnvloeden.
Een sterkere mate van wisselwerkingen tussen verschillende Afdelingen der Landbouwhogeschool welke een taak hebben ten aanzien van de milieuvorming zal
noodzakelijk zijn. Maar ook de bestaande contacten met instellingen daarbuiten
dienen te worden verstevigd.
Internationaal is de studierichting aan de Landbouwhogeschool erkend als een
der zeer goede academische opleidingen, waar de student een buitengewoon veelzijdige basis wordt geboden om op voort te bouwen.
Uit Venezuela, Chili, Canada en Israël werden in de loop der laatste jaren reeds
verzoeken ontvangen om advies over de inrichting van opleidingen in ‘Landscape

[245]

Architecture'. Met verscheidene buitenlandse opleidingen wordt geregeld contact gehouden, o.a. met die aan de Technische Hochschule in Berlijn, met de fa—
culteit voor Town and Country Planning van de Universiteit van Newcastle,
Engeland, en met verschillende in de Verenigde Staten, zoals de University of
Pennsylvania in Philadelphia, de Graduate School of Landscape architecture, de
Harvard University en met het Department of City Planning, Massachusetts
Institute of Technology, Cambridge, Mass.
Van de meeste buitenlandse opleidingen, vooral de Amerikaanse, onderscheidt de
Wageningse studie zich door de veel minder sterke binding aan de opleiding van
architecten. Elders is de landschapsarchitectuur veelal een jonge spruit in een
reeds langer bestaande faculteit der bouwkunde en stedebouw.
De combinatie van Wageningse vakken is op zichzelf al uniek, het feit dat achter
deze vakken veelal Afdelingen staan met een internationale reputatie maakt dat
alle voorwaarden voor een zeer hoog niveau van vakbeoefening aanwezig zijn.

Practicumwerk bij elementaire ontwerpleer van de studierichting Landschapsarchitectuur.
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DE VAKGROEP SOCIOLOGIE EN PSYCHOLOGIE

DE SOCIOLOGIE EN SOCIOGRAFIE

DE AFDELING SOCIOLOGIE EN SOCIOGRAFIE Is DE OUDSTE VAN DE AFDELINGEN DIE
thans binnen de Vakgroep Sociologie en Psychologie zijn ondergebracht. Haar
bestaan werd een feit door de benoeming van een gewoon hoogleraar in de ‘sociale en economische geograﬁe, alsmede de sociale statistiek’ in 1946, al droeg ze toen

dus nog niet formeel haar huidige naam. In zekere zin kan de Afdeling gelden als
de moederafdeling van de andere Afdelingen binnen de Vakgroep. Enkele hiervan
zijn afsplitsingen van de Afdeling Sociologie en Sociograﬁe in die zin, dat het be-

treffende onderzoek en/of onderwijs aanvankelijk onderdak vond bij deze Afdeling. Bij het ontstaan van alle andere heeft de Afdeling een actief en stuwend
aandeel gehad. Het is daarom misschien niet onjuist de korte historische schets
van deze Afdeling te beginnen met enige opmerkingen over de ontwikkeling van
de positie van de sociale wetenschappen binnen de Landbouwhogeschool in het
algemeen.
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Wanneer men het begrip sociale wetenschappen opvat, zoals het is gebruikt bij de

naamgeving van de nieuwe faculteiten van de sociale wetenschappen aan onze
universiteiten en men hieronder dus niet vat de economie en de rechtswetenschappen, dan begint de geschiedenis van deze groep van wetenschappen in Wageningen inderdaad in 1946. Op formele gronden zou men hieraan misschien kunnen twijfelen. Reeds vóór de oorlog werd in Wageningen economische geograﬁe
gedoceerd. Nog steeds in de Nederlandse geograﬁsche wereld niet vergeten na—
men als die van Blink en Van Vuuren zijn aan dit onderwijs in Wageningen verbonden geweest. Economische geograﬁe vormde een verplicht vak in de vroegere
richting NL IV, de economische richting in de Nederlandse landbouw. Men zou
dus kunnen stellen, dat de benoeming van een gewone hoogleraar voor de sociale
en economische geograﬁe in 1946 niet anders was dan een versteviging en een
consolidatie van het vroeger in nevenfunctie gegeven onderwijs en een poging
om het onderzoek op dit gebied in Wageningen een grondslag te geven. De sociale statistiek was slechts een min of meer toevallige erfenis van de vroeger gecombineerde leerstoel voor economie, agrarisch recht en sociale statistiek, waarbij valt op te merken dat men bij het formuleren van de leeropdracht met sociale
statistiek bedoelde hetgeen men nu eerder als beschrijvende statistiek zou aanduiden.
Toch moet men zich op de betekenis van het aanvankelijk handhaven van de
term ‘geograﬁe’ in de leeropdracht niet verkijken en menen, dat hier slechts een
lijn, zij het dan verdikt, werd doorgetrokken. De Senaatscommissie, die destijds
de betreffende vacature behandelde, had de overtuiging dat niet alleen iets meer,
maar ook iets anders zou moeten worden gedaan en wilde op een bepaalde wijze
toch het sociale element sterker tot uitdrukking zien gebracht. De naderhand tot

hoogleraar benoemde kandidaat (Dr. E. W. Hofstee) bracht bij het onderhoud,
dat hij met de commissie had, duidelijk naar voren, dat men niet van hem kon
verwachten, dat hij in zijn onderwijs en zijn onderzoek zijn sociologisch—sociograﬁsche achtergrond zou verloochenen. De commissie vond dat duidelijk geen bezwaar, al wilde zij om redenen van praktische en historische aard op dat ogenblik
liever aan een leeropdracht, waarin het begrip ‘geograﬁe’ voorkwam, vasthouden.
Geeft dit kleine stukje benoemingsgeschiedenis reeds aan, dat er in 1946 wel iets
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anders werd bedoeld door de betrokkenen, dan de verzwaring van de positie van
een bestaand vak, het zou al evenmin juist zijn te veronderstellen dat hier slechts
sprake was van een gevolg van een toevallige constellatie wat betreft de persoon—
lijkheden, die als leden van de Senaatscommissie en als kandidaat-hoogleraar bij
een benoemingsprocedure waren betrokken. In feite ging het hier om een zich
demonstreren van een symptoompje van een cultuur—historische en maatschappelijke ontwikkeling die zich, wat zijn uitwerking op de ontwikkeling van het onderwijs aan onze universiteiten en hogescholen betreft, met een haast wonder—
lijke regelmaat kort na de oorlog overal openbaarde. Voor de Landbouwhoge—
school was deze ontwikkeling misschien nog belangrijker dan voor de andere inrichtingen van wetenschappelijk onderwijs, omdat ze in sterkere mate het wezen
van haar functie raakte.
De essentiële functie van de Landbouwhogeschool, zoals men die bij haar ontstaan zag, was even als die van haar voorgangsters, de Rijkslandbouwschool en
de Hoogere Land-, Tuin— en Boschbouwschool, het steunen, direct en indirect,
van de landbouwende bevolking bij haar strijd om het bestaan. Van beslissende
betekenis, uiteraard, bij de conceptie, die men zich vormde van de taak van de
Landbouwhogeschool waren de gedachten over de wijze, waarop men via hoger
onderwijs effectieve steun aan deze landbouwende bevolking kon geven. De inzichten, die men hierin had stonden vanzelfsprekend niet los van de denkbeelden,
die men koesterde over de factoren die het menselijke gedrag, met name het economische gedrag bepalen en over de wijze waarop men, in verband daarmee, dit
economische gedrag ten gunste kan beïnvloeden. Het uitgangspunt bij het denken hierover vormde in de 19e eeuw en ook nog in het begin van de 20ste eeuw de
liberale gedachtenwereld, die veel sterker nog dan in de politieke macht van de liberale partijen tot uiting kwam, het denken over mens en maatschappij in West—
Europa en zeker ook in Nederland, heeft bepaald. Wat met name het economische gedrag van de mens betreft, men was er van overtuigd, dat dit werd beheerst door het economische motief, de wens dus om zich een zo groot mogelijke
materiële rijkdom te verschaffen. De mens tracht dit doel te bereiken, zo was de
gedachte, door de weg te volgen, die hem wordt gewezen door het economische
principe, d.w.z. hij tracht door het kleinst mogelijke offer het gewenste resultaat
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te bereiken. Deze weg echter, die door het economische principe wordt gewezen,
kan worden verduisterd door gebrek aan kennis en inzicht en hij kan worden versperd door allerlei wetten en regelingen, die de mens in de vrijheid van zijn economisch handelen beperken. Geef de mens de vrijheid en verschaf hem de kennis en
het inzicht die nodig zijn om duidelijk de weg te zien, die naar het grootst moge—
lijke economische voordeel leidt en hij zal, gedreven als hij wordt door dit economisch motief, deze weg opgaan. Hoe men deze noodzakelijke kennis aan het economisch handelende individu moest overdragen vormde in deze gedachtengang
nauwelijks een probleem. Men had er voor te zorgen, dat de kennis, die werd ver—
spreid technisch en wetenschappelijk goed was. Het wel—begrepen eigenbelang
van de betrokkenen zou er dan wel voor zorgen, dat men deze kennis tot zich
trok en opnam.
De hier summier en misschien iets simpliﬁcerend weergegeven gedachtengang gaf
een klaar en duidelijk programma voor de Landbouwhogeschool. Men moest
mensen opleiden die op de hoogte waren van de natuurwetenschappen en van
hun toepassingsmogelijkheden in de agrarische produktie. Ze dienden verder op
de hoogte te zijn van de economische resultaten die bepaalde produktievormen
en bepaalde produktiewij zen zouden afwerpen en dus geschoold te zijn in de economie, met name de landbouweconomie. Deze scholing zou hen in staat stellen
via voorlichting en landbouwonderwijs de boeren de voor hun bedrijfsvoering
noodzakelijke kennis bij te brengen. Daarnaast moesten zij in staat zijn door
wetenschappelijk onderzoek de reeds aanwezige kennis op landbouwkundig ge—
bied uit te breiden. Volgens deze richtlijnen hebben haar voorgangsters en de
Landbouwhogeschool zelf in de eerste tientallen jaren van haar bestaan gewerkt
en men kan niet ontkennen, dat men langs deze weg belangrijke resultaten voor

de landbouw heeft bereikt.
Geleidelijk hebben echter zowel de praktische ervaring in de samenleving als de
zich ontwikkelende gedragswetenschappen - met name de sociologie en de psychologie - dit geloof in het alles beheersende en automatisch ten goede werkende
welbegrepen eigenbelang als regulator en kompas in onze samenleving ondermijnd. Op allerlei terreinen van het maatschappelijke leven, het economische incluis, bleken na tientallen jaren van steeds meer onderwijs en steeds meer andere
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vormen van kennisverspreiding zeer velen niet de juiste weg te vinden. Om ons
tot de landbouw te bepalen, een zeer groot percentage onder de jonge boeren en
juist zij, die dit het meeste nodig hadden, vonden de weg naar het landbouwonderwijs niet en zij die wel gingen pasten een groot deel van de daar verworven kennis
niet of slechts op een zeer gebrekkige wijze toe. Met de landbouwvoorlichting
stond het niet beter. Slechts een minderheid van de boeren had, ook na de grote
uitbreiding die de personeelsbezetting van de voorlichtingsdienst in de jaren dertig en daarna onderging, regelmatig contact met de voorlichting, een belangrijke
minderheid kwam zelfs geheel niet met de voorlichtingsmensen in aanraking,
hoewel men moet aannemen, dat deze boeren in het algemeen het bestaan van de
voorlichtingsdienst bekend was. Men moest dus constateren, dat de boeren op
een zonder meer aanbieden van kennis, die zou kunnen bijdragen tot hogere welvaart voor een groot deel niet of onvoldoende reageerden en dat het economisch
gedrag van de boeren - de goeden niet te na gesproken - beneden het peil bleef,
dat men, vertrouwende op de werking van het economisch motief, zou hebben
verwacht.
Ondertussen had het groeiende onderzoek van de zijde van de gedragsweten—
schappen steeds duidelijker gemaakt, dat het ook niet reëel was, dergelijke ver—
wachtingen te hebben. Men kan de resultaten van deze wetenschappen, samenvattend, op verschillende wijzen formuleren, maar in dit kader zou men ze kunnen omschrijven als een steeds duidelijker en steeds scherper stellen van de conclusie, dat het menselijke handelen - inclusief het economisch handelen - voortkomt uit een reeks van motieven, rationeel en irrationeel, bewust en onbewust.

Men kan dus het handelen van een boer maar zeer gedeeltelijk begrijpen, wanneer men hem slechts het economisch motief toekent. Dit impliceert ook, dat het
vragen naar - en het aannemen van - economische en technische kennis mede
wordt bepaald door heel andere factoren, dan de werking van dit economisch mo—
tief. Toegepast op landbouwonderwijs en landbouwvoorlichting betekent dit, dat
een doelmatige voorlichting en een doelmatig onderwijs niet tot stand kunnen
komen door zonder meer goede kennis voor een speciﬁek doel te presenteren.
Men zal zich bij elke systematische kennisoverdracht dienen af te vragen, welke
factoren de gedragsvormen bij de betreffende bevolkingsgroep bepalen en welke
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kennis in verband daarmee voor deze groep aanvaardbaar is, welke mentale voorbereiding nodig is om deze aanvaarding mogelijk te maken, hoe deze kennis moet
worden gebracht om te worden aanvaard en hoe tenslotte deze kennis in de groep
zal werken. Natuurlijk was in het verleden aan de these, dat goede kennis zich zelf
wel zou verkopen, nooit zo strikt vastgehouden als de theorie dit stelde. Voorlichters en onderwijskrachten bij het landbouwonderwijs hadden op grond van
ervaring en intuitie wegen gevonden om zich, zo goed ze konden, aan te passen
aan de sociale en culturele verhoudingen waaronder ze werkten. Als sociaal—wetenschappelijk probleem echter was de vraag, waarom de boer handelt zoals hij
handelt en hoe dit handelen op de meest doelmatige wijze kan worden beïnvloed,
aan de Landbouwhogeschool voor de oorlog in feite niet gesteld.
Begon zich dus hier, gezien de grote betekenis, die onderwijs en voorlichting als
functies voor de afgestudeerde Wageningers steeds hadden gehad, een duidelijke
taak voor de sociale wetenschappen binnen de Landbouwhogeschool af te tekenen, nauwelijk minder belangrijk was, dat zich geleidelijk nieuwe functies voor
landbouwkundige ingenieurs ontwikkelden, die eveneens tot aanrakingspunten
met de sociale wetenschappen moesten leiden. In zekere zin en tot op zekere hoogte kan men deze nieuwe functies eveneens zien als een gevolg van het toenemend
gebrek aan vertrouwen in de onfeilbaarheid van het welbegrepen eigenbelang als
een automatische piloot op de weg naar het maatschappelijk welzijn. Reeds in
de laatste tientallen jaren voor de oorlog was steeds dringender de vraag gesteld,
of zonder een ingrijpen van de zijde van de overheid de ontwikkeling van een
ruimtelijk en institutioneel kader waarbinnen landbouw en platteland zich op
een bevredigende wijze konden ontwikkelen, wel mogelijk was. De eerste ruilverkavelingswet stamde reeds uit de jaren twintig en in de jaren dertig was door een
herziening de mogelijkheid tot ingrijpen in ongewenste ruimtelijke verhoudingen
in het agrarische gebied aanzienlijk vergroot. De ontwikkeling van de kolonisatie
en inrichting van de I]sselmeerpolders, in vergelijking b.v. met de gang van zaken bij de drooglegging van de Haarlemmermeer, toont duidelijk aan hoezeer de
opvattingen de taak van de overheid met betrekking tot het scheppen van juiste
ruimtelijke en cultuur-technische grondslagen van de landbouw waren veranderd. De instelling van de nieuwe richting Cultuurtechniek was een duidelijke
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aanwijzing, dat de Landbouwhogeschool in de reconstructie van het agrarisch
cultuurlandschap een taak van betekenis voor haar abituriënten zag weggelegd.
Wat de institutionele kaders waarbinnen de landbouw werkte betreft, van de
crisismaatregelen in de jaren dertig kon men nog geloven, dat dit ingrijpen in het
markt— en prijsmechanisme nog van tijdelijke aard was, al waren er vermoedelijk
aan het eind van de oorlog niet velen meer, die geloofden in de terugkeer van een
toestand, waarin de maatschappelijke krachten in dit opzicht vrij spel zouden
hebben. Niet als incidenteel bedoeld was zeker echter de pachtwet, die een ingrijpende wijziging in het landbouwkundige bestel betekende. De bemoeiingen in de
jaren dertig met de kleine boeren hadden reeds velen overtuigd, dat het hier niet
slechts kon gaan om een tijdelijk helpen van deze categorie van agrariërs, maar
dat er sprake was van een essentieel structuurprobleem, waarvoor door geëigende
maatregelen op lange termijn een oplossing moest worden gevonden.
Zowel echter ruimtelijke reconstructie van het platteland als het scheppen van
nieuwe institutionele kaders voor de landbouw zijn zaken die de plattelandsmens, de plattelandssamenleving, diep raken. Wil men dergelijke ingrepen uitvoeren, dan zal men moeten weten waarin men ingrijpt, d.w.z. men zal de plattelandssamenleving moeten kennen en begrijpen en men zal ook een zo goed
mogelijke voorstelling moeten hebben van de totale uitwerking van deze maatregelen. Men zal niet alleen een zo groot mogelijke zekerheid moeten hebben, dat
het doel dat men zich heeft gesteld wordt bereikt, maar nauwelijks minder belangrijk is, dat men zich een beeld vormt van de mogelijke maatschappelijke neveneffecten, die vaak van even grote betekenis zijn als het primair beoogde effect.
Sociaal-wetenschappelijk onderzoek is hier noodzakelijk, wil men voorkomen dat
‘trial and error' leidt tot ongelukken en dat veel geld wordt uitgegeven en tijd
wordt verspild aan uitzichtsloze pogingen.
Men zou dunkt me, de waarheid tekort doen, wanneer men zou stellen, dat de
betrokkenen bij de hoogleraarsbenoeming in 1946 - inclusief de te benoemen
hoogleraar — dit alles in al zijn consequenties, duidelijk voor ogen stond toen men
de plannen voor de benoeming maakte en zijn adviezen gaf. Maar eveneens zou
het onjuist zijn te menen, dat deze reeds merkbare of zich aankondigende ontwikkelingen in het denken over onze samenleving en haar mogelijke beinvloe-
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ding niet — zij het dan misschien ten dele onbewust - hebben meegesproken, toen
men tot de instelling van de nieuwe Afdeling besloot, evenals zij, mutatis niutandis, een rol hebben gespeeld bij het plotseling verschijnen van de sociale wetenschappen in het leerplan van al onze inrichtingen voor hoger onderwijs. Er lag
dus voor de Afdeling een geheel andere functie in het verschiet dan die welke het
onderwijs in de economische geograﬁe voor de oorlog had vervuld. Van dat onderwijs verwachtte men dat het een overzicht zou geven van de ruimtelijke ver—
spreiding van de produktievormen en van de produktenstromen, als onderdeel
van de economische vorming van toekomstige landbouwingenieurs. Het paste in
het oude beeld van de functie van deze ingenieur en van de voorbereiding daar-

toe.
Hoe het zij, zeker is, dat de genoemde ontwikkelingen de loop van de geschiedenis van de Afdeling Sociologie en Sociograﬁe en in feite die van de sociale wetenschappen in het algemeen aan de Landbouwhogeschool sinds 1946 in hoge mate
hebben bepaald. Wat het laatste betreft, de Afdeling Voorlichtingskunde kan
men geheel beschouwen als een produkt van de veranderde visie op de sociale en
psychologische aspecten van de kennisoverdracht. De concrete grondslag voor
haar ontstaan was de intensieve aandacht, die reeds vroeg binnen de Afdeling
Sociologie aan dit probleem werd gegeven. Ook het landbouwonderwijs heeft
steeds de belangstelling van deze Afdeling gehad en dit heeft mede zijn invloed
gehad op de voorbereiding van de vorming van de Afdeling Pedagogiek en Didaktiek. Wel moet worden opgemerkt dat de concrete aanleiding tot het ontstaan van deze Afdeling overigens in de eerste plaats te zoeken is in de duidelijke
behoeften van de praktijk van het onderwijs — reeds vroeger had dit geleid tot
bepaalde voorzieningen in dit opzicht - en in de bestaande (V.H.M.O.) en de te
verwachten (landbouwonderwijs) wettelijke voorschriften met betrekking tot de
pedagogische en didactische vorming van de aanstaande leraren. De sociale
psychologie vormt een noodzakelijk element in de sociaal-wetenschappelijke
vorming en het sociaal-wetenschappelijk onderzoek en reeds vroeg zijn van de
Afdeling Sociologie en Sociograﬁe stimulansen uitgegaan tot het invoeren van dit
vak als studievak aan de Landbouwhogeschool. Het werd als verplicht studievak
in de richting Landbouwhuishoudkunde en in de richting Sociologie. In het be-
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gin werd het vak zo goed als mogelijk behartigd door de Afdeling Sociologie. De
noodzaak om ook in verband met het onderwijs in de pedagogiek en didactiek
aandacht te besteden aan de psychologie en de onontbeerlijke functie die het vak
vervult bij de voorbereiding tot de voorlichtingskunde droegen er toe bij om de
mogelijkheid voor een aanstelling van een gewoon hoogleraar in de Sociale Psychologie te openen. Wat tenslotte de Agrarische Geschiedenis betreft, afgezien
van de grote culturele en wetenschappelijke waarde die deze op zichzelf heeft en
die de aanwezigheid van dit vak aan een inrichting voor wetenschappelijk landbouwonderwijs zonder meer wenselijk maakt, is de geschiedenis voor de sociaalwetenschappelijke vorming, zeker in de conceptie hiervan, zoals die binnen de Afdeling Sociologie en Sociograﬁe in het algemeen wordt aangehangen, een noodzakelijk element. De geschiedenis moge geen rechtstreekse functie hebben met
betrekking tot de problemen van de moderne samenleving, voor een juist begrip
van deze samenleving is ze onontbeerlijk.

We raakten hier zojuist aan de benaderingswijze van de sociologie/sociograﬁe
binnen de Afdeling en de ontwikkeling, die zich daarin heeft voorgedaan. In het
voorgaande is vrij uitvoerig de maatschappelijke behoefte aangetoond van de beoefening van de sociale wetenschappen aan de Landbouwhogeschool, maar een
maatschappelijke behoefte schept nog geen wetenschap en bepaalt, gegeven die
wetenschap, nog maar in betrekkelijke mate de wijze, waarop deze in een bepaald

verband wordt beoefend.
Verschillende invloeden hebben bijgedragen tot de vormgeving van de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek binnen de Afdeling. In de eerste plaats dient hier
te worden gewezen op de sterke sociograﬁsche traditie die in Nederland werd gevestigd door het werk van Steinmetz aan de Universiteit van Amsterdam. Wanneer men de sociograﬁe een afzonderlijk bestaansrecht toekent — niet iedereen in
Nederland is daartoe bereid - en haar niet zonder meer als een onderdeel van de
sociologie beschouwt, dan omschrijft men het onderscheid tussen beide meestal
door de sociologie aan te duiden als de generaliserende studie van het menselijke
groepsleven, de sociograﬁe als de individualiserende wetenschap. Anders gezegd,
de sociograﬁe onderzoekt de afzonderlijke sociale groepen met de bedoeling het
bijzondere, het voor deze groep karakteristieke van het sociale leven te leren ken-
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nen en te leren begrijpen. Voor de sociologie is de studie van de afzonderlijke
groep — als zij zich daarop richt - slechts een middel om inzicht te krijgen in de
algemene kenmerken, die groepen van dat type, of bepaalde aspecten van het le—
ven van die groepen vertonen. Het bijzondere en karakteristieke van een bepaalde
groep interesseert in deze gedachtengang de socioloog als zodanig niet. Doordat
enige tientallen jaren lang de studie in de sociograﬁe - sociale geograﬁe - in Am-

sterdam de aangewezen weg was voor de belangstellenden in de sociale weten—
schappen en de vele na de bevrijding benoemde hoogleraren in de sociologie en
aanverwante vakken voor het overgrote gedeelte leerlingen van Steinmetz wa—
ren, heeft de sociograﬁsche traditie in de sociale wetenschappen in de ontwikkeling in Nederland na de oorlog een belangrijke rol gespeeld. Daar kwam bij , dat de
sociograﬁsche benaderingswijze van de maatschappelijke verschijnselen een bij—
zonder goed uitgangspunt bleek te bieden voor de zich reeds vóór de oorlog,
maar vooral na de bevrijding, zo sterk demonstrerende behoefte aan regionaal
onderzoek ten behoeve van allerlei praktische ontwikkelingsproblemen (planologie, regionaal opbouwwerk, regionale economische ontwikkeling etc.). Dat in de

praktijk dit regionale onderzoekingswerk dikwijls degradeerde tot survey-achtige
inventarisatie en de buitenstaander daardoor dikwijls een volkomen verkeerd
beeld kreeg van hetgeen sociograﬁe is en beoogt, neemt niet weg, dat enerzijds de
term sociograﬁe hierdoor in de buitenwereld een zekere populariteit kreeg, anderzijds tientallen sociaal—wetenschappelijk gevormden in dit soort van werk een
bestemming vonden.

Kreeg dus door deze ontwikkeling de beoefening der sociale wetenschappen in
Nederland haar eigen accent, daarnaast stond zij natuurlijk onder invloed van
hetgeen zich in de internationale wereld afspeelde. Wat dit betreft stond de socio—
logie in Nederland en in Europa in het algemeen, na de oorlog voor een heel bijzondere situatie, n.l. een plotselinge confrontatie met een Amerikaanse sociologie,
die in het bijzonder wat betreft het onderzoek, een eigen weg was gegaan en aan
de Europese sociologen, die in drommen de Nieuwe Wereld gingen opzoeken,
verrassende resultaten kon tonen. Men kan zich afvragen waarom deze verrassing kon ontstaan. De afsluiting van Europa in de vij f oorlogsjaren en de vernietiging Van de sociologie in de autoritair geregeerde landen in de jaren dertig, ver-
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klaren dit ten dele, maar niet geheel. Het begin van de ontwikkeling van de ‘new
sociology’ in Amerika ligt al aan het eind van de jaren twintig. Populair gezegd
kan men het misschien zo stellen, dat men voor de oorlog - evenmin als dit voor
andere wetenschappen veelal het geval was - in Europa niet geneigd was de sociologie van Amerika erg serieus te nemen. De Europese sociologie voelde zich
door deze machtig gegroeide Amerikaanse sociologie na de oorlog lichtelijk
overdonderd, niet alleen door de kwaliteit en de kwantiteit van het verrichte werk
als zodanig, maar vooral ook door de geheel nieuwe benaderingswijze waardoor
het mogelijk was geworden tot iets te komen dat Europa, de bakermat van de
sociologie, niet had kunnen bereiken.
Het is hier niet de plaats ons uitvoerig bezig te houden met de kenmerken van de
Amerikaanse ‘new sociology', waarin deze zich onderscheidt van de klassieke
Europese sociologie en nog minder kan hier worden ingegaan op de sociologie van
de recente sociologie. Een korte beschouwing kan echter moeilijk worden gemist.
Opgemerkt zij dat de meest opvallende uiterlijke kenmerken van het sociologische onderzoek, zoals zich dat in de jongste tientallen jaren in Amerika heeft ontwikkeld, zijn het gebruik van de individuele vragenlijst als verreweg het belangrijkste middel ter vergaring van de voor het onderzoek noodzakelijke gegevens en
het verwerken van de uitkomsten van deze ondervragingen met steeds meer ver—
ﬁjnde mathematisch-statistische methoden. De Nederlander niet-socioloog, die
aan naoorlogse sociologie—beoefening in de praktijk gewend is geraakt en misschien geneigd is sociologie met deze individuele vragenlijst te vereenzelvigen, zij
er op gewezen, dat in de lange geschiedenis van de toch al vrij omvangrijke vooroorlogse Europese sociologie deze individuele vragenlijst vrijwel geen plaats heeft
en de mathematische statistiek er in het geheel geen rol in speelt. De Amerikaanse
benaderingswijze heeft een aantal uitgesproken voordelen. In de eerste plaats
haar hoge mate van exactheid. Al hebben buitenstaanders misschien wel eens een
neiging zich daardoor te veel te laten imponeren, deze exactheid betekende een
groot voordeel boven vage en weinig gefundeerde generalisaties, waaraan vooroorlogse Europese sociologen zich nog wel eens te buiten plachten te gaan. Een
tweede aantrekkelijkheid is dat deze benaderingswijze een bijzonder goede mogelijkheid schept voor het verkrijgen van een inzicht in de houding van het indivi-
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du t.o.v. de meest uiteenlopende verschijnselen binnen de samenleving, waarin

hij zijn plaats heeft. ‘Houding’ (attitude) werd dan ook een van de centrale begrippen in de Amerikaanse sociologie en ‘attitude-measurement’ werd één van de
voornaamste taken van het sociologisch onderzoek. Praktisch heeft deze vorm
van onderzoek grote betekenis. Onderzoek naar de houding van individuen t.o.v.
allerlei zaken ih hun samenleving en naar de oorzaken en achtergronden hiervan, levert een bijzonder goede en hanteerbare grondslag voor het beïnvloeden
van deze houding door middel van onderwijs en voorlichting en andere vormen
van educatie, anders gezegd voor een aanpassing van individuen aan allerlei
soorten normen - normen voor zedelijk gedrag b.v., maar ook normen voor een
goede bedrijfsvoering in de landbouw - die in een bepaalde samenleving gesteld
worden. Deze ‘new sociology’ was dan ook ‘gefundenes Fressen’ voor de ‘rural
sociology’ die zich na 1910 geleidelijk aan de ‘land grant colleges’ in Amerika had
ontwikkeld en die zich van het begin af sterk met de voorlichting verbonden
voelde. Eén der belangrijkste resultaten is geweest de ontwikkeling, door de
‘rural—sociologists’, sedert het begin van de jaren veertig, maar vooral in de jaren
vijftig, van het onderzoek naar de ‘adoption of new farm practices’. Ze hebben
hiermede een onvervangbare bijdrage geleverd tot de ontwikkeling van een moderne voorlichting, niet alleen voor Amerika, maar voor de hele wereld en niet alleen voor de landbouw, maar voor alle sectoren van het maatschappelijke leven
waar voorlichting een rol speelt of kan spelen.
Tegenover deze ‘new sociology’ stond de klassieke Europese sociologie, die nooit
haar functie had gezien in het ontwerpen van een wetenschappelijke grondslag
voor de aanpassing van de individuen aan een bestaand normensysteem, maar
eerder zijn oorsprong vond in maatschappij-kritiek en nogal eens geneigd was
om zich te richten op fundamentele maatschappijhervorming door ingrijpende
institutionele wijzigingen. Ook al behoorde zeker de overgrote meerderheid van
Europese sociologen voor de oorlog bepaald niet tot de revolutionairen, hun aan—
dacht bleef zich in het algemeen richten op de grote lijnen van de ontwikkeling
en op de algemene problemen van de maatschappij. De historische structuren van
onze samenleving in hun ontwikkeling, algemene kenmerken van maatschap—
pelijke verhoudingen, het verschijnsel van maatschappelijke ongelijkheid, vor-
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men van heerschappij, het verschijnsel oorlog enz. hadden de aandacht. Men
vond zijn bronnen in historisch materiaal, in etnograﬁeën en allerlei ander geschreven materiaal over volkeren en volksdelen en een enkele keer in het ambtelijk
statistische materiaal. Niet alleen onbekendheid met de techniek, maar ook de
aard der belangstelling bracht mee, dat men er niet over dacht zich bezig te gaan
houden met ondervragen van individuen over hun speciﬁeke höuding met betrekking tot speciﬁeke maatschappelijke verschijnselen. Men kan de voor-oorlogse Europese sociologie veel verwijten, haar gebrekkige techniek en mede daardoor, haar veelal geringe overtuigingskracht, de neiging tot schoolvorming en dog—
matisme enz. Zij had echter ook haar aantrekkelijkheden en voordelen vergeleken
met de Amerikaanse sociologie. Zij had veel meer oog voor de brede maatschappelijke verhoudingen, voor de ‘global society’, haar problemen, haar fundamentele structuur en de in die maatschappij bestaande machtsverhoudingen. Ze had
meer gevoel en begrip voor grote sociale veranderingen en vermoedelijk ook voor
de betrekkelijkheid van eigen maatschappijvormen.
Misschien, dat men deze op zichzelf summiere, maar in dit kader toch nog vrij
uitvoerige beschouwingen over benaderingswij zen van de sociale wetenschappen
niet geheel relevant vindt voor een geschiedenis van de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek aan de Landbouwhogeschool. M.i. zijn ze dit wel. Voor de ge—
schiedenis van de Afdeling Sociologie en Sociograﬁe zijn ze essentiëler dan b.v.
een opsomming van concrete onderzoekobjecten, die in de loop van ruim twintig
jaren de aandacht hebben gehad of van de feitelijke inhoud van het gegeven onderwijs. De Amerikaanse ‘new sociology', de klassieke Europese sociologie en de

Nederlandse sociograﬁsche traditie elk met hun theoretische en maatschappelijke
achtergronden en hun eigen functies, vormden de wezenlijke ingrediënten waar-

mee de Afdeling heeft gewerkt en die, elk op hun wijze, zoveel mogelijk met vermijding van een sociologisch eclecticisme evenwel en misschien soms in een gelukkige synthese, inhoud en vorm van onderwijs en onderzoek mede hebben be—
paald.
Het sociograﬁsche element, dat in het begin wel het sterkste is geweest, is enerzijds nooit geheel verdwenen. Het heeft anderzijds nooit de vorm aangenomen
van bare beschrijving, maar heeft, zoals de publikaties, dunkt me, laten zien, eer-
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der de neiging gehad zich steeds te associëren met een streven naar conclusies van
meer algemene aard. Wat men kan zien als een sociograﬁsch element en ons in ze—
kere zin in tegenstelling bracht tot de Amerikaanse opvattingen, is de overtuiging van het bestaan van cultuurverschillen — zelfs binnen een land als Nederland die een belangrijke betekenis hebben voor het sociale leven. Het uitgangspunt van
de Amerikaanse sociologie, dat de moderne maatschappij — in tegenstelling tot de
meer primitieve ‘folk-societies’ - een ‘mass-society’ is, die in wezen overal dezelfde cultuur vertoont, gaat zeker voor Europa niet op. Het sociaal-wetenschappelijk
onderzoek, vooral waar het het platteland betreft, zal hiermee rekening moeten

houden. Alleen daarom zal het aandacht moeten hebben voor de sociale verscheidenheid, die er, b.v. regionaal, in de plattelandswereld bestaat. De cultuur
in het algemeen, met name o.a. ook haar betekenis voor het economisch handelen van de boeren, heeft lang grote aandacht gehad in de Afdeling, zo zelfs dat

toen sommigen in de sociologische wereld in Nederland een ‘Wageningse school’
in de sociologie meenden te kunnen ontdekken, het onderzoek naar het cultuurpatroon als één der typische kenmerken van deze ‘school’ werd aangeduid.
In het onderzoek naar het cultuurpatroon kan men in zeker opzicht een poging
tot synthese zien van verschillende benaderingswij zen, zoals die hiervoor werden
genoemd. Hoewel het cultuurbegrip, zoals dit in Wageningen werd gehanteerd in
de Amerikaanse sociologie feitelijk niet thuis hoort en in Amerika eerder als een
element van de ‘cultural anthropology’ zal worden gezien, heeft de Afdeling bij
het onderzoek van dit cultuurpatroon grotendeels een methodiek gebruikt, die

aan de ‘new sociology’ is ontleend. In het algemeen heeft de Afdeling reeds vroegtijdig en op ruime schaal van de mogelijkheid welke de Amerikaanse benaderingswijze bood gebruik gemaakt. De mathematische scholing van de Wageningse
student heeft de ontwikkeling van het werk in deze richting bevorderd. Vooral in
het werk verband houdende met de problemen van de voorlichting heeft het

‘amerikanisme’ een belangrijke rol gespeeld en om de zo juist genoemde reden wel
min of meer vanzelfsprekend. Toch is de Afdeling nooit ‘geamerikaniseerd’ hoe
hartelijk de verhoudingen ook zijn die zich met de Amerikaanse vakbroeders
hebben ontwikkeld. Men kan misschien zelfs wel zeggen, dat het ‘Europese’ element in de loop der laatste jaren weer een belangrijker rol is gaan spelen. Dit is
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slechts gedeeltelijk een gevolg van de verzelfstandiging van de voorlichtingskunde. Belangrijker is vermoedelijk geweest, dat vooral in de laatste tien jaren het
steeds duidelijker is geworden dat de West-Europese maatschappij in het algemeen en niet in de laatste plaats landbouw en platteland, aan een welhaast revolutionaire ontwikkeling onderhevig zijn, die nog lang niet ten einde is. Studie van
de oorzaken van deze grote maatschappelijke veranderingen, hun achtergronden
en hun consequenties, is een onvermijdelijke noodzaak voor de sociologie als zij
haar functie in de huidige samenleving wil vervullen. Bij de studie van deze problemen vindt men zowel theoretisch als onderzoek-methodologisch, zoals uit het
voorgaande trouwens wel volgt, betrekkelijk weinig aansluiting bij de Ameri—
kaanse sociologie. Theoretisch vindt men hier bepaald een veel beter contact met
de klassieke Europese sociologie. Methodisch eisen deze problemen een macrosociologische benadering en juist de techniek voor het macro-sociologisch onderzoek is in de Amerikaanse ontwikkeling sterk verwaarloosd. Methodologisch kan
ook geen aansluiting worden gevonden bij de klassieke Europese sociologie, die
nauwelijks een methodiek had. Ontwikkeling van macro-sociologische onderzoekmethoden en technieken zal dus noodzakelijk zijn. Een der mogelijkheden hiervoor is het gebruik van ambtelijke statistiek op een veel intensiever schaal dan
vroeger gebeurde. De Afdeling heeft dit reeds lang uitvoerig gedaan, meer misschien dan andere sociologische instituten in Nederland.
Zoals uit het voorgaande dus blijkt is behalve door zuiver theoretisch-methodologische overwegingen de wijze van benadering, die de Afdeling bij haar onderzoek heeft toegepast, ook beïnvloed door de aard van de problemengroepen,

waarmee zij zich heeft beziggehouden. Opgemerkt werd reeds dat het onderzoek
verband houdende met de voorlichting mede de ‘Amerikaanse’ benaderingswijze
heeft gestimuleerd. Anderzijds heeft de grote belangstelling, die bij de Afdeling
steeds heeft bestaan voor planologische problemen ertoe bijgedragen om het sociograﬁsche element levend te houden, ook al leidt de verandering in de probleemstelling in de planologie zelf er toe, dat ook een strikt sociologische benaderingswijze steeds meer aan betekenis gaat winnen.
De Afdeling heeft nooit haar taak gezien in het direct toegepaste onderzoek.
Aansnijden van nieuwe problemencomplexen, langs andere wegen benaderen van
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vraagstukken die reeds vroeger de aandacht hadden gehad, ontwikkelen van methodiek en techniek van het onderzoek en het meebouwen aan theoretische
grondslagen, vormden de wezenlijke taken die zij zich stelde. Daarbij heeft ech-

ter wel steeds de bestaande of toekomstige maatschappelijke relevantie van het
werk bij de keuze van de onderwerpen een richtlijn gevormd. Als men in dit verband het woord fundamenteel wil gebruiken, was het onderzoek gericht fundamenteel. Afgezien van de eventuele maatschappelijke betekenis van deze gerichtheid heeft deze het grote voordeel, dat het verschuiven van het maatschappelijk
beeld aanleiding geeft tot voortdurend nieuwe impulsen voor het werk en tot een
telkens hernieuwde levendigheid van de interesse. De term ‘Wageningse school’

die - zoals gezegd - onder de Nederlandse sociologen voor de activiteiten van de
Afdeling Sociologie en Sociograﬁe soms is gebruikt, is alleen hierom al niet op

zijn plaats. Een bepaalde eenzijdigheid en een constantheid in de loop der jaren
met betrekking tot de aard en de wijze van benadering der bestudeerde problemen, die men vaak met het begrip ‘school’ in de wetenschap verbindt, heeft
dunkt me in het verleden ontbroken en zal, naar ik hoop, ook in de toekomst niet

ontstaan.

DE SOCIOLOGIE EN SOCIOGRAFIE VAN DE
NIET-WESTERSE GEBIEDEN

De leerstoel in de Empirische Sociologie en Sociograﬁe van de niet-Westerse Ge-

bieden, diein 1955 voor het eerst werd bezet (Dr. R. A. ]. van Lier), dankt zijn
ontstaan aan het besluit om ook na de beëindiging van de band, die Nederland
met Indonesië verbond, studierichtingen welke in het bijzonder op de tropen
zijn gericht aan de Landbouwhogeschool te continueren en verder te ontwikkelen. Het is tevens een uitvloeisel van het inzicht dat de ontwikkeling der tropische landen als een totaal probleem moet worden beschouwd, waarbij, naast de
technische en economische problemen, grote aandacht aan de sociale factoren
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moet worden geschonken. Hierbij dient het eigen karakter van de tropische landen als uitgangspunt voorop te staan. Het zijn deze zelfde overwegingen, die na
de Tweede Wereldoorlog ook aan de universiteiten geleid hebben tot de instelling
van de aparte studierichting Sociologie van de niet-Westerse Gebieden. De Sociologie van de niet-Westerse Gebieden probeert tot een synthese te komen
van de cultureel—antropologische studie der niet-westerse landen en de moderne
sociologie, die zich voornamelijk op de problemen der industriële samenlevingen

heeft gericht. Zij heeft zich bovendien sterk gericht op de problematiek der ontwikkeling. Dit schept de noodzaak bijzondere aandacht te verlenen aan de planning en de toegepaste sociale wetenschap.
De oriëntatie op de ontwikkelingsproblematiek maakt het verder noodzakelijk
nauwe voeling te houden met de economie en het agrarisch recht. Het onderwijs

moet er bovendien op worden gericht om door middel van werkcolleges de studenten praktisch vertrouwd te maken met de planmatige activiteiten, waarbij zij
bij het ontwikkelingswerk betrokken zullen kunnen worden, evenals met de problemen welke zich bij het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten voordoen.
Bij de activiteiten van de Afdeling Empirische Sociologie en Sociograﬁe van de

niet-Westerse Gebieden zijn vooral twee onderwerpen centraal gesteld: -a— de
studie van de problemen van de tropische boeren bij de overgang van een zelfvoorzienings- naar een geldeconomie, -b— de regionale planning als een instrument voor het bevorderen van een realistische aanpak van de ontwikkeling. Tevens is aandacht besteed aan vraagstukken van gemeenschapsontwikkeling,
landbouwvoorlichting en landbouwonderwijs.

In de toekomst zal door de uitbreiding van gelijkgerichte studies op verschillende
plaatsen in de wereld van het kleine boerenvraagstuk een systematische kennis
van dit onderwerp, welke een voorwaarde is voor een succesvolle strategie der
landbouwontwikkeling in de tropische landen, verder moeten worden uitgebouwd. Deze onderzoekingen zullen zowel individueel als in teamverband moeten
worden verricht. Door nauwe aansluiting bij het werk van instanties te zoeken,
die in de praktijk met de opstelling en uitvoering van regionale plannen zijn he-

last, zal de Afdeling deze onderwerpen op wetenschappelijke wijze kunnen bestuderen en begeleiden, waardoor een discipline kan worden opgebouwd, die de ac-
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tiviteiten op deze gebieden een hecht theoretisch fundament zullen verlenen.
De Afdeling heeft reeds een begin met deze taak gemaakt, maar zij zal, vooral ook
in samenwerking met andere Afdelingen van de Landbouwhogeschool, belangrijk
moeten worden uitgebreid en verdiept. Een ontwikkeling van de sociale theorie en
de toegepaste sociale wetenschap als hierboven aangegeven, moet als een uiterst belangrijk element worden beschouwd voor het welslagen van de pogingen om tot
ontwikkeling der tropische landen te geraken. Er kan worden aangenomen dat in
de komende jaren deze pogingen zowel nationaal als internationaal steeds grotere
aandacht zullen opeisen.

DE VOORLICHTINGSKUNDE

De Voorlichtingskunde is een toepassing van andere sociale wetenschappen, met
name de sociologie, de psychologie en de culturele antropologie, op de problema—
tiek van de voorlichting. Voor een inzicht in de ontwikkeling van de voorlichtingskunde is het dus noodzakelijk enige aandacht te besteden aan de ontwikke-

ling van deze basisvakken.
De sociologen hebben het rolgedrag en de rolverwachting bestudeerd, omdat de
samenwerking tussen mensen in formele organisaties moeilijk blijkt te zijn als er
geen eensgezindheid bestaat over de rol die ieder hierin dient te spelen. Het essen—
tiële in de rol van een voorlichter is dat hij anderen informatie tracht te verschaffen, waarmee zij zelf in staat zijn te beslissen hoe zij hun eigen doeleinden het

beste kunnen bereiken. Niet zelden is het hiervoor nodig eerst te komen tot een
verheldering van deze doeleinden. In de praktijk wordt van de voorlichter echter
niet zelden verlangd, dat hij tegelijkertijd ook andere rollen vervult, zoals propagandist, die nieuwe ideeën tracht in te voeren, dienstverlener, die moeilijke problemen, bijvoorbeeld op het gebied van de ziektenbestrijding, voor zijn cliënten
oplost, public relations officer, die de reputatie van zijn opdrachtgever tracht te

verbeteren of zelfs verkoper.
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Veel onderzoek is ook door sociologen gedaan over de wijze waarop nieuwe ideeën
ingang vinden, vooral nieuwe landbouwmethoden. In het algemeen blijkt dit een
langdurig proces te zijn, waarbij het eerste idee veelal komt van de massa-media,
maar de uiteindelijke beslissing pas wordt genomen na persoonlijke gesprekken
met mensen die men kent en vertrouwt. Tot overeenkomstige resultaten kwam
het onderzoek over het effect van massa—communicatie. Deze communicatie beinvloedt het gedrag van de mensen niet zozeer direct, zoals we vroeger dachten,
maar vooral indirect door richting te geven aan onderlinge gesprekken. Hierdoor
kan deze communicatie niet gemakkelijk leiden tot een belangrijke gedragswijziging, maar wel tot een versnelling van de veranderingsprocessen, die toch al op
gang zijn. Deze sterke invloed van de sociale omgeving op het menselijk gedrag
blijkt ook uit het psychologisch onderzoek over verandering van houdingen.
Het onderzoek over leidinggeven laat zien, dat ondergeschikten vooral gemotiveerd zijn om besluiten over de invoering van veranderingen uit te voeren als zij
zelf bij de besluitvorming betrokken zijn geweest. De mate waarin dit gebeurt is
mede afhankelijk van de structuur van de organisatie. Dit is in overeenstemming
met het cultureel-antropologisch onderzoek over de invoering van verandering in
ontwikkelingslanden, waarbij ook blijkt dat het succes van pogingen om hier
veranderingen in te voeren afhankelijk is van de maatschappijstructuur en van de
mate waarin de bevolking zelf betrokken wordt bij de besluitvorming.
Er is dus een duidelijke convergentie in de conclusies van het onderzoek dat vanuit verschillende wetenschapsgebieden wordt gedaan over invoering van veranderingen. Een goed voorlichtingsprogramma zal bewust gebruik moeten maken
van een combinatie van voorlichtingsmethoden teneinde informatie te verschaffen, die de cliënt kan gebruiken om zelf zijn besluit te nemen. De hulp van
de voorlichter kan hierbij o.a. nuttig zijn om te voorkomen, dat onaangename
besluiten uit de weg worden gegaan tot het hiervoor te laat is.
Over het gebruik van de afzonderlijke voorlichtingsmethoden is helaas veel minder goed onderzoek gedaan. Wel is er enig onderzoek over de factoren die de leesbaarheid van publikaties beïnvloeden. Het reclame-onderzoek heeft merkwaardig
weinig generaliseerbare resultaten opgeleverd, maar wel de idee dat het nuttig is,
vóór een advertentie geplaatst wordt, te toetsen ofhet bericht zo overkomt als de
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bedoeling was. Over individuele gesprekken is van psychiatrische kant zeer goed
onderzoek gedaan, dat gebruikt kan worden om te bepalen wanneer de cliënt behoefte voelt aan de informatie, die de voorlichter meent te kunnen geven. Het
leerpsychologisch onderzoek laat zien dat het weinig zin heeft deze informatie in

een vroeger stadium te geven.
Het eerste onderzoek, waarbij getracht is een deel van bovenstaande theorieën

toe te passen op landbouwkundige problemen op het Europese vasteland was een
scriptie, die eind 1952 aan de Landbouwhogeschool bij de Afdeling van professor
Hofstee werd bewerkt. Daarna is dit onderzoek vrij snel uitgebreid. In 1955 had
het Ministerie van Landbouw hiervoor al twee onderzoekers bij deze Afdeling ge—

detacheerd. Aanvankelijk heeft dit onderzoek zich vooral gericht op de samenhang tussen veranderingen in de landbouw en in andere aspecten van de cultuur
en op de wijze, waarop nieuwe landbouwmethoden ingang vinden. Later is hiernaast ook aandacht geschonken aan het gebruik van schriftelijke voorlichtingsmiddelen. Nadat onder leiding van professor Van den Ban in 1964 een afzonderlijke Afdeling Voorlichtingskunde werd gevormd, is het onderzoek ook gericht op

het effect van het betrekken van de bevolking bij de invoering van veranderingen
in hun dorp, de voorlichting over structurele veranderingen in de landbouw en de
voorlichting in ontwikkelingslanden. Door deze onderzoekingen zijn zeer veel
internationale contacten gelegd in het bijzonder met onderzoekers in de Verenigde Staten, India, Italië, Duitsland, Australië en Engeland.
Bij het onderwijs in de voorlichtingskunde gaat het er niet om dat de studenten
beschikken over abstracte kennis, maar dat zij leren zien hoe zij deze kennis toe
kunnen passen voor het oplossen van praktische problemen. Dit is een reden, dat
de colleges worden gegeven in de vorm van discussies over de stof, die van te voren door de studenten is bestudeerd en dat regelmatig door praktische voorlichters voordrachten worden gegeven. In een practicum wordt met behulp van rol-

lenspel getracht de studenten zelf te leren een voorlichtend gesprek te voeren of
een groepsdiscussie te leiden, waarin voorlichting wordt gegeven. De gevoerde

gesprekken worden dan later met behulp van een bandrecorder of een videorecorder geanalyseerd. Aan dit practicum hebben in drie jaar tijd ook 11 voorlichters
deelgenomen.
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Aangezien in Nederland alleen aan de Landbouwhogeschool voorlichtingskunde
wordt gedoceerd bestaat hiervoor ook belangstelling bij anderen dan landbouw-

voorlichters. Zo is niet alleen geadviseerd bij onderzoek over landbouw- en huishoudelijke voorlichting, maar ook bij onderzoek over bedrijfseconomische voorlichting aan middenstanders, voorlichting ophet gebied van de bouwnijverheid,
gezondheidsvoorlichting per televisie en sexuele voorlichting.
De overtuiging wint steeds meer veld, dat de ontwikkeling van de wetenschap zo
snel gaat dat een mens nooit afgestudeerd is, maar zijn hele leven zal moeten blij—
ven leren, als hij zijn rol in de maatschappij effectief wil blijven vervullen. Het is

dan ook begrijpelijk dat de behoefte aan voorlichting snel toeneemt en daarmee
ook de vraag naar onderzoek naar de wijze waarop deze voorlichting het meest
effectief gegeven kan worden. Dit geldt zeker ook voor de landbouw, waar de afstand tussen producenten en onderzoekers gewoonlijk groter is dan in de industrie,
omdat weinig landbouwbedrijven groot genoeg zijn om eigen onderzoekers in
dienst te nemen. Naast de voorlichting wordt met de groei van de ondernemingen reclame steeds belangrijker, ook voor de afzet van landbouwprodukten.
Deze reclame wordt bovendien steeds meer gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Samen met de Afdeling Psychologie is het zeker gewenst hier onderzoekers

voor op te leiden.
Als we in de ontwikkelingslanden de landbouwproduktie binnen 35 jaar willen
verdrievoudigen, is dit niet alleen een landbouwtechnisch probleem, maar vooral
ook een voorlichtingskundig vraagstuk. Hoe is het mogelijk de boeren in een zo
korte tijd te leren de resultaten van het landbouwkundig onderzoek toe te passen, terwijl de meeste van deze boeren nu nog wantrouwend staan tegenover een
onderzoeker en een stedeling? Het is daarom bijzonder verheugend, dat in India
en andere ontwikkelingslanden het onderzoek op het gebied van de voorlichtingskunde een zeer snelle ontwikkeling doormaakt. De laatste twee jaar hebben
5 studenten uit de ontwikkelingslanden gevraagd in Wageningen op het gebied
van de voorlichtingskunde te promoveren, maar deze verzoeken moesten allen
afgewezen worden. Dit was niet wegens gebrek aan capaciteiten van deze studenten, maar omdat hier geen studiebeurzen voor beschikbaar zijn.
Gezien de groeiende behoefte aan goed onderzoek over voorlichting en het feit,
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dat andere Nederlandse universiteiten en hogescholen op dit gebied zeer weinig
onderzoek verrichten is het noodzakelijk dat aan de Landbouwhogeschool het
onderzoek in de Voorlichtingskunde uitgebreid wordt en dat dit vak door sommige studenten als hoofdvak wordt gekozen. Er bestaat naast de Landbouwhogeschool ook behoefte aan een instituut dat cursussen in voorlichtingsmethodiek
kan verzorgen voor voorlichters op allerlei gebied.

DE AGRARISCHE GESCHIEDENIS

Eerst na 1945 beginnen op het terrein van de agrarische geschiedenis de meeste van
de verschijnselen op te treden, die kenmerkend geacht kunnen worden voor de
moderne wetenschapsbeoefening, zoals vaktijdschriften, verenigingen, organisatie, instituten, internationale congressen en leerstoelen aan instellingen van hoger onderwijs. Reeds vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was er een
begin op het organisatorische en publicistische gebied van de agrarische geschiedenis gemaakt in Duitsland, Tsjecho-Slowakije en de Verenigde Staten. In 1939
volgde Nederland als vierde in de rij door de oprichting van de Studiekring voor
de geschiedenis van de landbouw, een afdeling van het Nederlandsch Genoot—
schap voor Landbouwwetenschap. Deze vereniging is het ontmoetingspunt tussen landbouwkundigen en historici geworden, hetgeen de beoefening van deze
hybridische tak van wetenschap zeer ten goede is gekomen. Immers beide partijen, die ieder een verschillend wetenschapsgebied beheersen, kunnen veel van
elkaar leren. De vereniging streeft naar bevordering van de wetenschappelijke beoefening van de agrarische geschiedenis door publikaties, documentatie en door
aan te dringen op onderwijs. Zij heeft in dit opzicht reeds goede resultaten geboekt.

Aan de LH wordt dit vak sinds 1949 gedoceerd (Dr. B. H. Slicher van Bath).
In de afgelopen jaren heeft men ook in de andere landen niet stil gezeten en er zijn
velerlei activiteiten ontplooid: organisaties, verenigingen en instituten vindt men,
behalve in de vier reeds genoemde landen, in België, Denemarken, Frankrijk,
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Groot—Brittannië, Hongarije, Italië, ]apan, Noorwegen, Polen en Rusland. Thans

verschijnen er jaarlijks al 32 periodieken. Daarnaast worden er nog talloze boeken
en artikelen in andere tijdschriften gepubliceerd. Deze ontwikkeling heeft zich
voornamelijk in de laatste vijftien jaren voltrokken.
Er is niet alleen de kwantitatieve uitbreiding van de stof, veel belangrijker zijn de
veranderingen in de probleemstelling, de methodiek en de toegepaste technieken.
Vroeger waren er twee sterk van elkaar verschillende manieren van benadering
van de agrarische geschiedenis, namelijk een rechtshistorische en een landbouwkundige. Bij het onderzoek volgens de rechtshistorische methode hield men zich
vooral bezig met de rechtspositie van verschillende groepen, de hofrechten en de
markerechten. Dit had tot gevolg, dat de agrarische geschiedenis voornamelijk
beperkt werd tot de Middeleeuwen en daarbij werd de belangstelling nog uitsluitend op de juridische aspecten gericht, met uitsluiting van de economische en
sociale.
De landbouwkundigen, die zich met de agrarische geschiedenis bezig hielden, beperkten hun aandacht tot de geschiedenis van bepaalde gewassen, veerassen,
werktuigen of landbouwstelsels, zonder naar een verband met de algemene ontwikkeling te zoeken. Zij schreven landbouwgeschiedenissen, die uit los naast elkaar staande wetenswaardigheden bestonden zonder onderling verband. Het waren verzamelingen van ﬁches, die vrijwel uitsluitend op de 19e en 20e eeuw betrekking hadden.
Uit de gespletenheid van de belangstelling — enerzijds de rechtshistorische, gericht
op de Middeleeuwen, en anderzijds de landbouwkundige met bijzondere aandacht voor de 19e en 20e eeuw — volgt, dat de periode van 1500 tot 1800 een lacune
bleef. Deze eeuwen waren niet meer interessant voor de rechtshistorici, en zij
waren te vroeg, te historisch, voor de landbouwkundigen.
In de laatste twintig jaar is men de agrarische geschiedenis gaan zien als een func—
tioneel deel van de economische en sociale geschiedenis, een tak van wetenschap,
die zelf in dit tijdsverloop aan grote veranderingen onderhevig was. Een proces,

dat zelfs nu nog allerminst is voltooid. Men beschouwt de economie in het verleden als één geheel, waarvan de delen elkaar kunnen beïnvloeden. Veranderingen
op het gebied van de bevolking, van de goederenprij zen, van delonen kunnen van
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invloed zijn op de produktie en consumptie. Voor de landbouwgeschiedenis bete-

kent dit, dat de landbouw in het verleden gezien wordt als een deel van het economisch gebeuren. Tot de sociale geschiedenis rekent men thans de geschiedenis van
de opbouw van de gehele samenleving op de basis van groepen en de onderlinge
relaties tussen die groepen. Een belangrijk onderwerp vormen de economische
ontwikkeling, eventueel de economische groei, en de daarmee samenhangende
sociale veranderingen.
Terwijl men zich hier bezig houdt met macro—economische en macro-sociale pro—

blemen, is sedert enige jaren er ook weer meer interesse gekomen voor microeconomische en micro-sociale onderwerpen: de bedrijfsvoering en het ﬁnancieel
beheer in het boerenbedrijf, de samenstelling van de boerenhuishoudens en de relaties tussen de boer en zijn personeel.
Een ander studie-object is de geschiedenis van de landbouwtechniek, de ontwikkeling van de landbouwgereedschappen en -werktuigen. Internationaal bestaat
hiervoor een grote belangstelling.
Vroeger beperkte men zich in de agrarische geschiedenis hier te lande meestal tot
Nederland, thans is algemeen aanvaard, dat de Nederlandse agrarische geschiede—
nis sterk vervlochten is met de Europese economische en sociale geschiedenis. In

verband met de toegenomen betekenis van de ontwikkelingslanden, is het noodzakelijk ook de geschiedenis van de niet-westerse landen te bestuderen. Hier

staat men voor een grotendeels nog onontgonnen terrein.
Ten gevolge van de sterke uitbreiding van het onderzoeksobject is de samenwerking van de beoefenaren van verschillende wetenschappen noodzakelijk, zoals
van landbouwkundigen, economen, sociologen, niet-westerse sociologen en his—
torici. Gedeeltelijk is het mogelijk de methoden en technieken van andere wetenschappen op het historische materiaal toe te passen. Bij het onderwijs leidt dit
tot een voorkeur voor het werken in kleine studiegroepen.

De Afdeling Agrarische Geschiedenis heeft een bijdrage geleverd tot de bovengeschetste algemene ontwikkeling. Op het gebied van de macro-economische en
-sociale geschiedenis zijn onderzoekingen verricht en gedeeltelijk nog aan de
gang over de geschiedenis van het platteland van Friesland, de Veluwe, Overijssel
en Noord-Holland, vooral gedurende de periode van 1500 tot 1800. Onderzocht
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worden de demograﬁe, de beroepsstructuur, de sociale stratiﬁcatie, de grondeigendom en de uitoefening van het landbouwbedrijf. Wat de niet-westerse gebieden
betreft is een onderzoek begonnen van het platteland van Ceylon in de tijd van
het Nederlands bewind. Tot het micro-economisch en -sociaal historisch onderzoek behoren de studie van de geschiedenis van de Wilhelminapolder, de bedrij fsvoering van enkele Friese bedrijven in de 16e en 17e eeuw en vele studies van land—
bouwwerktuigen en gereedschappen.
In het algemeen valt er in de economische en sociale geschiedenis een tendens
waar te nemen van meer gebruikmaking van kwantitatieve gegevens: de New
Economic History of Cliometrie in de Verenigde Staten en de Histoire quantitative in Frankrijk. Ook bij de Afdeling Agrarische Geschiedenis ontwikkelt zich
de wens om bij het onderzoek meer kwantitatief materiaal te gebruiken, b.v.
op demograﬁsch gebied, met betrekking tot de voeding in het verleden, de oogstopbrengsten, het veegewicht, de melk-, boter- en wolproduktie. Men blijft daarbij
echter afhankelijk van het al of niet voorhanden zijn van bronnenmateriaal in de
archieven en statistieken. Hierdoor zal het onderzoek van de Afdeling Agrarische
Geschiedenis naar de geest meer verwantschap blijven vertonen met het werk,
dat in Frankrijk door de groep van de Annales verricht wordt en in Duitsland
door Abel en zijn instituut in Göttingen.
Door de toepassing van de comparatieve methode zal men een beter inzicht kunnen krij gen in de historische ontwikkeling van verschillende buiten-Europese landen. Deze methode levert zijn nut op bij de bestudering van vraagstukken als de
opkomst van het kapitalisme, het begin van de industrialisatie, de urbanisatie, de
problemen, die samenhangen met een bevolkingsvermeerdering, het ontstaan
van het Oosters despotisme, de voorwaarden, die vereist zijn voor een democratische ontwikkeling, de invloed van conjunctuurschommelingen op de sociale
stratiﬁcatie, en tenslotte de acculturatie.

Bij het moderne onderzoek zal het noodzakelijk zijn om, behalve over historische
en landbouwkundige, ook over grote theoretische kennis van de economie, sociologie en culturele antropologie te beschikken. Men zal op verantwoorde wijze
gebruik moeten maken van de generalisatie, kwantiﬁcatie en de comparatieve

methode.
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DE SOCIALE PSYCHOLOGIE

Hoewel er vóór 1945 ook in Nederland wel enkele theorieën en onderzoekingen
zijn aan te wijzen, die sociaal-psychologisch mogen heten, is deze wetenschap bij
ons eerst na de Tweede Wereldoorlog tot ontwikkeling gekomen. Kenmerkend
voor deze ontwikkeling, die zich snel en voorspoedig voltrokken heeft, zijn twee
dingen geweest. Dat is allereerst het gebruik van strikt empirische methoden,
waarbij men aanvankelijk een grote voorliefde voor het laboratoriumexperiment
aan de dag legde. Dit heeft ongetwijfeld veel onnutte speculatie voorkomen, maar
wellicht ook tot minder theorievorming geleid dan wenselijk geweest was. Op de
tweede plaats is de ontwikkeling gekenmerkt door het feit, dat steeds meer objecten in studie genomen werden, waarbij met name de industriële bedrijfsproblematiek een groot deel van de aandacht opeiste. Daar zich ook in de agrarische wereld
vele verschijnselen voordoen, die zowel een psychische als een sociale kant bezitten, was het te verwachten dat deze ontwikkeling ook de Landbouwhogeschool
zou bereiken. In 1962 werd als gewoon hoogleraar in de Sociale Psychologie
Dr. ]. A. A. van Leent benoemd.
Voor een viertal studierichtingen is de sociale psychologie een verplicht vak bij het
kandidaatsexamen, te weten de agrarische sociologie, zowel van westerse als nietwesterse gebieden, en de landbouwhuishoudwetenschappen, technische en sociaal-economische richting. Tot nu toe kon met een college worden volstaan, al
is reeds geëxperimenteerd met werkgroepen. De tijd, toegemeten aan het onderwijs in dit vak, blijkt nog steeds zeer krap te zijn, al gaf de Senaat reeds in 1964
toestemming om het aantal college-uren te verdubbelen. Studenten die de sociale
psychologie als keuzevak voor hun ingenieursexamen namen, werden individueel
begeleid, daar hun interessen te zeer uiteenliepen; tot nu toe kwamen zij uit acht
verschillende studierichtingen. Bovendien verzorgt de Afdeling het onderwijs in
de puberteitspsychologie ten bate van de pedagogisch—didactische aantekening.
In het kader van de Landbouwhogeschool is de sociale psychologie een basiswetenschap, die als zodanig ontwikkeld moet worden en tegelijkertijd, in nauwe samenwerking met andere disciplines, toegepast op de praktische problematiek.
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Enerzijds wordt er op de Afdeling aan theorieën van algemene aard gewerkt en
aan fundamentele onderzoektechnieken zoals de semantische differentiaal. An
derzijds houdt men zich bezig met zaken van agrarisch belang, zoals de voor
lichting en psychologische aspecten van de planologie. Ook werd de Afdeling bij
problemen van het landbouwonderwijs betrokken.
In de toekomst moet op een geleidelijke uitbreiding gerekend worden, zowel van
het onderwijs als van het onderzoek. Reeds wordt door sommigen de wenselijk
heid onderkend om aan het onderwijs in de sociale psychologie een algemene in
leiding tot de psychologische wetenschap te doen voorafgaan, terwijl er ook bij de
economische studierichtingen belangstelling voor het vak is ontstaan. Indien de
mogelijkheden aanwezig zijn, zal het onderzoekterrein ongetwijfeld worden ver
breed. Zo vragen de psychologische aspecten van het moderne ondernemerschap
in de landbouw om de aandacht en bestaat er behoefte om het gezinssociologisch
onderzoek, dat aan de Landbouwhogeschool zo intensief verricht wordt, een
psychologische aanvulling te geven. En ten aanzien van de ontwikkelingslanden
groeit algemeen de overtuiging, dat voor een doelmatige planning sociaal-psy
chologische inzichten onmisbaar zijn.

DE PEDAGOGIEK EN DIDACTIEK

Ofschoon het gezien de gedeeltelijk verschillende geaardheid der werkterreinen
van opvoeding en onderwijs zinvol is onderscheid te maken tussen pedagogiek en
didactiek, zal kortheidshalve in het volgende evenwel de term pedagogiek worden
gebruikt als aanduiding van de wetenschap inzake opvoeding en onderwijs. Al
hoewel het denken over opvoeding en onderwijs kan bogen op een respectabele
traditie, is de vestiging van de pedagogiek als erkend universitair leervak van vrij
recente datum. Binnen de muren der universiteit wordt de betekenis van dit vak
aanvankelijk nagenoeg uitsluitend gezien in het licht van de opleiding voor het
leraarschap. Vooral echter na de Tweede Wereldoorlog krijgt de studie der pe-
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dagogiek in Nederland de gelegenheid haar vleugels breder uit te slaan. In 1949
wordt de pedagogiek een afzonderlijke studierichting aan alle Nederlandse uni—
versiteiten. Zij is in haar gerichtheid dan niet langer gebonden aan de beperkingen van de leraarsopleiding, de mogelijkheid ontstaat opvoeding en onderwijs in
brede zin tot voorwerp van studie te maken, de pedagoog - d.w.z. de wetenschappelijk gevormde opvoedings- en onderwijsdeskundige - doet zijn intrede in de
maatschappij. Binnen het betrokken vakgebied tekenen zich voorts spoedig de
noodzakelijke specialiseringen af. Zo bestaat thans de mogelijkheid voor de doctoraal student in diverse pedagogische specialisaties af te studeren. Het vak is
uiteraard van betekenis gebleven voor hen die zich binnen het kader van een
studie aan een universiteit of hogeschool mede voorbereiden op een functie als
leraar.
Voornamelijk met het oog op het laatste wordt in 1964 aan de Landbouwhogeschool een leerstoel voor Pedagogiek en Algemene Didactiek gevestigd. Vooruitlopend op een K.B. dat de regeling van enige aan het diploma van landbouwkundig ingenieur verbonden onderwijsbevoegdheden tot inhoud zal hebben, wordt
Dr. F. W. Prins ten behoeve van deze leerstoel tot hoogleraar benoemd. In augustus van het daaropvolgende jaar wordt een K.B. van kracht, dat voor de Wageningse ingenieur - afhankelijk o.m. van de richting waarin hij afstudeert - de mogelijkheid opent een onderwijsbevoegdheid voor één of meerdere der vakken biologie, scheikunde, natuurkunde en economie te verkrijgen. Uit het voorgaande
mag niet worden afgeleid, dat de zorg die van de zijde der Landbouwhogeschool
aan de zo noodzakelijke leraarsopleiding wordt besteed eerst door de vestiging van
bovenvermelde leerstoel is ingeluid. Reeds gedurende een ruim aantal jaren voordien wordt door de heer I. ]. Schroevers, inspecteur van landbouwonderwijs, een
cursus geleid, die o.m. bedoeld is ingenieursstudenten die een functie als leraar
bij het landbouwonderwijsambiëren op hun toekomstige taak voor te bereiden.
Een woord van hulde en erkentelijkheid jegens deze werker van het eerste uur is
in dit boek zeker op zijn plaats.
Sedert het van kracht worden van bovenbedoeld K.B. worden de colleges voor het
z.g. ‘bewijs van voldoende pedagogisch-didactische scholing’ door een sterk toenemend aantal studenten gevolgd. Het ligt in de aard van het onderhavige vak-

[275]

gebied, dat ook in eigen huis aan het zoeken naar nieuwe en betere onderwijsvor
men de nodige aandacht wordt besteed. Teneinde voor de studenten de gelegen
heid tot actief meedenken te vergroten is in het tweede semester van het studie
jaar 1966/1967 een geslaagde proef genomen met discussiecolleges. Deze discus
siecolleges dienen ter gedeeltelijke vervanging van het traditionele hoorcollege.
Het ziet er wat de toekomst betreft naar uit, dat de hoorcolleges ten behoeve van
de pedagogisch-didactische vorming van leraren in belangrijke mate het veld zul
len ruimen voor didactische werkvormen, die een zwaarder accent op de actieve
participatie van de zijde van de studenten in de onderwijs-leersituatie leggen.
Wat betreft de toekomstige ontwikkeling van het vakgebied - dat zoals uit het
voorgaande moge blijken in zijn gerichtheid niet beperkt is tot de opleiding van
leraren - moet worden opgemerkt, dat de pedagogiek evenals de overige sociale
wetenschappen op weg is zich te ontplooien tot een vak van grote maatschappe
lijke betekenis. Onze maatschappij beweegt zich in de richting van toenemende
gecompliceerdheid. Naarmate de maatschappij een grotere mate van ingewikkeld
heid vertoont, worden de problemen van opvoeding en onderwijs in omvang en
geaardheid groter en gecompliceerder. Meer dan ooit zal in de toekomst op de
pedagogiek als wetenschap een beroep worden gedaan. In de maatschappelijke
stroomversnelling, waarin de ontwikkelingslanden zich bevinden, vormen voorts
de problemen op onderwijs- en opvoedkundig gebied een zeer dringende aangele
genheid. Ook van deze zijde zal in de toekomst een steeds sterker appellerend be
roep gedaan worden op de pedagogiek. Meer dan tot dusver het geval is geweest
zal ook vanuit pedagogische gezichtspunten de problematiek der ontwikkelings
landen in studie moeten worden genomen. Daar ontwikkelingshulp vrijwel steeds
pedagogische aspecten vertoont, is te verwachten dat de pedagogiek voor ontwik
kelingsdeskundigen uit diverse vakgebieden, waaronder de agronomische, aan be
tekenis zal toenemen.
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DE VAKGROEP
LANDBOUWHUISHOUDWETENSCHAPPEN

INLEIDING.

IN

1953

WERDEN DE STUDIERICHTINGEN

LANDBOUWHUISHOUDVVETEN-

schappen in het toenmalig Landbouwhogeschoolstatuut op 8 enomen, nadat reeds
in 1952 een hoogleraar was benoemd met als eerste taak, in overleg met de Senaat,
vorm te geven aan deze nieuwe tak van wetenschapsbeoefening aan de Landbouwhogeschool. Verschillende redenen van maatschappelijke aard rechtvaardigden een wetenschappelijke benadering van de vraagstukken van gezin en huishouding: de crisisverschijnselen in het gezin en zijn functie, de welvaartsverschui—
vingen die zich na 1945 deden gevoelen, de afvloeiing van arbeidskrachten uit de
gezinshuishouding, de onzekerheid omtrent de evolutie van de woonfuncties gepaard aan de noodzaak tot oplossing van de woningnood en het ter beschikking
komen van nieuwe industriële produkten voor de huishouding waarvan de doel-

matigheid nog onbekend was.
Op grond van al deze verschijnselen kon worden voorspeld dat de behoefte aan
onderzoek omtrent het gezin, zijn sociaal-economische situatie, zijn verzorgende
functie en zijn woon— en leefmilieu zou groeien. Ook kon reeds worden voorzien
dat de maatschappelijke activiteiten ten behoeve van huishouding en gezin zoals
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voorlichting op een breed terrein, maatschappelijke vorming en maatschappelijke
dienstverlening, zich zouden moeten uitbreiden en heroriënteren. De studierich—
tingen Landbouwhuishoudwetenschappen dienden voor de taken die uit deze ontwikkelingen voortvloeiden academici te vormen, die daarin hetzij als onderzoeker, hetzij in een maatschappelijke functie, hun taak zouden vinden. Bovendien
zou, naar de mate van beschikbare middelen, dienen te worden bijgedragen aan
het onderzoek op de verschillende terreinen die hierboven werden aangeduid.
De vraag dient te worden gesteld waarom juist de Landbouwhogeschool dit
nieuwe terrein van wetenschapsbeoefening tot het zijne maakte. Twee complexen
van oorzaken kunnen daarvoor worden aangegeven. De eerder genoemde noodzaak tot heroriëntering van maatschappelijke activiteiten op basis van wetenschappelijk inzicht werd sterk gevoeld in de kring van de organisaties en overheidsorganen die zich de bevordering van het welzijn van het plattelandsgezin
tot taak stellen. De studieweek huishoudwetenschappen, op initiatief uit deze
groepen in 1950 in Wageningen gehouden, was daarvan een symptoom. Van die

zijde werd er op aangedrongen, aan de Landbouwhogeschool voorzieningen voor
hoger onderwijs tot stand te brengen, soortgelijk aan die van de ‘departments of
home economics’ aan de Amerikaanse Land Grant colleges, welke men bij de wederopvatting van de internationale contacten na 1945 had leren kennen. Het onderwijs, het onderzoek en de voorlichting strekken zich aldaar niet slechts uit
over de problematiek van het agrarisch bedrijf, maar tevens over die van het plattelandsgezin en de plattelandssamenleving. Dat de landbouwhuishoudwetenschappen juist in Wageningen een plaats kregen is verder ongetwijfeld het gevolg
van het bestel van de Landbouwhogeschool zelve, waar de landbouwwetenschap
in de brede betekenis van het woord van uit natuurwetenschappelijke zowel als
sociaal-wetenschappelijke probleemstellingen beoefend werd zonder scheidslijnen
van faculteitsindelingen. Dit bevorderde ongetwijfeld de gedachtenwisseling tussen degenen die op grond van inzichten uit de eigen, zeer uiteenlopende vakge—
Gebouwencomplex, waarin de Afdeling Landbouwhuishoudkunde van de
Landbouwhogeschool en het Nederlands Instituut voor Toegepast Huishoudkundig Onderzoek tezamen zijn gehuisvest.
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bieden of uit hoofde van nauwe contacten met de praktijk van de voorlichting, de
huishoudwetenschappen voorstonden.
Het was deze gedachtenwisseling die uiteindelijk via aanbevelingen van Senaat en
Curatoren leidde tot het besluit van de Minister van Landbouw, de landbouwhuishoudwetenschappen aan de Landbouwhogeschool tot ontwikkeling te brengen.
Werd Wageningen aldus de bakermat van de huishoudwetenschappen, al spoedig
bleek dat de belangstelling voor de resultaten van het onderzoek en de behoefte
aan academici-huishoudkundigen in de stedelijke sfeer voor die in de plattelandssfeer geenszins onderdeed. In verband daarmee, en bovendien omdat zich de urbanisatie van het platteland reeds begon af te tekenen, werd zowel in het onderwijs als bij de keuze van objecten van onderzoek de afbakening van het terrein
niet beperkt tot de problemen van gezin en huishouding op het platteland. Daarvoor bestonden trouwens ook andere belangrijke drijfveren. Alle vraagstukken
die van uit de natuurwetenschappelijke kant benaderd dienden te worden, lieten
uit hun aard nauwelijks onderscheiding toe, eerst bij onderwerpen met een inslag
van sociale problematiek bleek het onderscheid zinvol. Ten aanzien van deze onderwerpen dient bovendien te worden bedacht dat voor een inzicht vormende
beeldvorming van het plattelandse althans een vergelijking met het stedelijke niet
kan worden gemist.
Het studieprogramma
In het voorgaande is reeds aangeduid dat in de opzet van het studieprogramma
van het begin af sprake was van een tweezijdige benadering van de vraagstukken van gezin en huishouding, n.l. zowel in hun technisch-natuurwetenschappelijke als in hun sociaal—wetenschappelijke aspecten. Dit werd van essentieel belang
geacht met name voor degenen die zich met de keuze van deze studierichting op
een werkkring in de praktijk van het maatschappelijk leven zouden richten. Voor
hen dient bijvoorbeeld inzicht in de voorwaarden voor een fysiologisch optimale
voeding samen te gaan met inzicht in economische en sociaal-culturele achtergronden die de voeding mede bepalen, kennis omtrent de sociale en functionele
eisen aan woningen te stellen met inzicht in hetgeen economisch en technisch
mogelijk is.
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Toch leek, om de diepgang van de studie niet in gevaar te brengen, reeds direct
differentiatie noodzakelijk. Deze werd tot stand gebracht door twee richtingen te
formeren rond een kern van studievakken: Leiding en Beheer van de Huishou
ding, Gezinssociologie, de Leer van de Voeding en Voedselbereiding, de Leer van
de Woning en haar Bewoning, en de Gezondheidsleer. Bij de z.g. huishoudtech
nische richting dienden daarbij een aantal natuurwetenschappelijke steunvakken
aan te sluiten alsmede een huishoudkundig vak met een sterk chemische en
fysische inslag: de Leer van de Textiel en haar Gebruik. Bij de sociaal-economi
sche richting viel de keuze op enige steunvakken uit de sociale wetenschappen.
Het studievak Leiding en Beheer van de Huishouding bevindt zich in dit geheel
precies op de tweesprong van de wetenschappen, waarvan Fourastié in l'Histoire
du Confort spreekt als hij verklaart waarom de gezinshuishouding in Frankrijk,
waar de 'sciences bàtardes' niet erkend worden, zo weinig wetenschappelijke be
langstelling ondervindt. Waar het vraagstukken van huishoudelijke arbeid be
treft reikt het tot in de - grotendeels natuurwetenschappelijke technische - pro
blematiek rondom de huishoudelijke apparatuur, waar het vraagstukken van de
besteding van het inkomen betreft heeft het uiteraard een economisch-sociolo
gische inslag.
Het hybridisch karakter van de huishoudwetenschappen, tegelijkertijd hun kracht
en hun zwakte, houdt de gedachten van degenen die voor de verdere ontwikke
ling verantwoording dragen dan ook bij voortduring bezig. Enerzijds is de twee
zijdige oriëntatie noodzaak voor de afgestudeerde die een werkkring in de prak
tijk van de maatschappelijke activiteiten rond huishouding en gezin vervult. An
derzijds is voor een carrière in het onderzoek meer diepgang in één van de beide
wetenschapsgebieden gewenst dan bij deze tweezijdige opzet te bereiken valt.
Wellicht zal het mogelijk zijn bij de aanstaande herziening van het statuut van de
Landbouwhogeschool de vrijheid tot een zekere mate van ontmenging te openen.
Het onderzoek
Van de aanvang af leefde de overtuiging dat het onderzoek op de verschillende
deelgebieden van de landbouwhuishoudwetenschappen zo spoedig mogelijk tot
ontwikkeling diende te worden gebracht, niet slechts vanwege het theoretisch of
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praktisch belang van de resultaten, maar bovendien omdat het volstrekt onmis
baar werd geacht voor het onderwijs. Zo werd terstond gepleit voor een spoedige
opzet en ontwikkeling van het onderzoek, zowel binnen de Landbouwhogeschool
als in een op te richten instituut voor praktijkonderzoek, en voor een nauwe sa
menwerking tussen de beide onderzoekinstellingen. Dit pleidooi vond bij de Mi
nister van Landbouw gehoor, zodat in 1955 het Instituut voor Landbouwhuis
houdkundig Onderzoek werd opgericht en in 1956 kredieten werden verkregen
voor het tot stand brengen van een gebouw dat sinds 1961 het onderwijs en het
onderzoek in zijn volle omvang huisvest. Het is hier niet de plaats om de wor
dingsgeschiedenis van gebouw en instituut op de voet te volgen. Slechts dient te
worden vermeld dat de docenten van de Landbouwhogeschool aan het I.L.O. in
ruime mate tijd en werkkracht hebben besteed in de functies van directeur en af
delingshoofden. In de periode van 1958 tot 1961 werden de directe werkzaamhe
den ten behoeve van het instituut geleidelijk beëindigd.
De eerdergenoemde combinatie van functies bracht zonder twijfel een dubbele
belasting mee, doch had een gunstige keerzijde. De bestedingsbeperking, die ook
de jonge Afdelingen in 1956 trof, liet slechts een minimum aan middelen voor
eigen onderzoek toe. De medewerking aan het instituut bood zowel wat perso
neel als wat materiële middelen betrof, enige armslag, zodat enige meer direct op
de praktijk gerichte onderzoekactiviteiten van de grond konden komen. Het
onderzoek dat binnen de eigen Afdeling in latere jaren kon worden verricht,
komt in de volgende paragrafen aan de orde, waarin de studievakken die de
kern van de huishoudwetenschappen uitmaken, aan een nadere beschouwing
worden onderworpen.
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DE LEIDING EN HET BEHEER VAN DE HUISHOUDING

De Leer van Leiding en Beheer van de Huishouding wordt sinds 1953 gedoceerd
door Prof. C. W. Visser*. In de inleiding tot dit hoofdstuk is reeds aangeduid dat
zich in de moderne westerse samenleving nieuwe problemen aftekenen die aan
het voeren van de huishouding inherent zijn. Deze problematiek trad eerst aan
de dag nadat er een verandering optrad in de situatie waarin de gezinnen tot
voor kort in meerderheid verkeerden: tradities bepaalden de levenswijze en de
gedragslijnen in de huishouding, die bovendien vaak primair bepaald werden
door de omstandigheid dat de materiële middelen van bestaan weinig meer dekten dan de eerste levensbehoeften.
Deze situatie doet zich in de huidige tijd steeds minder voor. Brede lagen van de
bevolking hebben de beschikking gekregen over inkomens die ruimte laten om
het gezinsleven en het levensmilieu Op eigen wijze gestalte te geven. Het aanbod
van goederen en diensten, die daarvoor potentieel van betekenis zijn, heeft zich
echter tegelijkertijd in een verbijsterend tempo uitgebreid en naar aard en kwaliteit gedifferentieerd. Kortere arbeidstijden en vrije weekends bepalen mede de moderne levenswijze, aangezien zij aan het merendeel van de beroepsbevolking zijn
toegevallen. De verzorgende arbeid in het gezin, die weinig discontinuïteit toe—
laat, verhindert echter een niet onbelangrijk deel van de huisvrouwen haar aandeel te verkrijgen in de vrije tijd, die naar modern besef ieder mens toekomt.
Bij het voeren van de huishouding manifesteren zich dus vraagstukken t.a.v. de
organisatie en uitvoering van huishoudelijke arbeid zowel als vraagstukken t.a.v.
besteding van het inkomen. Beide lenen zich voor systematische wetenschappe—
lijke analyse. Daarbij dienen zowel de behoeften en wensen die voortvloeien uit de
levenssituatie en opvattingen van het gezin, als de mogelijkheden daarin met be—
hulp van arbeid resp. inkomen te voorzien, te worden betrokken. Arbeid en inkomen fungeren voor het gezin bij het streven naar welzijn als ten dele uitwisselbare hulpbronnen. Dit leidt er toe dat naast de afzonderlijke benadering van de
* Voor haar hertrouwen in 1959 C. W. Willinge Prins— Visser.
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desbetreffende probleemgebieden de problematiek van de leiding en het beheer van
de huishouding in zijn totaliteit object van studie, onderzoek en onderwijs vormt.
Het doel toch is deskundigen op te leiden die in staat zijn wegen aan te geven die,
tot grotere efﬁciency in het huishoudelijk beheer kunnen leiden.
Het onderwijs vangt aan met een algemene inleiding waarin een typering wordt
gegeven van onderscheidene categorieën van gezinshuishoudingen aan de hand
van economische, sociale en culturele kenmerken van het gezin en van de kenmerken van de woon- en werksituatie. Aan de huishouding op het agrarisch gezinsbedrijf wordt daarbij bijzondere aandacht besteed, dit deel van onderwijs
wordt dan ook ondersteund door excursies naar boerenbedrijven. Voorts wordt
in deze inleiding een schets gegeven van de speciﬁeke huishoudelijke problematiek
van de alleenstaanden en van de groepshuishouding. Het onderwijs richt zich
vervolgens in twee afzonderlijke cycli op de huishoudelijke arbeid enerzijds, de besteding van het gezinsinkomen anderzijds.
Wat betreft de huishoudelijke arbeid vormen tijdbudgets en ergonomische studies
de grondslagen voor het inzicht in de belasting door huishoudelijke arbeid in verschillende levenssituaties, met name in de onderscheiden fasen van de gezins—
cyclus. De analyse van de samenhang tussen de belasting met huishoudelijke arbeid, de functionele kwaliteiten van de woning en de huishoudelijke apparatuur
vormt het uitgangspunt voor de verkenning van mogelijkheden tot verlichting
van huishoudelijke arbeid door efﬁciënte inrichting en uitrusting van de woning
en de daaruit voortvloeiende consequenties voor het gezinsbudget. Het practicum
huishoudelijke apparatuur, dat op dit deel van het onderwijs aansluit, omvat oefeningen in vergelijkende proeven over de gebruikswaarde van apparatuur voor de
voedselbereiding en van was- en onderhoudsapparatuur, en in het opstellen van
kostenvergelijkingen in samenhang daarmee. Bij het onderwijs wordt tevens aandacht besteed aan de organisatie van de huishoudelijke arbeid, aan de attitudes
en rolopvattingen die binnen het gezin de eventuele arbeidsverdeling bepalen, aan
de maatschappelijke opvattingen omtrent de huishoudelijke arbeid en de collectieve voorzieningen die daaruit kunnen voortvloeien.
Voor het inzicht in de problematiek rondom de besteding van het gezinsinkomen
is enige kennis van de sociaal-economische verhoudingen, voor zover deze direct
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het gezin raken, onontbeerlijk. Dit impliceert dat aandacht wordt besteed aan de
hoogte, de aard en de wijze van verwerving van gezinsinkomens en de betekenis
van sociale voorzieningen bij verschillende categorieën van gezinnen, aan de
compensatie van gezinslasten, aan het sparen in zijn traditionele en moderne

verschijningsvormen en aan het gezinskrediet. Tegen de achtergrond van deze
kennis worden begrippen als levensstandaard, levensniveau en consumptiepa—
troon behandeld, voorts de methodiek van budgetonderzoekingen en de inter-

pretatie van de resultaten daarvan, met name voor speciﬁeke bestedingscategorieën
(voeding, kleding, woning, duurzame gebruiksgoederen). Een belangrijk onderdeel van deze cyclus vormt de behandeling van de oorzaken van de ondoorzichtigheid van de markt van goederen en diensten, de gevolgen daarvan voor de
consument en de principes die aan consumentenbescherming, behartiging van
consumentenbelangen en consumentenvoorlichting ten grondslag liggen.
Met de gevorderde studenten worden de theoretische aspecten van de leiding en
het beheer van de huishouding behandeld. Dit geschiedt in discussiecolleges
waaraan ook de sociologisch, resp. economisch en huishoudkundig geschoolde
wetenschappelijke medewerkers hun bijdrage leveren. De onderwerpen die hierbij aan de orde worden gesteld worden gekozen aan de hand van literatuur over
de verzorgende functie van het gezin, over de theorie van het consumentenge—
drag en de speciﬁeke, veelal Amerikaanse, literatuur over leiding en beheer van de
huishouding.
Wat het onderzoek betreft kan vermeld worden dat in de afgelopen jaren enkele
onderzoekingen werden voltooid waarvan het onderwerp incidenteel bepaald
werd, zoals een onderzoek naar de zelfverzorging, uitgevoerd bij ca 2000 plattelandsgezinnen, en een onderzoek naar de tijdsbesteding in de huishouding bij
700 stedelijke huisvrouwen. Het brede terrein dat idealiter zou dienen te worden
bestreken noopt tot een meer systematische keuze van onderwerpen, waarbij de
relevantie van de te verwachten resultaten voor maatschappelijke activiteiten ten
behoeve van het gezin, huishouden en consument mede bepalend is.
Zo bestaat er een onbeperkte behoefte, zowel bij voorlichting als bij het bedrijfs—
leven, aan objectief vastgestelde gegevens omtrent de gebruikswaarde van huishoudelijke apparatuur en omtrent onderhoud van materialen, als ook omtrent

doelmatige inrichting van de arbeidsomgeving. Ten aanzien van het laatstgenoemde terrein beperkt zich de taak voorlopig tot adviezen bij onderzoek van
derden, het huishoudtechnische onderzoek zal voornamelijk gericht zijn op de
gebruikswaarde van geautomatiseerde huishoudelijke apparatuur. Samenwerking
met andere Afdelingen zal daartoe veelal gewenst zijn, zoals deze reeds tot stand
kwam bij een onderzoek omtrent de doelmatigheid van de programma’s van
wasmachines t.a.v. speciﬁeke textielsoorten (wol, no-iron, katoen).
Anderzijds is onderzoek nodig omtrent de besluitvorming in het huishoudelijk
beheer, omtrent de kwalitatieve aspecten van de levensstandaard met betrekking
tot materiële verzorging en vrije tijd, en naar de invloed van opleiding, beroeps—
ervaring en attitudes van de huisvrouw op het voeren van de huishouding.
Enkele onderwerpen van lopend en toekomstig onderzoek zijn:
- de instelling van huisvrouwen t.a.v. het voeren van de huishouding als basisgegeven voor een typologie van huishoudingen;
- omvang, aard en organisatie van de verzorgende arbeid in het gezin van de
huisvrouw met beroepsarbeid;
- besluitvorming en mate van overleg bij de aanschafﬁng van huishoudelijke ap-

paratuur;
- bevoorrading van de huishouding: de keuze van winkeltypen in verband met
enkele kenmerken van gezin en huishouding en met de aard van de goederen.
Voor dit type onderzoekingen dienen methoden, ontleend aan de sociale wetenschappen, te worden aangepast aan de speciﬁeke probleemstellingen, veelal dient
vooronderzoek te worden verricht ter toetsing van de methoden.

DE GEZINSSOCIOLOGIE

Het instellen van een tweetal huishoudkundige studierichtingen in de jaren vij ftig impliceert de introductie van de gezinssociologie aan de Landbouwhogeschool.
In 1955 wordt met het onderwijs in dit sociologische specialisme begonnen. Zowel
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tijdens hun kandidaatsstudie A als hun kandidaatsstudie B worden de huishoudkundige studenten van de beide richtingen geacht een jaar lang één uur per week
gezinssociologie te lopen. In een later stadium wordt de gezinssociologie voorts
verplicht ingenieursvak voor de sociale huishoudkundigen (richting XXII). Met
de zorg voor het onderwijs in de gezinssociologie wordt de wetenschappelijk
ambtenaar G. A. Kooy belast. In 1959 wordt deze tot lector benoemd met als
leeropdracht ‘de sociologie en sociograﬁe, in het bijzonder van gezin en huishouding’. In 1964 wordt zijn lectoraat omgezet in een hoogleraarschap, de leeropdracht blijft ongewijzigd.
Het onderwijs in de gezinssociologie is steeds overwegend gegeven in de vorm van
een besprekingscollege. De student werd in het bezit gesteld van een dictaat,
waarvan tijdens het college-uur een gedeelte werd besproken. Bij tijd en wijle laste
de docent een gewoon hoorcollege in, wanneer hem was gebleken, dat een tekstgedeelte systematische toelichting behoefde. Daar de aantallen studenten steeds
klein waren, kon de gevolgde collegemethodiek relatief en absoluut vruchtbaar
zijn. Het ligt dan ook niet in de bedoeling deze methodiek door een andere te ver-

vangen.
Het gezinssociologisch onderwijs is door degeen, die er nu ongeveer 12 jaar mee
belast is, van stonde af aan gegeven in het besef van de noodzaak, dat het diende
te steunen op eigen empirisch onderzoek. Zo werd Wageningen het enige centrum in Europa, waar continu gezinssociologisch onderzoek ging plaatsvinden.
Een aantal meer of minder omvangrijke Wageningse gezinssociologische studies
is dan ook inrniddels verschenen. Deze studies hebben betrekking op gezinsindividualisering, gezinsverandering in brede, sociologisch relevante zin, echtscheiding
en gedwongen huwelijken. Datgene wat aan eigen onderzoek te Wageningen is
gedaan, is uitgevoerd in de mening, dat het, èn maatschappelijk, èn wetenschappelijk relevant was. Ofschoon geen beperking is nagestreefd door alleen het speciﬁek-plattelandse te bestuderen, hebben verschillende studies, naar het lijkt, een
bijdrage gevormd tot een verheldering van de gezinsproblematiek op het platteland.
De vraag naar gezinssociologie neemt de laatste jaren sterk toe. In allerlei kringen
is er grote behoefte ontstaan aan onderzoekresultaten. Het is aannemelijk, dat
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die vraag nog verder zal stijgen. Dit maakt, dat, zo onderzoekers en fondsen genoegzaam beschikbaar zullen zijn, de Wageningse gezinssociologie aanzienlijk
zal kunnen expanderen. Belangrijk is in dit verband de goodwill, die de Wageningse gezinssociologie in het buitenland, o.a. Amerika, geniet. Expansie zou
kunnen impliceren meer onderzoek naar het moderne gezinsleven in het algemeen en meer onderzoek naar het gezinsleven ten plattelande. De plaats van de
gezinssociologie in het onderwijskader van de Landbouwhogeschool zal wellicht
belangrijker worden. De aanwijzing hiervoor is de groeiende groep van niethuishoudkundigen, die de gezinssociologie als ingenieursvak hebben gekozen.

DE VOEDING EN VOEDSELBEREIDING

De Leer van de Voeding en Voedselbereiding wordt sinds 1955 gedoceerd door
Prof. Dr. C. den Hartog als buitengewoon hoogleraar. Aan de Landbouwhogeschool geïntroduceerd ten behoeve van de studierichtingen Landbouwhuishoudwetenschappen, bleek dit studievak, niet onbegrijpelijk, ook in andere studierichtingen belangstelling te wekken. Zo is het sinds 1956 tevens opgenomen in het
studieprogramma van de richtingen Levensmiddelentechnologie en —chemie. Elders in dit boek is dan ook een beschouwing opgenomen over de voedingsleer in
het kader van de desbetreffende studierichtingen.* In het kader van de studierichtingen Landbouwhuishoudwetenschappen staat in dit studievak uiteraard de problematiek van de voeding centraal, maar het omvat tevens de voedselbereiding en
de voedselkeuze. Voeding wordt wel gedeﬁnieerd als de som van ingestie, digestie,
resorptie, transport en benutting van voedingsstoffen, zowel door opname en inbouw in het protoplasma als door afbraak voor het vrijmaken van energie. Voedsel is bij deze opvatting niet synoniem aan voeding. Door middel van voedings—
middelen waaruit het bereid wordt, verschaft voedsel eerst dan voeding wanneer

* Zie pag. 228.
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het gegeten en verteerd wordt en de daarin aanwezige voedingsstoffen geresorbeerd en in het weefsel benut worden.
De voeding
In het onderwijs omtrent de grondslagen van de menselijke voeding onder verschillende omstandigheden zoals klimaat, arbeid, leeftijd en zwangerschap worden begrippen behandeld als voedselconsumptie en -behoefte, voedingsstoffen,
onmisbare bestanddelen van voedsel en voedingsmiddelen, voedingswaarde en
voedingsnormen. Zij vormen de inleiding ter bespreking van de relaties tussen
voeding, gezondheid en welbevinden van de mens en van datgene wat verstaan
moet worden onder ondervoeding, suboptimale en optimale en overvoeding.
Het onderzoek dat zich bij deze onderwerpen aansluit richt zich op de invloed
van voedingsmiddelen, op de biochemische samenstelling van weefsels, inclusief
bloed, in relatie tot de gezondheid waartoe proefdieren worden ingeschakeld. Tot
nu toe werden in deze onderzoekingen betrokken: boter, margarine van verschillende samenstelling, suikers, gerstprodukten en eiwitten van een aantal voedingsmiddelen. Langdurige onderzoekingen worden opgezet met complexe koolhy—
draten en daarvan afgeleide verbindingen. Daarnaast vraagt onderzoek naar
eventuele schadelijke eigenschappen van natuurlijke voedingsmiddelen en naar
schadelijkheid veroorzaakt tijdens de teelt, de bewaring of de verwerking de aandacht.

De voedselbereiding
Begrijpelijkerwijze richt zich het onderwijs in het kader van de landbouwhuis—
houdwetenschappen tevens op de processen bij de voedselbereiding in de huishouding of op grootkeukenschaal, op de fysische en chemische veranderingen die
in voedingsmiddelen en voedingsstoffen bij de bereiding ontstaan en op de aan—
vaardbaarheid van voedsel in verband met de bereidingswijze. Het onderwijs
wordt ondersteund door praktische oefeningen waarin de studenten vertrouwd
worden gemaakt met methoden ter vaststelling van de kwaliteit en voedingswaarde van voedingsmiddelen en van voedsel naar verschillende recepturen bereid. Tevens worden organoleptische beoordelingstechnieken behandeld.
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Het onderzoek op dit brede terrein richt zich op veranderingen van de voedings—
waarde van voedsel en voedingsmiddelen, mede in verband met huishoudelijke
bereidingswij zen en methoden van conserveren. Onderzoek naar mogelijkheden
van verbetering van de daarbij toe te passen analytische methoden: biologische,
microbiologische, chemische en fysisch-chemische, zal in de naaste toekomst
noodzakelijk zijn. Het organoleptisch onderzoek ter vaststelling van de aan—
vaardbaarheid zal dienen te worden uitgebreid. Momenteel heeft de invloed van
licht van verschillende golflengte op het smaakonderscheidingsvermogen, hetwelk zoveel mogelijk wordt gecorreleerd met objectieve metingen, de aandacht.
De voedingswaarde en aanvaardbaarheid van industrieel voorbereide produkten
zoals instant-, diepvries-, blik- en kant en klaar produkten bij toepassing in de
huishoudelijke voedselbereiding is een actueel onderwerp dat ook in de toekomst
bij voortduring onderzoek zal vragen.
De voedselkeuze
Met de problematiek van de voedselkeuze komen de sociale en economische aspecten van de voeding aan de orde, zoals het verband tussen inkomen en voeding,
de voedingsgewoonten van de bevolking en de daarin naar landstreek, sociaal
milieu, leeftijd en arbeid te onderscheiden groeperingen, en de landbouwproduktie in verband met voedingsvraagstukken. Het onderwijs wordt voor de studenten
van de sociaal-economische studierichting huishoudwetenschappen ondersteund
door praktische oefeningen in het toepassen van de methodieken van voedings—
onderzoek en voedingsvoorlichting en in de beoordeling van voedingsgewoonten
naar voedingswaarde en naar de consequenties ervan voor het gezinsbudget. Het
onderzoek richt zich enerzijds op het voedselgebruik van speciﬁeke bevolkingscategorieën ter oriëntering omtrent het al of niet adequaat zijn van de voedselopname, anderzijds op de gedragspatronen van de consument met betrekking tot
zijn voedselkeuze en de invloed daarop van attitudes, kennis en andere factoren.
Deze onderwerpen zijn van belang voor inzicht in de mogelijkheid van beinvloeding, voor zover nodig, tot wijziging van het voedingsgedrag.
De methodiek van dit type onderzoekingen zal in de toekomst object van nadere
studies dienen te vormen, te meer daar van betrouwbare methodieken de moge-
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lijkheid tot evaluatie van voedingsvoorlichting afhangt, die voor een doelgerichte
ontwikkeling van de voedingsvoorlichting, zowel in de ontwikkelde als in ontwikkelingslanden, onontbeerlijk is.

DE WONING EN HAAR BEWONING

Het studievak De Woning en haar Bewoning is sinds 1955 als component van de
landbouwhuishoudwetenschappen gedoceerd en tot ontwikkeling gebracht door
lector H. van Leeuwen h.b.o., architect B.N.A. De aspecten van de woning
waarop binnen het studievak de aandacht is gericht zijn niet primair de technische constructie, noch de esthetische kwaliteiten als bouwwerk. Objecten van studie zijn primair de kwaliteiten van de woning en het woonmilieu als ruimte, die
het gezinsleven, het groepsleven en het leven van het individu op zichzelf, om-

sluit en er mede gestalte aan geeft. De erkenning van de woning als bepalend element in dit gestalte geven aan het eigen leven en het daaruit voortvloeiend stre—
ven naar optimalisering van de volkshuisvesting heeft een dringende behoefte
opgeroepen aan meer en dieper inzicht in de woonkwaliteiten van woning en
woonmilieu. Dit streven naar optimalisering vraagt bovendien om deskundigen
die in het gesprek met technicien architecten de woonbehoeften van de veelal anonieme toekomstige bewoners van woningen en wooncomplexen tot uiting kunnen brengen. Tot het vormen van speciﬁeke ‘woondeskundigen’ beoogt het studievak ‘Wonen’, zoals het veelal wordt genoemd, bij te dragen.
Voor deze vorming is kennis van basisbegrippen uit de bouwkunde, de woningarchitectuur, de stedebouw, de binnenhuisarchitectuur en de vormgeving onontbeerlijk, zodat in de inleidende colleges deze basis wordt gelegd.
Het onderwijs richt zich vervolgens op de analyse van de woonactiviteiten en het
bepalen van hun ruimtelijke en technische consequenties, waaruit de functionele
grondslagen van de woning voortvloeien die ten grondslag liggen aan de opdrachtformulering. Tevens wordt aandacht gegeven aan de ontwikkeling van het
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architectonisch ruimtebegrip en de factoren die de beleving van die ruimte bepalen als vorm en afmeting, licht en kleur. Demonstraties en experimenten ondersteunen dit gedeelte van het onderwijs. De praktische oefeningen die op dit onderwijs aansluiten zijn van tweeërlei aard. Zij bieden enerzijds oefeningen in elementair vormbegrip met verschillende materialen en een confrontatie met de
creatieve kant van de vormgeving met het doel begrip te ontwikkelen voor de
wijze waarop architecten en industriële vormgevers functie en gedaante tot een-

heid brengen. Anderzijds bestaan zij uit het maken en bespreken van stedebouwkundige modelstudies en het opzetten en uitwerken van een bepaald type woning,
beginnend met schaalmodellen en vervolgens bouwend op ware grootte in een
daarvoor aanwezige experimenteerruimte.
Met de gevorderde studenten wordt in discussiecolleges de problematiek van de
kwantiteit en kwaliteit in de volkshuisvesting behandeld, en in samenhang daarmede de geïndustrialiseerde bouw met begrippen als standaardisatie en pre-fabricatie en de problematiek van de modulaire coördinatie. Bij de behandeling van
de bijzondere woonvormen en de problematiek der verstedelijking in Nederland
en Europa, de bevolkingsdichtheid, de woondichtheid en de daaraan verbonden
voorzieningen voor recreatie en verkeer vervullen de excursies een belangrijke didactische functie. Zij bieden nl. de gelegenheid te voren bestudeerde stedebouw-

kundige projecten uit een oogpunt van wonen, werken, recreatie en verkeer te
leren kennen en te bediscussiëren. De op de Afdeling Wonen ontwikkelde entheskoop maakt het mogelijk de waarnemingen van de ruimte-werking in de stads- of
dorpswijk te voren te oefenen met behulp van modellen op schaal. Met de gevorderde studenten worden tevens de methoden van het experimenteel onderzoek
inzake woonactiviteiten besproken en de betekenis daarvan voor de ruimtelijke
vormgeving.

In het onderzoek is, gezien het brede terrein dat door het studievak wordt bestreken, een differentiatie tot stand gekomen naar speciﬁeke probleemstellingen. Het
huishoudelijk functioneel onderzoek beperkt zich voornamelijk tot het terrein
van de woning. Met name wordt nagegaan in hoeverre speciﬁeke huishoudelijke
activiteiten met de daarvoor benodigde apparatuur leiden tot consequenties voor
de ruimte en de ruimtelijke indeling van de woning. In de eerste jaren werd voor—
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Maquettefoto van een bestaand stadsdeel (schaal 1:250) vervaardigd met behulp van de Entheskoop (Afdeling De Woning en haar Bewoning). Zowel voor
de didaktiek van het onderwijs als voor het onderzoek is het hierdoor mogelijk
stedebouwkundige of architectonische modificaties aan te brengen, dan wel
nieuwe b.v. experimentele situaties te ontwikkelen.

namelijk gewerkt in concrete situaties bij de woningverbetering ten plattelande,
waartoe het werk ten behoeve van de Stichting Landbouwhuishoudkundig On
derzoek de mogelijkheid bood, later met experimentele proefstellingen. Het on
derzoek naar de invloed van modulaire coördinatie op het inbouwpakket van de
woning (keukens, sanitaire installaties etc.) sluit enerzijds bij het eerdergenoemde
onderzoek aan, anderzijds bij de studie omtrent de industriële bouwsystemen in
de volkswoningbouw en begeleidende verschijnselen van standaardisatie en pre
fabricatie. Dit onderzoek geschiedt door literatuurstudie en systematische ver
zameling van gegevens omtrent de in Nederland toegepaste bouwsystemen.
Een afzonderlijk terrein vormt het sociologisch en sociaal-psychologisch onder
zoek zowel omtrent de ruimte binnen de woning als de omgeving, waarbij de na
druk valt op het beleven van de ruimte als ook op de attitudes en de daarmee sa
menhangende waardering van woningen. Vooralsnog draagt dit onderzoek een
verkennend karakter door het ontwikkelen van onderzoekmethoden. Van be
lang is ook hier het gebruik van de entheskoop als onderzoekinstrument. Met
betrekking tot de beleving van de ruimte, zoals verhouding binnen tot private
buitenruimte, de ruimtebeleving van kinderen, wordt de entheskoop gecombi
neerd met o.a. de semantische schaaldifferentiaalmethode op modellen, foto's en
tekeningen. Het fysisch en psycho-fysiologisch onderzoek naar de invloed van
licht, kleur en geluid, alsmede de studie van kleur- en lichtsystemen en de toepas
sing daarvan op materialen en vormen sluiten daarbij aan.
Op langere termijn worden onderzoekingen gedaan op het gebied der ruimtelijke
structuren van agrarische en stedelijke agglomeraties. Aanvankelijk is dit be
perkt tot het maken van vergelijkende studies van woonwijken in binnen- en
buitenland. Tenslotte dient te worden vermeld dat door de studenten van de stu
dierichting Tuin- en Landschapsarchitectuur in toenemende mate gebruik ge
maakt wordt van de mogelijkheid het studievak Wonen in de kandidaatsstudie
op te nemen. De noodzaak tot aanpassing van het onderwijs aan de belangstel
lingsrichting van deze categorie van studenten heeft tot de instelling van een af
zonderlijk college geleid, waarin met name de onderwerpen uit de bouwkunde
en de grondslagen van de woningarchitectuur en de elementaire ruimte-ontwik
keling een belangrijke plaats innemen.
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DE TEXTIEL EN HAAR GEBRUIK

De Leer van de Textiel en haar Gebruik wordt sinds 1960 gedoceerd door Prof.
Dr. lr. W. F. du Bois, als buitengewoon hoogleraar, nadat van 5 oktober 1955 tot

1 januari 1958 mejuffrouw Drs. H. W. van Buuren, medewerkster van het Vezelinstituut TNO te Delft, en van 16 september 1958 tot 16 september 1960
Dr. Ir. T. W. A. Borgesius, leraar aan de Hogere Textielschool te Tilburg, het onderwijs hadden verzorgd. De stormachtige ontwikkeling van de wetenschap en de
techniek op het gebied van de produktie van vezelstoffen heeft in de loop van de

laatste halve eeuw een verveelvoudiging van de reeks van textielprodukten die in
de huishouding toepassing vinden, tot gevolg gehad. Het valt niet te verwonderen dat het bij de consumenten aan kennis ontbreekt om uit de veelheid van aan-

geboden materialen datgene te kiezen wat het beste aan het doel waartoe het
moet dienen beantwoordt, en dat er een duidelijk uitgesproken behoefte bestaat
aan systematische informatie omtrent de gebruikseigenschappen van textiel.
Merkwaardigerwijze heeft de ontwikkeling van kennis en inzicht omtrent de ge-

bruikseigenschappen van textielprodukten geen gelijke tred gehouden met de
ontwikkeling van de textielwetenschap als geheel.
De beoefening van het studievak de Leer van de Textiel en haar Gebruik aan de
Landbouwhogeschool is er op gericht er toe bij te dragen dat in de daardoor ontstane lacune wordt voorzien, en zo én een betere voorlichting en informatie van
de consument, én een betere afstemming van de produkten op de behoefte van

de uiteindelijke verbruiker mogelijk te maken.
Het onderwijs omvat de behandeling van de opbouw en eigenschappen van ve—
zelstoffen, mede in verband met de verschijnselen die optreden bij het gebruik en
het reinigen van textielmaterialen en voorts de grondslagen van het microscopisch en chemisch vezelonderzoek en van mechanisch-fysische metingen aan garens en weefsels. Voor een goed begrip van de bovengenoemde onderwerpen kan
enige basiskennis omtrent voorkomen, produktie en verwerking van vezels niet
worden gemist. Daartoe zijn enkele instructiemiddagen in het onderwijs opgenomen waarin een te voren uitgereikt dictaat wordt besproken en waarbij in
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ruime mate gebruik gemaakt wordt van visuele hulpmiddelen en demonstratie
van materialen. Met betrekking tot dit deel van het onderwijs vervullen de excursies, veelal naar produktiebedrijven, een nuttige functie. Praktische oefeningen
ondersteunen het onderwijs, met name ten aanzien van het vezelonderzoek en de
metingen aan garens en weefsels. De mogelijkheid wordt onderzocht om in samenwerking met de Afdeling Wonen te komen tot een practicum betreffende de
verschillende mogelijkheden van dessineren en bedrukken van textiel.
Aan gevorderde studenten wordt de gelegenheid geboden onder leiding een keu—

ze-onderwerp te bewerken. Daarvoor komen in aanmerking onderwerpen betreffende de kwaliteit en gebruikseigenschappen van textielprodukten en daarnaast onderwerpen die betrekking hebben op de huishoudelijke behandeling van
textielmaterialen of de aankoop van textiel voor de huishouding.
Het onderzoek heeft betrekking op de eigenschappen van textielprodukten - ve—
zels, weefsels, breisels en geconfectioneerd doek -, die van belang zijn voor de gebruikswaarde. In enkele gevallen vereist de probleemstelling een benadering
waarbij het textielmateriaal - zij het op te voren nauwkeurig omschreven wijze aan huishoudelijk gebruik en behandeling wordt onderworpen, zoals bij langdurige gebruiks- en wasproeven, om de onderlinge verhouding van de slijtage bij gebruik en wassen vast te stellen, en bij vergelijkende wasproeven met verschillende
fabrikaten van trommelwasmachines. Andere onderzoekingen worden geheel in
het laboratorium uitgevoerd. Zij betreffen o.m. de betrouwbaarheid van reeds bestaande methoden om eigenschappen van textielprodukten kwantitatief vast te
leggen, zoals b.v. ten aanzien van de twistmetingen in garens en de krimp van

weefsels bij wassen geschiedt, anderzijds de ontwikkeling van nieuwe methoden
zoals het kwantitatief vastleggen van het kreukeffect. Op dit gebied wordt inten-

sief samengewerkt met het Nederlands Normalisatie Instituut.
Van meer fundamentele aard is het onderzoek omtrent chemische modiﬁcaties
van cellulosevezels en omtrent de mechanische eigenschappen van textielpro-

dukten in wasvloeistoffen bij verschillende temperaturen (zwelling, torsieweerstand). Het ligt in de bedoeling het onderzoek in de toekomst uit te breiden tot
het terrein van de kledingfysiologie in samenwerking met de Afdeling Fysiologie
van de Landbouwhogeschool en tot de koopmotieven voor textiel, waartoe sa-
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menwerking met deskundigen uit de sfeer van de sociale wetenschappen noodzakelijk zal zijn.

DE GEZONDHEIDSLEER

Dit studievak wordt gedoceerd door Prof. Dr. ]. W. Tesch als buitengewoon hoogleraar, die in 1959 het onderwijs van zijn voorganger, Prof. Dr. ]. W. Wolff overnam. Het wordt sinds 1953 in zijn huidige vorm ten behoeve van de studierichtingen Landbouwhuishoudwetenschappen gedoceerd.
Het onderwijs in de gezondheidsleer dient in het kader van deze studierichtingen
de studenten inzicht te geven in de elementen ter beoordeling van de volksgezondheid, in de biologische, fysische, chemische en sociale factoren die op het levensmilieu van de mens en zijn welzijn invloed uitoefenen, en de mogelijkheden
een optimaal milieu tot stand te brengen door middel van systemen van maatregelen, zoals watervoorziening, zuivering van water en lucht, en ruimtelijke ordening. Daarnaast worden in het onderwijs de principes en de organisatie van de
algemene gezondheidszorg en de gezondheidszorg voor speciale bevolkingscategorieën in Nederland behandeld. Tot goed begrip zowel van de milieuhygiëne
als van de gezondheidszorg is enige kennis vereist van de preventieve geneeskunde, zoals de bestrijding van besmettelijke ziekten en de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Daarom wordt ook aan deze onderwerpen in het onderwijs aandacht besteed.
Aan de gevorderde studenten wordt de gelegenheid geboden onder leiding een
bijzonder onderwerp te bestuderen, waarbij de keus eventueel kan vallen op een
onderwerp uit de problematiek van de gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden, die ten behoeve van de studenten in de tropische richtingen afzonderlijk
wordt behandeld.
De gezondheidsleer ondervindt, met name wat betreft de milieuhygiëne, belangstelling Van de zijde van studenten van andere studierichtingen dan de landbouw-
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huishoudwetenschappen. Het valt te verwachten dat dit, ook ten aanzien van de
gezondheidszorg, zich in toenemende mate zal voordoen. Het studievak Ge—
zondheidsleer zal zo in de toekomst een bijdrage kunnen leveren tot de vorming
van academici die naast hun biologische, technische of sociaal-wetenschappelijke
vakkennis inzicht hebben in het geheel van de problematiek rondom de zorg
voor de gezondheid en het welzijn van de mens. Voor de uitvoering van taken en
bij het wetenschappelijk onderzoek op dit terrein, waar samenspel tussen specialisten op verschillende vakgebieden veelal een vereiste is, bestaat aan aldus ge—

vormde academici behoefte.
Toekomstige ontwikkeling
De ervaring van de thans min of meer beëindigde beginperiode der landbouwhuishoudwetenschappen overziende kan tot slot een visie op de toekomstige ontwikkeling worden gegeven. Wijzigingen, met name in het onderwijs, staan voor
de deur, omdat een wijziging van het Landbouwhogeschoolstatuut op handen is.
Maar ook zonder dat zou er aanleiding zijn de onderwijsprogramma’s te herzien.
Bij elke opleiding in een tak van toegepaste wetenschap staat te voren vast dat
deze bij de maatschappelijke ontwikkelingen niet ten achter blijven mag. Bovendien biedt de uitbreiding van studievakken aan de Landbouwhogeschool de mogelijkheid tot nieuwe zinvolle combinaties: verschillende van de nieuwe disciplines zijn, ook gezien in het perspectief van gezin en huishouding, van betekenis.
Men denke bijvoorbeeld aan de marktkunde en de voorlichtingskunde, maar
ook aan de levensmiddelenchemie en de biochemie.
Wat de maatschappelijke ontwikkelingen betreft, dient allereerst te worden vastgesteld dat het werkterrein voor de huishoudkundig gevormde academici geva—
rieerder is gebleken dan 15 jaar geleden werd voorzien. Dit hangt ongetwijfeld samen met het feit dat de problematiek van gezin en huishouding, zoals die zich in
de jaren Vijftig begon af te tekenen, allengs in veel breder kring dan die van huishoudonderwijs en huishoudelijke voorlichting aandacht heeft gekregen. Overduidelijk spreekt dit, wat de z.g. consumentenproblematiek betreft, uit de stormachtige groei van de consumentenbeweging. Parallel aan deze ontwikkeling kan een
toename van activiteiten geconstateerd worden, waarin overheid, bedrijfsleven
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en georganiseerde consumenten samenwerken en langs verschillende wegen de

doorzichtigheid van de markt bevorderen. Reeds nu hebben verschillende afgestudeerden hun plaats gevonden in dienst van de consumentenbeweging en in
het bedrijfsleven. Als de tekenen niet bedriegen zullen deze arbeidsterreinen in de
toekomst nog in ruimere mate mogelijkheden bieden. Maar ook in andere maatschappelijke sectoren is een groeiende aandacht voor het gezin, in zijn wonen,
werken en recreatie merkbaar. Bij de volkshuisvesting staat meer dan vroeger het

gezin centraal, evenals in het maatschappelijk werk en de daarmee samenhangende maatschappelijke dienstverlening, waartoe men ook diverse voorlichtingsactiviteiten mag rekenen. Om een geheel ander voorbeeld te noemen: duidelijker wordt ingezien dat voor de verbetering van de voeding, met name in de ontwikkelingslanden, inzicht in het patroon van levensgewoonten en levensopvat—
tingen, waarvan de voeding deel uitmaakt, onontbeerlijk is.
Op grond van deze ontwikkelingen in de maatschappij is er vraag naar academici
die ten behoeve van het beleid van diverse organen onderzoek kunnen uitvoeren,
zowel gezinssociologisch onderzoek als onderzoek omtrent het gezin in zijn dagelijkse doen en laten, dat geheel in de sfeer van de huishoudwetenschappen ligt.
Daarnaast is er vraag naar medewerkers voor dit beleid zelve. Reeds in de afgelopen jaren heeft trouwens de vraag naar afgestudeerden steeds het aanbod overtroffen. Niettemin hebben de 40 afgestudeerden uit de jaren 1957-1967 40
functies vervuld en vervullen zij er thans nog 20, een opmerkelijk aantal, aangezien het hier vrouwelijke afgestudeerden betreft. Uit de ervaring omtrent de
plaatsingsmogelijkheden valt een conclusie te trekken omtrent de eisen die aan de
toekomstige afgestudeerden dienen te worden gesteld. In verband met mogelijke
werkkringen bij het onderwijs en voorlichting leek aanvankelijk een all round opleiding van groot belang; de praktijk heeft echter nu reeds geleerd dat een belangrijk aantal afgestudeerden in tamelijk gespecialiseerd werk terecht komt.
In het onderwijs zal in de toekomst dus naar meer mogelijkheden tot specialisatie

gestreefd dienen te worden, waarmee tegelijkertijd aan de eerder genoemde bezwaren omtrent het hybridisch karakter van de studie zou kunnen worden tegemoetgekomen. Er valt te denken aan specialisten in de richting van voeding, woning, huishoudelijke apparatuur en textiel en aan andere gericht op de sociologi-
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sche en economische problematiek van gezin en huishouding, dan wel de problematiek van de gezondheidsvoorlichting. Sommige van deze specialisaties zullen,
zoals zich reeds nu aftekent, tussen de thans bestaande richtingen een brug slaan.
In het programma van dergelijke specialisaties zouden de direct op gezin en huishouding gerichte studievakken gezinssociologie en leiding en beheer van de huishouding behouden kunnen blijven, zij het voor de verschillende specialisaties
enigermate gedifferentieerd naar omvang en inhoud. Dat het all-round huishoudkundig karakter wat zou worden verzwakt kan geen principieel bezwaar heten.
Wellicht zou juist daardoor het vooroordeel dat mannen ervan weerhoudt dit
vakgebied te betreden iets van zijn kracht verliezen. Te zeer is het tot nu toe beschouwd als een bij uitstek vrouwelijke aangelegenheid. Weliswaar moet worden
erkend dat het een van de weinige vakgebieden is waar vrouwelijke afgestudeerden soms betere kansen hebben dan hun manlijke concurrenten, maar ongetwijfeld zal het ook voor mannen in de toekomst vele mogelijkheden bieden.
Het onderzoek zou door de veranderingen in het onderwijs in principe niet direct
worden beïnvloed, zij het dat wellicht de verbindingen die in de diverse specialisaties tot stand zouden komen met wetenschapsgebieden die thans formeel buiten de huishoudwetenschappen staan, ook voor het onderzoek vruchtbaar kunnen zijn.

Het staat wel vast dat het onderwijs en onderzoek dat zich langs deze lijnen zal
ontwikkelen met de landbouw slechts in een verwijderd verband zal staan, maar
dit doet zich ook op andere vakgebieden voor. Het wetenschappelijk klimaat aan
de Landbouwhogeschool begunstigt nu eenmaal de ontwikkeling van meerdere
aan het oorspronkelijk werkterrein verwante combinaties van disciplines, waarvan verschillende zich met hun probleemstellingen richten op het welzijn van
brede groepen van de bevolking en niet uitsluitend op het welzijn van de agrari-

sche bevolking. Met de landbouwhuishoudwetenschappen was dit in de afgelopen
periode reeds het geval, wat niet wegneemt dat zij de ontwikkeling van de voorlichting aan het plattelandsgezin, met name in het kader van de streekverbeteringen, ongetwijfeld nieuwe impulsen hebben gegeven.

[300]

DE BASISWETENSCHAPPEN
WAAROP HET AGRARISCH ONDERZOEK
EN ONDERWĲS RUSTEN

DE VAKGROEPEN BASISWETENSCHAPPEN

DE WISK UNDE
DR. M. }. VAN UVEN, hoogleraar tot 1950; DR.N. H. KUIPER, hoogleraar van 1950 tot
1962; IR. 5. H. jUSTESEN, lector sinds 1953; DR. B. VAN ROOTSELAAR, hoogleraar sinds
1963; DR. IR. L. c. A. CORSTEN, hoogleraar sinds 1963.

DE WISKUNDE MAAKT SEDERT DE TWEEDE WERELDOORLOG EEN PERIODE VAN ONGEkende bloei door. Hoewel de huidige ontwikkeling waarschijnlijk niet dezelfde
diepgang vertoont als die in het tijdvak van Newton en Leibniz en zelfs niet als
die in de eerste helft van deze eeuw, is zij ongekend in de omvang van haar invloed op de menselijke samenleving en in de technische verﬁjning van wiskundige

begrippen en methoden. Dankzij de gelukkige wisselwerking tussen de zogenaamde zuivere en de toegepaste wiskunde is het gehele gebied der wiskunde redelijk
goed georganiseerd gebleven en worden niet ter zake doende complicaties veelal
vermeden of spoedig verwijderd.
Spectaculaire resultaten zijn geboekt zowel op het terrein der zuivere, als op dat
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der toegepaste wiskunde. Als eerste dient daarbij ongetwijfeld genoemd te worden

de opheldering van de status van de zogenaamde continuumhypothese (CH)
door P. ]. Cohen in 1963. Dit probleem, het zogenaamde continuumprobleem,
dat zeker tot de zuivere wiskunde behoort, bestaat in de vraag of de uitspraak

CH: ‘elke niet aftelbare verzameling reële getallen heeft evenveel elementen als
er reële getallen zijn’ een gevolg is van de axioma’s der verzamelingsleer, daar—
mede in strijd is, of daarvan onafhankelijk is. Het probleem is in 1878 door G.
Cantor gesteld en in 1900 door D. Hilbert als een van de belangrijkste problemen

der wiskunde aangemerkt. In 1938 bewees K. Gödel, dat CH niet in strijd is met
de verzamelingsleer en daar is het 25 jaar bij gebleven, totdat Cohen in 1963 tot
bewondering der vakgenoten bewees, dat CH ook geen gevolg is van de axioma’s
der verzamelingsleer. Voor diegenen, die deze kwestie als nogal wereldvreemd
en onpraktisch beschouwen, zij vermeld dat het eenvoudigste bewijs in 1966 door
D. Scott geleverd is met gebruik van begrippen uit de theoretische waarschijnlijkheidsleer, die haar algemene en doorzichtige vorm weer voor een groot deel te
danken heeft aan de ontwikkeling van begrippen uit de abstracte verzamelings—
leer en de theorie der meetbare functies.
Hoewel ongetwijfeld het belangrijkste wiskundige resultaat van deze tijd, is de
oplossing van het continuumprobleem zeker niet het enige, dat vermelding verdient. De schepping van de theorie der categorieën door S. Maclane en S. Eilenberg heeft geleid tot een indrukwekkende ontwikkeling van de algebra en in het
bijzonder van de algebraïsche meetkunde door A. Grothendieck. Genoemde the—
orie doet haar invloed ook reeds gelden in gebieden der toegepaste wiskunde,

zoals de waarschijnlijkheidsrekening.
Al deze resultaten schijnen slechts van cultuurhistorisch belang, misschien interessant voor een betrekkelijk kleine groep van vakmensen, evenwel zonder directe en duidelijke band met praktische vragen. Het ontbreekt deze speculaties
aan invloed op de maatschappij, met andere woorden, ze zijn niet toegepast, ze
behoren dus niet tot de toegepaste wiskunde. Met die toegepaste wiskunde is het
echter eigenaardig gesteld. Toegepaste wiskunde is geen beperkt en eens en voor
altijd geschreven hoofdstuk van de wiskunde. Wat nu zuivere wiskunde is, kan
morgen toegepaste wiskunde zijn. Het kan ook wel wat langer duren.
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De toegepaste wiskunde heeft zich eeuwenlang ontwikkeld in samenhang met
natuurkunde en sterrenkunde. Thans is het inzicht vrij algemeen, dat de wiskunde in haar geheel in elke wetenschap toepasbaar is en ook op vele individuele— en
groepshandelingen en dat de uitkomsten van deze toepassingen het maatschap-

pelijk handelen in vele opzichten kan richten. Ingewikkelde situaties kunnen met
behulp van wiskundige begrippen worden overzien en wiskundige methoden
geven richtlijnen om deze overeenkomstig een gegeven doelstelling te wijzigen.

Hoe krachtig de wiskunde op het ogenblik ook het algemeen denken beïnvloedt
kan men afleiden uit de toenemende mate, waarin de moderne literatuur op de
wiskunde zinspeelt, zoals we dat ook enigszins kennen uit de 18e eeuw.
De op het pionierswerk van de ingenieur C. E. Shannon en de logicus A. M.
Turing aansluitende ontwikkeling heeft geleid tot de constructie van elektronische rekenmachines, waarvan de toepassing gevoerd heeft tot drastische wijzigin-

gen in de maatschappij. Deze machines maken het mogelijk allerlei problemen
zowel van wiskundige als van praktische aard aan te pakken, welke voorheen
niet behandeld konden worden in verband met de omvang van de benodigde
berekeningen en gegevensverwerking. Van de praktische problemen noemen we
die van organisatie van grote economische systemen, van besturing en programmering van produktiecentra en van militaire en economische strategie. Deze
problemen hebben het aanschijn gegeven aan een wetenschapsgebied, dat de
naam operations research draagt. Bij de behandeling van de in dit gebied voorkomende problemen maakt men, behalve van elektronische rekenmachines, gebruik van de meest uiteenlopende wiskundige begrippen en methoden, zoals formele logica, verzamelingenleer, graphentheorie, leer der convexe verzamelingen,
theorie der lineaire ruimten en lineaire operatoren, waarschijnlijkheidsrekening

en wiskundige statistiek. Hoe heeft deze ontwikkeling zich weerspiegeld in de
Afdeling Wiskunde?De toenemende invloed van de abstracte wiskunde ook in de

waarschijnlijkheidsrekening en de statistiek heeft er toe geleid, dat van 1950 af
de analytische meetkunde met haar nadruk op de verschijnselen in de fysische
ruimte voor een belangrijk deel vervangen is door de meer abstracte lineaire al-

gebra en de theorie der lineaire afbeeldingen van ruimten van hogere dimensie,
met toepassingen o.a. in de statistiek.

[303]

Het onderwijs in de waarschijnlijkheidsrekening en de statistiek, dat altijd een
belangrijke plaats heeft ingenomen is niet alleen sterk veranderd, maar ook aangevuld door de instelling van colleges in de proeftechniek en de techniek der
steekproeven. Een verdergaande differentiatie, in overeenstemming met de verschillen in behoeften der studierichtingen wordt nagestreefd.
Een waardevolle verrijking van het repertoire van de Afdeling was de instelling
van een cursus lineaire programmering in 1959. De lineaire programmering is
een belangrijke door G. B. Dantzig in 1948 ontwikkelde wiskundige techniek,
welke toegepast wordt in de operations research, o.a. bij de samenstelling van
veevoeders en in de bedrijfskunde (agrarische economie). Hoewel de belangstelling voor een dergelijke cursus toeneemt, heeft een juiste inpassing in de verschillende studieprogramma's nog niet plaats gevonden. Het is waarschijnlijk, dat dit
in de nabije toekomst geschieden kan.
In 1963 onderging de Afdeling een uitbreiding, waardoor het mogelijk werd een
bestaande achterstand in te halen door de instelling van voortgezet onderwijs en
onderzoek in de analyse en de numerieke wiskunde ten behoeve van en in samen—
werking met beoefenaren der fundamentele wetenschappen.
Een duidelijk gebrek van de propaedeutische en kandidaatsopleiding in de wiskunde bestond in het feit, dat het volgen van de colleges er in het algemeen niet
toe leidde, dat de verkregen kennis in voldoende mate een gereedschap bleek te
zijn. Verdere uitbreiding van de Afdeling maakte het mogelijk geleidelijk tot
- nog niet geheel voltooide — invoering van wiskundige practica over te gaan, welke

practica ten doel hebben het gebrek aan oefening op te heffen en de wiskundige
kennis operationeel te maken. Het lijkt gewenst deze practica ook bij de beoordeling van de studenten een grote rol toe te kennen.

De duidelijke behoefte aan numerieke behandeling van concrete problemen is
aanleiding geweest om in de ingenieursopleiding een practicum elektronisch
rekenen op te nemen, waarbij men zich vertrouwd kan maken met het programmeren en bewerken van problemen op een elektronische rekenmachine. Vertrouwd wordt, dat een dergelijke kennismaking stimulerend werkt op het doen
ingang vinden van effectieve methoden om praktijkproblemen te behandelen.
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Een verdere uitbreiding van dit practicum en verschuiving naar een vroeger stadium der opleiding is gewenst en wordt nagestreefd.
Men behoeft geen helderziende te zijn om (met recht) te kunnen beweren, dat de
numerieke wiskunde in toenemende mate een rol gaat spelen in vele onderdelen
van het landbouwkundig onderzoek, met name in de behandeling van structurele
problemen o.a. op het gebied van de planologie, de cultuurtechniek in uitgebreide
zin en zeker in alle gebieden met economische aspecten. Dit geldt evenzeer voor
de waarschijnlijkheidsrekening en de statistiek. Fundamentele abstracte begrippen uit de wiskunde zullen hierbij een belangrijke rol spelen, maar ook methodologische begrippen als model, modelvorming, gelijkvormigheid van systemen en
betrouwbaarheid van conclusies.
Het ligt in de bedoeling in het toekomstige onderwijs een plaats in te ruimen
voor deze hulpmiddelen in hun directe betrekking op concrete situaties, teneinde
hun belang en bruikbaarheid zo duidelijk te demonstreren, dat ze leiden tot ver—
dere toepassingen op nieuwe vraagstukken.
Met grote aandacht worden de groeiende mogelijkheden van de geprogrammeerde instructie gevolgd, alsmede het gebruik van elektronische rekenmachines
daarbij en het gebruik van genoemde machines door studenten in de onderzoekfase van hun studie.
Op het ogenblik wordt het practicum elektronisch rekenen reeds zoveel mogelijk
geïntegreerd in de studie voor het hoofdvak. De mogelijkheid van time-sharing
op grote elektronische rekenmachines bevordert een toenemende integratie van
numerieke methoden in de studie voor het hoofdvak, welke stimulerend en rationaliserend op het onderzoek kan werken.
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DE NATUURKUNDE
DR. ]. A. PRINS, hoogleraar tot 1946 ; DR. w. R. VAN WIJK, hoogleraar van 1947 tot
1967; DR. P. }. BRUIjN, lector sinds 1965.

Na de Tweede Wereldoorlog hebben zich op alle gebieden van zuivere en toegepaste wetenschap grote en nieuwe ontwikkelingen ingezet en onvermijdelijk

werden ook de werkzaamheden aan de Afdeling voor Natuur- en Weerkunde
hierdoor meegesleept.
In het patroon van onderwijs- en onderzoekactiviteiten van de Landbouwhogeschool hebben de natuurkunde en de meteorologie van oudsher de plaats van
hulpwetenschappen ingenomen, en daarin is ook na 1945 weinig verandering gekomen. Maar wel zijn in de laatste decennia fysische denkwijzen en fysische meetmethoden zozeer in tal van takken van niet speciﬁek-fysisch onderzoek aan het
doordringen en wel verloopt het proces van adopteren en in praktijk brengen van
nieuwe resultaten vooral uit het onderzoek van de toegepaste natuurkunde thans
zoveel sneller, dat het onderwijs in de natuurkunde voor de studenten aan de
Landbouwhogeschool relatief steeds belangrijker wordt. Merkwaardigerwijze is
daarom voor de betekenis van onderwijs en onderzoek aan onze Afdeling voor
de Landbouwhogeschool niet in de eerste plaats bepalend de ontwikkeling van
de moderne fysica zelf, maar boven alles juist dit na 1945 zozeer versnelde proces
van het binnendringen van de fysica in allerlei andere gebieden van onderzoek
(‘fysisch imperialisme’ heeft een boze beoefenaar van alfawetenschappen dit eens

genoemd). Het is hier niet de plaats om te trachten dit gecompliceerde proces te
analyseren. Wij maken slechts enkele opmerkingen.
In de industrie won snel het inzicht terrein dat een moderne industrie slechts kan
blijven concurreren door voortdurend gebruik te maken van de nieuwste resultaten van wetenschappelijke research en door zoveel mogelijk eigen, gerichte,
research te laten verrichten. In het algemeen valt een toenemende ‘verwetenschappelijking’ van de industriële produktie te constateren; men lette bijvoorbeeld op de steeds in omvang groeiende desbetreffende vakliteratuur. Dit geldt in
het bijzonder ook voor de voor de Landbouwhogeschool interessante levensmid-
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delenindustrie. Van de moderne ingenieur wordt verwacht dat hij over een be—
hoorlijke kennis van basiswetenschappen als fysica en chemie beschikt, maar ook
dat hij vertrouwd is met moderne meettechnieken en de daarvoor vereiste apparatuur. Naast het leren experimenteren op ‘semi-technische’ of zelfs ‘technische’
schaal, met grote modellen van industriële processen, zoals dat aan technologische laboratoria gebeurt, wordt steeds belangrijker het onderwijs in het daaraan
voorafgaande stadium: het leren experimenteren op ‘laboratoriumschaal’, met
kleine, gerafﬁneerde proefopstelllingen, teneinde de fundamentele fysische processen te analyseren die aan een technisch procédé ten grondslag liggen.
De toepassing van de elektronica in de moderne meettechniek heeft een ongekende vlucht genomen. Allerhande fysische grootheden: akoestische, mechanische,
thermische en optische meetresultaten worden in elektrische signalen omgezet
en kunnen continu worden geregistreerd. De komst van de transistor heeft daarbij de ontwikkeling van ‘micro-apparatuur’, elektronische schakelingen van geringe afmetingen, sterk bevorderd. De ontwikkeling van continu registrerende
apparatuur doet de moderne ingenieur beschikken over een tot nu toe ongekend
gedetailleerd materiaal aan gegevens.
De snelle ontwikkeling en verspreiding van digitale en analoge rekenautomaten
biedt de ingenieur de mogelijkheid om van dit materiaal een efﬁciënt gebruik te
maken en daardoor ook complexe fysische problemen aan te pakken. Van eminent belang in deze elektronische revolutie is de uit de cybernetica voortgekomen
regeltechniek, waarbij het dynamische verloop van een technisch proces gemeten
wordt en via terugkoppeling van deze (versterkte) meetresultaten op het bestu—
ringsmechanisme van het systeem het proces zichzelf ‘Stuurt’, zodat produktie
en kwaliteit beter constant gehouden kunnen worden.
Elektronenmicroscopie wordt toegepast om kleine structuren te bestuderen en de
grillig verlopende turbulente processen worden met ultrasnelle fotograﬁe ontrafeld. Nieuwe natuurkundige ontdekkingen vinden snel hun toepassingsgebieden; ‘tracertechnieken’ en ‘neutronenbronnen’ zijn in Wageningen reeds bekende klanken en als nieuwste ontwikkeling in de optiek heeft in de jaren zestig de
‘laser’ zijn intrede gedaan. De ontwikkeling is stormachtig en in volle gang. En

voor het begrijpen en (veilig!) kunnen hanteren van al deze nieuwe mogelijk-
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heden is kennis noodzakelijk van de fundamentele natuurkundige verschijnselen
die er aan ten grondslag liggen.
De voor de landbouw van belang zijnde ‘weerkunde’ of ‘meteorologie’ heeft
in de naoorlogse jaren een dusdanige verdieping en accentverschuiving ondergaan, dat de naam ‘meteorologie’ als ouderwets aandoet en in zijn vage algemeenheid zeker te kort schiet. Wij zouden dan ook liever spreken van ‘microklimatologie’ of van de ‘fysica van het plantenmilieu’. Meer dan in de kennis van
het klimaat in het groot (bijvoorbeeld het klimaat van Nederland) is de landbouwkundige ingenieur geïnteresseerd in het klimaat in het klein, het ‘microklimaat’, dat wil zeggen temperatuur, vochtigheid, verdamping, enzovoort in de
directe omgeving van een gewas op een bepaalde plaats. In de periode van vóór
1940 heeft de studie van de microklimatologie voornamelijk bestaan uit het inventariseren en het beschrijven van de geheel verschillende microklimaten van
hellingen, bossen, steden en gewassen. Een neerslag van deze periode vinden wij
in het standaardwerk van Geiger: ‘Das Klima der bodennahen Luftschicht’.
Na 1945 is meer en meer getracht om in de eindeloze verscheidenheid van microklimaten orde en verband te brengen door zowel theoretisch als met moderne
meetapparatuur de fysische samenhangen tussen de verschillende grootheden die
het microklimaat beschrijven te analyseren en vooral is getracht om te onderzoeken wat men minimaal moet meten om een microklimaat, dat ergens door
beplanting, door bebouwing, of door cultuurtechnische operaties zal ontstaan,
te voorspellen. In de microklimatologie gaat het niet zozeer om de gemiddelden,
dan wel om de extremen van klimatologische grootheden, want de extremen zijn
het die de schade aan het gewas toebrengen. Deze extremen tracht men te berekenen met behulp van een beschouwing van de energiebalans van het aardoppervlak ter plaatse. Als moderne doelstelling van de microklimatologie kan men dan
stellen: het berekenen van temperatuur, vochtigheid, windsnelheid, straling en
verdamping in de nabijheid van een stuk aardoppervlak met als uitgangspunten
de normale meteorologische waarnemingen, aangevuld met stralingsmetingen
en gegevens over zekere fysische, geograﬁsche, vegetatieve en fysiologische parameters, als bijvoorbeeld thermische en structurele eigenschappen van de bodem,
helling, hoogte en azimuth van het beschouwde bodemoppervlak, dichtheid van
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de vegetatie, bladstand, ruwheid van het bladoppervlak, aantal huidmondjes per
blad, enzovoort, enzovoort.
Een complicatie bij het voorspellen van een microklimaat is dat het aanleggen
van een weg, het oprichten van gebouwen of het aanbrengen van een beplanting
terugwerkt op het voordien bestaande microklimaat (waarin men de metingen
heeft verricht l) en dit ingrijpend wijzigt. Deze ‘terugkoppeling’ kan de extremen
over kritieke waarden heen schuiven. Het aanleggen van een weg kan bijvoorbeeld
lokaal het geleidingsvermogen van de bodem zodanig wijzigen, dat langduriger
dan werd verwacht de nachttemperaturen juist beneden het vriespunt dalen
(slipgevaar voor verkeer!). Sterk spreekt dit ook bij bosaanplantingen waarbij
een radicale wijziging in het microklimaat zich langzaam in een periode van een
aantal jaren voltrekt. De microklimatologie heeft door dit alles een sterk fysische
inslag gekregen. Het theoretische verband tussen de verschillende parameters is

vaak uiterst gecompliceerd en vraagt om een rigoreuze experimentele aanpak
met moderne apparatuur en moderne meettechnieken. Continue registratie
speelt in de meteorologie reeds van oudsher een belangrijke rol, maar de behoefte
aan stromen van nauwkeurige gegevens om theoretische samenhangen te toetsen
neemt steeds toe. Deze gegevens moeten in ‘het veld’ verzameld worden. Dit
stelt bijzondere eisen aan de meetapparatuur: mobiliteit, weerbestendigheid, beperkte afmetingen (de apparatuur mag het microklimaat niet storen) en dikwijls
afstandscommunicatie tussen meet- en registratieapparatuur.
Tenslotte kan men in het algemeen stellen dat na 1945 vóór alles getracht is een
meer fysische benadering van tal van landbouwkundige problemen te geven,

dat wil zeggen niet te volstaan met het statistisch constateren van correlaties,
maar daarnaast naar fysische wetmatigheden te speuren.
Het sprekendst is deze moderne opvatting wel tot uiting gekomen bij het vergelijken van veldproeven. Meermalen vindt men in de landbouwkundige literatuur
schijnbaar tegenstrijdige resultaten van veldproeven vermeld, die soms verleiden
tot langdurige herhaling van het experiment. Soms blijkt het dan mogelijk om
door een analyse van de ten grondslag liggende fysische processen deze aanvankelijk paradoxale resultaten als verschillende aspecten van een scherp formuleerbare wetmatigheid te herkennen.
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De groeiende betekenis van de fysica als basis- en hulpwetenschap in het Landbouwhogeschool—milieu en de sterke ontwikkeling van de microklimatologie hebben geleid tot een gestage, zij het langzame groei van de personeelsbezetting van
de Afdeling.
De ontwikkeling van nieuwe apparatuur en meetmethoden is tot een zelfstandige
en belangrijke tak van onderzoek aan de Afdeling geworden. Hierdoor worden
aan de technische en elektronische werkplaatsen van de Afdeling eisen gesteld
die ver uitstijgen boven de eisen die men stelt aan inrichtingen die slechts dienen
voor het incidenteel uitvoeren van reparaties. Het stemt tot voldoening dat na
ampel onderzoek tot een geleidelijke modernisering van de machinerie van de
werkplaats kon worden besloten. Helaas heeft de Afdeling tot op heden nog
nimmer over een voor de beoefening van de microklimatologie noodzakelijk
adequaat waarnemingsterrein kunnen beschikken. Gelukkig zijn op dit ogenblik
de perspectieven voor oplossing van dit oude probleem aanmerkelijk gunstiger
geworden.
Reeds een tiental jaren geleden nam de omvang van het numerieke werk aan de
Afdeling dusdanig toe dat de behoefte ontstond om van digitale rekenmachines
gebruik te kunnen maken. Reeds toen ontvingen medewerkers van de Afdeling
aan het Mathematisch Centrum in Amsterdam onderricht in het programmeren
en kon een klein budget voor het rekenen bij commerciële instanties worden verkregen. Het behoeft geen nader betoog dat de Afdeling de ingebruikneming van
een eigen computer door de Landbouwhogeschool met vreugde heeft begroet, al
moet hieraan worden toegevoegd dat reeds met spanning werd uitgezien naar de
geplande vervanging door een snellere machine met een grotere capaciteit.
Een kandidaatspracticum ontstond voor studenten uit de technologische rich-

ting, terwijl colleges ‘bijzondere onderwerpen’ werden ingesteld ten behoeve van
studenten uit de richtingen XVII en XVIII. Daarmee werd voor het eerst het
onderwijs in natuurkunde met nieuwe colleges uitgebreid.
Sinds de mogelijkheid werd geopend om meteorologie als keuzevak voor het
ingenieursexamen te nemen, is hiervan door vele studenten gebruik gemaakt.
Getracht wordt om hen in de drie maanden dat zij hier werken onderwerpen te
geven die zoveel mogelijk bij hun hoofdrichting aansluiten. Ten behoeve van
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hen is een ingenieurspracticum ingericht om met een aantal moderne instrumenten en meetmethoden kennis te maken. Daarnaast is een facultatief college ingesteld dat elk jaar door een andere daartoe uitgenodigde docent wordt gegeven
over een bepaald aspect van de micrometeorologie waarmee hij in de praktijk
van zijn werk in aanraking komt.
Wat de eigen research aangaat heeft de Afdeling Natuur— en Weerkunde zich geconcentreerd op verschillende aspecten van warmte- en stofoverdracht. De leidende gedachte daarbij was dat een relatief kleine afdeling zijn krachten niet
mocht versnipperen over divergente onderwerpen. Aan de natuurkundige kant
werden daarom de fysische grondslagen van warmte— en stofuitwisseling in de
technologie bestudeerd, omdat de theoretische basis daarvan goed aansloot bij
sommige problemen uit de microklimatologie. Het spreekt echter wel vanzelf dat
de gevarieerde belangstellingsrichtingen van onderzoekers en promovendi toch
tot een zekere spreiding van de detail—onderzoeken aanleiding gaven. Zo werden
aan natuurkundige zijde een aantal onderwerpen uit de destillatie van mengsels,
bestaande uit een groot aantal componenten, experimenteel dan wel theoretisch
onderzocht. Promotieonderzoeken over schotelrendementen (experimenteel) en
over berekeningsmethoden (mathematisch) kwamen hieruit voort. Tevens werd
een methode voor het berekenen van damp-vloeistof-evenwichtsconstanten voor
homologe reeksen ontwikkeld. De technisch interessante warmteoverdracht van
verhittingselementen naar kokende binaire vloeistofmengsels werd experimenteel bestudeerd, terwijl de hierbij zo belangrijke snelle groei van dampbellen met
een ultra snelle camera werd geobserveerd om zo uitgangspunten voor theore-

tische benadering van het probleem (‘wanneer de grootste warmteoverdracht ?’)
te verkrijgen. Ook hieruit kwam een promotieonderzoek voort. In de laatste
jaren werd vooral aandacht besteed aan het meten met ‘niet-stationaire methoden’ van warmtegeleidingsvermogens en warmtestroomdichtheden in vaste en
granulaire materialen en vloeistoffen. Dit onderzoek liep door tot in de sector
van de microklimatologie, waar gehoopt werd langs deze weg informatie te verkrijgen over enkele voor de energiebalans het aardoppervlak belangrijke para-

meters.
Zeer recent is een eerste verkennend onderzoek over de eigenschappen van de
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helium-neon-laser ter hand genomen. Een onderzoek over de in acht te nemen
veiligheidvoorschriften ter voorkoming van netvliesbeschadigingen bij het werken met deze lichtbron van grote intensiteit is zojuist afgesloten.
Op deze wijze wordt er naar gestreefd een researchklimaat te scheppen dat enerzijds stimulerend werkt op uitbouw en modernisering van het kandidaatspracticum en dat anderzijds voldoende kleinere problemen en detailonderzoekjes afwerpt om efﬁciënt ingenieursstudenten op te vangen die natuurkunde als keuzevak nemen.
De fysica van warmte- en stofoverdracht vindt een belangrijke toepassing in de
micrometeorologie. Het turbulent transport van voelbare warmte, van latente
warmte (verdamping!) en van impulsmoment (vermindering van windsnelheid
met de hoogte) zijn van belang voor het microklimaat, hetzij rechtstreeks, hetzij
via hun invloed op de energiebalans aan het aardoppervlak. Hierbij behoren dan
nog de thermische eigenschappen van de bodem.
Reeds vroeg werd een promotieonderzoek uitgevoerd over het warmtegeleidingsvermogen van grond. Een ander promotieonderzoek betrof de invloed van grondbewerking op het transport van warmte, lucht en water in de bodem.
Daar vooral de eigenschappen van een betrekkelijk dunne oppervlaktelaag van
belang zijn voor de verdeling van de warmte tussen bodem en lucht, werd veel
onderzoek gewijd aan methoden om de thermische eigenschappen van deze op—
pervlaktelaag te meten zonder de structuur van deze laag te verstoren. Hiertoe
werd het verloop van bodemtemperaturen op verschillende diepten geanalyseerd
bij abrupte veranderingen in de bestraling van het aardoppervlak, hetzij door
voorbijtrekkende wolken schaduwen, hetzij door kunstmatige beschaduwing.
Onderzoek werd gedaan over de turbulente transportcoëfﬁciënt in lucht, als functie van de hoogte boven het aardoppervlak en van de tijd van de dag, zowel boven
een open veld als tussen een gewas, zowel in Wageningen als in Tunis. Vergelij—
kend onderzoek vond plaats over belangrijke termen in de energiebalans voor
verschillende gronden: kale zand, klei en veengronden en gronden bedekt met
kort gras, droge gronden en vochtige gronden. Een studie van de temperatuurgang in gelaagde media voerde tot de verklaring van een paradox in de resultaten
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van veldproeven in verschillende delen van de U.S.A. over de toepassing van een
mulch bij de maiscultuur.
Voorts werden promotieonderzoeken verricht over verschillende wijzen van
kunstmesttoediening (een diffusieprobleem), over de optimale wijze van draine
ren, over nachtvorstschade in jonge bosaanplantingen, een verdampingspro
bleem in Irak en een bodemverzoutingsprobleem in Australië.
Een groot gedeelte van het onderzoek in de microklimatologie vond zijn neerslag
in het boek: 'Physics of Plant Environment', waaraan diverse onderzoekers van
de Afdeling hebben meegewerkt.
Ten behoeve van microklimatologisch onderzoek in het algemeen werd veel re
search gedaan voor de ontwikkeling van nieuwe of nauwkeuriger meetinstrumen
ten: cup-anemometers voor minimale windsnelheden, verhitte-bol-anemometers,
netto-stralingsmeters, hygrometers, etc. De ontwikkeling van een afleesmachine
voor het semi-automatisch uitmeten van registrogrammen is bijna voltooid.
Afsluitend wordt geconstateerd dat de fysica als hulpwetenschap steeds belang
rijker wordt en dat de microklimatologie zich sterk ontwikkelt.
Toekomstige landbouwkundige ingenieurs zullen in toenemende mate over een
zekere fysische basiskennis moeten beschikken willen zij in staat zijn hun vak
literatuur te lezen en op zinvolle wijze met research-werkers te communiceren.
Researchwerkers zelf zullen over een natuurkundige kennis moeten beschikken
die ver uitgaat boven het niveau dat in de propaedeuse bereikt wordt. Die studen
ten die van de mogelijkheid gebruik maken om met een natuurkundeonderwijs
bevoegdheid af te studeren zullen tevens over een behoorlijke kennis van de zui
vere (dat is 'niet-toegepaste') moderne fysica moeten beschikken.
Een gespecialiseerde opleiding in de landbouwmeteorologie en microklimatologie
is van groot belang voor hen die voornemens zijn om in de ontwikkelingslanden
aan cultuurtechnische-, ontginnings- en soortgelijke projecten deel te nemen.
Degenen die werkelijk belangstelling hebben in deze richting zullen echter na
beëindiging van hun studie nog geruime tijd op het laboratorium zelf werkzaam
moeten zijn.
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DE FYSISCHE SCHEIKUNDE
DR. H. }. c. TENDELOO, hoogleraar tot 1962 ; DR. }. LYKLEMA, hoogleraar sindsl962.

In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat de leerstoel Fysische en
Kolloi'dchemie aan de Landbouwhogeschool feitelijk vier onderdelen der chemie
omvat, namelijk de anorganische, de analytische, de fysische en de kolloïdchemie.
Het is onmogelijk om in zeer kort bestek van al deze vier vakgebieden op enigs—
zins adequate wijze de ontwikkeling sinds 1945 te beschrijven. Zeer in het algemeen kan gesteld worden dat deze gebieden in sterke mate hebben geproﬁteerd
van nieuwe methoden en technieken en dat op enkele terreinen ook theoretisch
zeer belangrijk werk is gedaan.
De klassieke anorganische chemie wordt relatief weinig meer beoefend. Een vermeldenswaardige bijzonderheid is de synthese van verbindingen met edelgassen,
die naar men vroeger aannam chemisch inert waren. Moderne ontwikkelingen
steunen voor een belangrijk deel op de toepassing van kwantummechanische inzichten op chemische binding, chemische reacties en de structuur der materie,
waarbij in de chemie der vaste stof een raakvlak met de natuurkunde wordt gevonden.
De analytische chemie heeft duidelijk geproﬁteerd van de ontwikkeling van nieuwe technieken. De ontwikkeling der chromatograﬁe bijvoorbeeld heeft hoofdzakelijk na 1945 plaats gevonden. Recente varianten zijn de dunne-laag chromatograﬁe en de gaschromatograﬁe, die wellicht qua importantie de andere vor—
men van chromatograﬁe aan het overvleugelen is. Op het gebied der elektroanalyse wordt dankbaar gebruik gemaakt van nieuwe inzichten omtrent elektrodereacties. De kernfysica heeft in de activeringsanalyse een recente analytische toepassing gevonden.
Ook van de fysische chemie kan in zijn algemeenheid gesteld worden dat de laatste decennia door combinatie van thermodynamische analyse en experimentele
benadering (b.v. spectroscopie) het inzicht in de bouw en energie huishouding
van moleculen, verzamelingen van moleculen (vooral: oplossingen) en chemische

processen (b.v. homogene en heterogene katalyse) belangrijk verdiept werd.
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Verschillende vakgebieden die vroeger als een onderdeel der fysische chemie werden beschouwd zijn thans tot zelfstandige wetenschappen met een geheel eigen
problematiek uitgegroeid, zoals de elektrochemie, de kolloïdchemie, de fysische
chemie der grensvlakken (adsorptie, oppervlakte spanning) en de polymeerche-

nue.
Meer in het bijzonder kan van de kolloïdchemie vermeld worden dat dit vak een
enorme impuls heeft ontvangen van de gedurende de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde stabiliteitstheorie. Deze theorie is er de oorzaak van dat de beschrijvende kolloidchemie uit de jaren twintig en dertig thans heeft plaatsgemaakt voor
een kwantitatieve wetenschap. Combinatie van deze theorie met recente inzichten
over dubbellaagstructuren, de statistiek van polymeren, elektrokinetiek en reologie maakt het thans mogelijk interessante praktijkproblemen met kans op succes
te interpreteren op basis van fundamentele wetten. Voorbeelden van zulke toepassingen vindt men in de landbouw (b.v. in de bodemfysica), in de biologie
(b.v. eigenschappen van membranen), in de techniek (b.v. in de verf— en kosme—
tische industrie), in de voedingsmiddelen sector (b.v. zuivelprodukten) en milieubescherming (water- en luchtverontreiniging).
De fysische en kolloïdchemie vormen een hulpwetenschap voor het landbouw—
onderwijs, vooral voor de technische en bodemkundige richtingen, in mindere
mate ook voor de teeltkundige richtingen. Voor zover in deze richtingen geproﬁteerd wordt van de informatie die de fysische en kolloïdchemie te bieden heeft
- en dat geschiedt in toenemende mate -, kan niet meer volstaan worden met in—
leidende colleges zoals die in de jaren veertig en vijftig in de propaedeutische studie gegeven werden. Tegenwoordig wordt daarom jaarlijks een college chemische
thermodynamica gegeven, terwijl in capita selecta series telkens andere aetuele
onderwerpen aan de orde gesteld worden, zoals grensvlakverschijnselen, sterke
elektrolyten, membranen, stabiliteit van kolloïden. Dat deze colleges in een behoefte voorzien blijkt wel uit het feit dat het aantal studenten dat ze bezoekt een
veelvoud is van het aantal dat er krachtens zijn studieprogramma verplicht aan-

vvezag is
Ten aanzien van de inrichting van het onderwijs kan worden aangetekend, dat
in de Kandidaats B- en ingenieursstudie de student onder deskundige leiding ken-
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nis maakt met de experimentele methoden van de fysische en kolloïdchemie.
De bijdrage van de Afdeling Fysische en Kolloïdchemie aan de na-oorlogse ont
wikkeling vertoont een discontinuïteit door de wisseling van hoogleraar in 1962.
Tot 1962 werd een vrij groot aantal onderwerpen van zeer diverse aard behan
deld. Genoemd kunnen worden het werk over ionenwisseling, ionenopname
door plantenwortels, titratie van geadsorbeerde zuren, organisch-synthetisch en
organisch-reactiekinetisch werk en glaselektroden. De meeste dezer onderzoe
kingen waren duidelijk geïnspireerd op de toepassing van fysisch-chemische en
kolloïdchemische know-how op praktische problemen, min of meer in direkte
relatie staand tot de landbouwwetenschap. Van de genoemde onderwerpen heeft
vooral het werk over glaselektroden een belangrijke impuls gegeven aan de mon
diale ontwikkeling van dit gebied. Als speciale bijzonderheid kan hier worden ge
noemd de uitvinding van beryllium bevattende glaselektroden die responderen
op andere dan waterstofionen.
Na 1962 werd meer in de diepte dan in de breedte gewerkt. Bijna alle onderwerpen
hangen samen met de structuur van grensvlakken, adsorptie van ionen, neutrale
moleculen en polymeren daaraan en de consequenties hiervan op de stabiliteit
van kolloïden in de ruimste zin van het woord. Op dit betrekkelijk kleine gebied is
de inbreng van ons laboratorium tot de internationale ontwikkeling relatief groot.
Deze groep van onderwerpen werd gekozen omdat enerzijds de kansen voor een
fundamentele behandeling reëel waren terwijl anderzijds de toepassingen voor de
praktijk en voor de landbouwwetenschappen in het bijzonder direct voor de hand
lagen. Zo is het dubbellaagwerk dat met ijzeroxide als modelstof wordt verricht
rechtstreeks van belang voor de fosfaatfixatie in de bodem, de polymeer adsorptie
en de daardoor opgeroepen coagulatie van solen is van belang voor de waterzui
vering en voor het begrijpen van de werking van grondverbeteraars, het werk
aan silica is van technisch belang (vulstoffen, glaselektroden), het werk aan dun
ne geïsoleerde laagjes zou ons op den duur iets kunnen leren over specificiteiten in
membranen. Tegelijkertijd leveren deze onderzoekingen belangrijke fundamen
tele informatie op, o.a. over van der Waals krachten.
Het scheikunde-complex op de Dreijen.
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In het algemeen verwachten wij een voortzetting van de gesignaleerde trend tot
toenemende kwantiﬁcering en diversiﬁcatie. Zonder twijfel zullen nieuwe technieken het inzicht in het kolloïdchemisch gebeuren aanzienlijk verdiepen. Bijvoorbeeld mag verwacht worden dat de optiek der kolloiden van de toepassing
van de laser als lichtbron een duidelijke stimulans zal ondervinden terwijl hoog—
vacuumtechnieken het mogelijk zullen maken op uitgebreide schaal zuivere oppervlakken te bestuderen.
Op ons laboratorium hopen we in de komende jaren vorderingen te maken met
het scheiden van zuiver elektrostatische stabiliteitsfactoren van andere effecten
zoals sterische stabilisatie door polymeren en speciﬁeke ion-effecten. Aldus moet
het mogelijk zijn deze afzonderlijke stabiliteitsfactoren separaat te interpreteren
op basis van fundamentele fysisch-chemische wetmatigheden. Voorts hopen we
op een blijvend contact met de toegepaste kolloïdchemie.
De betekenis van de fysische en kolloïdchemie voor de landbouw zal uiteraard
een indirect karakter hebben, in die zin dat aanverwante vakgebieden kunnen
proﬁteren van onze ervaring. Voorbeelden zijn reeds hierboven genoemd.
Daar het landbouwonderzoek zich in fundamentele richting blijft ontwikkelen
mag verwacht worden dat de inbreng der basiswetenschappen in de komende
jaren zal toenemen. Speciaal het feit, dat in Wageningen fundamentele en toegepaste vakken naast elkaar gedoceerd en bestudeerd worden biedt het veelbelovende perspectief van zinvolle vakkencombinaties die elders in Nederland niet mogelijk zijn en die leidt tot de opleiding van ingenieurs die praktijkproblemen kunnen
oplossen mede dankzij een grondige fundamentele scholing.
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DE ORGANISCHE SCHEIKUNDE EN DE BIOCHEMIE
AFDELING ORGANISCHE SCHEIKUNDE:
DR. IR. s. c. j. OLIVIER, hoogleraar tot 1949; DR. H. j. DEN HERTOG, hoogleraar sinds
1949; DR. H. c. VAN DER PLAS, lector sinds 1965.

AFDELING BIOCHEMIE:

DR. c. VEEGER, hoogleraar sinds 1964.

Oorspronkelijk een wetenschap, zich bezig houdend met de scheikunde van de
levende natuur, gingen omstreeks 1860 organische chemie en biochemie (toen
fysiologische chemie genoemd) uiteen. De organische chemie richtte zich op de
studie van de structuur en reacties van de moleculen der koolstofverbindingen,

terwijl de fysiologische chemie bij de oude doelstelling bleef. De organische chemie ontwikkelde zich sneller dan de zusterwetenschap. Van tienduizenden natuurlijke en kunstmatig verkregen verbindingen werd de structuur volledig of in
principe vastgesteld en voor de synthese van vele dezer stoffen werden methoden
uitgewerkt. Eerst nadat deze kennis was verkregen, kon de uitbouw van de fy—
siologische chemie tot de biochemie, zoals wij die kennen, beginnen. Grote veranderingen ondergingen beide wetenschappen in de eerste decennia van deze
eeuw onder invloed van de moderne fysica. Kwantitatief juiste modellen, waarin
de bindingen tussen de atomen naar aard en sterkte konden worden onderscheiden kwamen ter beschikking. De organische chemie kon de mechanismen van
bekende en nieuwe reacties gaan onderzoeken, de biochemie ging de levenspro—
cessen beschrijven als reeksen door enzymen gekatalyseerde op elkaar volgende
reacties. Na 1945 kwamen beide takken der scheikunde wederom in een nieuwe
fase. Zij ondergingen een snelle uitbreiding niet alleen als gevolg van fundamentele vondsten op het gebied van de fysica en de fysische chemie, maar ook doordat
hierop berustende reeds bekende methoden van onderzoek door toepassing van
elektronische apparatuur zo konden worden geperfectioneerd, dat in zeer korte
tijd nauwkeurige gegevens over structuur en reactiviteit konden worden verkre-

gen.
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Organische chemie en biochemie blijven afzonderlijke gebieden, al bestaat er een
voortdurende wisselwerking tussen beide disciplines. De biochemie kent typisch
organisch—chemische problemen, terwijl de organische synthese regelmatig biochemische werkwijzen gebruikt. Overschrijding van de grens tussen beide natuurwetenschappen en ook van de grenzen, die ze van fysica, fysische chemie en
biologie scheiden, komt regelmatig voor. De jonge natuuronderzoeker dient er

in het algemeen toe aangemoedigd te worden zich ook op aangrenzende terreinen
te wagen, als zijn werk daartoe aanleiding geeft en er met de collega’s, die daar
thuis zijn samen te werken. Karakteristiek voor de tegenwoordige tijd is de noodzaak tot uitbreiding van de samenwerking van het geheel der gebieden, die zich
met de studie van de eigenschappen van het molecuul bezighouden, de ‘moleculaire wetenschap’, waartoe met de chemie delen van de fysica en biologie behoren.
Na deze inleidende beschouwing over de samenhang van organische chemie en
biochemie, zullen de ontwikkeling na 1945 en de consequenties daarvan voor onderwijs en onderzoek voor beide wetenschappen afzonderlijk worden besproken.

DE ORGANISCHE CHEMIE NA 1945

Nog steeds spelen in deze wetenschap analyse, structuurbewijs en synthese — de
trits van de klassieke organische chemie — een belangrijke rol. De uitvoering van
deze bewerkingen heeft echter een belangrijke verandering ondergaan.
Wat de analyse betreft, vroeger een moeizame opeenvolging van gefractioneerde
destillatie, extractie en kristallisatie, door toepassing van de chromatograﬁe en
spectrometrie kan nu in korte tijd de samenstelling van een mengsel van kool-

stofverbindingen kwantitatief worden bepaald. Het stofverslindende chemische
structuurbewijs heeft plaats gemaakt voor een in hoofdzaak fysische werkwijze:
na een slechts enkele milligrammen vragende kwantitatieve microanalyse wordt
de onbekende stof met zelfregistrerende ultraviolet-, infrarood—, magnetische
kernresonantie- en massaspectrometers onderzocht. In vele gevallen gelukt het
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op grond van de aldus verkregen gegevens de bouw van het molecuul van de ver
binding vast te stellen. Bij het onderzoek van meer ingewikkelde stoffen blijft het
nodig afbraakmethoden toe te passen. Voor de constitutiebepaling van een eiwit
voert men de noodzakelijke omzetting op zodanige wijze uit, dat de bouwstenen
(aminozuren) één voor één worden afgesplitst en geïdentificeerd, waardoor men
ook hun volgorde in het grote molecuul te weten komt. Een mijlpaal in de recente
organische chemie was de volledige structuurbepaling van het insuline, een eiwit
met een molecuulgewicht van bijna 6000, door Sanger in 1955.
Ook de synthese heeft grote vorderingen gemaakt. Niet langer beperkt een slechts
empirische benadering van een synthetisch probleem de kans op succes. Moderne
syntheses worden dikwijls stap voor stap op basis van theoretische kennis, met
name van reactiemechanismen, ontworpen, zonder dat nog enig experimenteel
werk is uitgevoerd. Eenmaal begonnen, worden zij door metingen met fysische
apparatuur gecontroleerd en geleid. Daardoor heeft men de laatste jaren syn
theses kunnen uitvoeren, waaraan men zich voor enige decennia niet zou hebben
gewaagd. Overigens zou het doel niet bereikt zijn als niet in de plaats van het
werk van de enkeling de samenwerking van het team was gekomen. Zo staan
boven de publikatie van de o.l.v. Woodward uitgevoerde synthese van het chlo
rophylla enige regels met namen van degenen, die daaraan hebben meegewerkt.
Grote vorderingen zijn verder gemaakt bij het vaststellen van het mechanisme
van de reacties der koolstofverbindingen. De studie daarvan neemt in de orga
nische chemie na 1945 een centrale plaats in. Zo kon het chemisme van de foto
synthese in 1956 worden opgehelderd in het laboratorium van Calvin en zijn
medewerkers door toepassing van isotopen, moderne scheidings- en identificatie
methoden en plaatsbepaling van de isotopen in de moleculen der reactiecompo
nenten. De verworven theoretische kennis maakt het ook mogelijk uit de resul
taten van metingen hypotheses op te stellen over de vorming van zeer kortlevende
moleculen, ionen of radicalen als tussenprodukt en over de aard van overgangs
toestanden in afhankelijkheid van de reactieomstandigheden. Behalve om het
chemisme van biologisch belangrijke processen te leren kennen is de studie der
reactiemechanismen van belang om de beste werkwijze te vinden voor de berei
ding van plastics, geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen in de landbouw of
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voor fabricage van essentiële natuurprodukten als kleurstoffen, reukstoffen, vita—
minen en hormonen op meer economische wijze dan door extractie uit plant of
dier. En ook om stoffen te vinden, welke voor een gesteld doel de gunstigste fysi—
sche, chemische of fysiologische eigenschappen bezitten, zoals kunstvezels, goede
motorbrandstoffen en antibiotica. Dat men het daarbij aandurft ook de grotere
moleculen te hanteren, hetgeen in de oude organische chemie zorgvuldig werd
vermeden, is uit het bovenstaande zonder meer duidelijk.
Het spreekt vanzelf, dat het onderwijs in de organische chemie in aard en omvang
aan de geschetste ontwikkeling moet worden aangepast.
‘Gone are the days when organic chemistry could be stigmatized as ‘memory
work", zegt de Nobelprijswinnaar Sir Robert Robinson in 1949 in een voorwoord
voor een boek, getiteld ‘The electronic theory of organic chemistry’. Deze theorie, waaruit men het verband tussen structuur en fysische en chemische eigenschappen leert kennen, vormt de grondslag van het onderwijs. Weliswaar kan
een systematische bespreking van het geheel der koolstofverbindingen niet ge—
mist worden. Deze dient echter in geheel andere vorm dan vroeger te worden gegeven, n.l. op basis van de genoemde theorie. Aparte colleges worden gewijd aan
de toepassing van fysische grondslagen en methoden. De practica in de organische chemie zijn op overeenkomstige wijze gewijzigd. Het is verder vanzelfsprekend dat de studenten moeten werken in een up-to-date ingericht organischchemisch laboratorium, waar men over door specialisten geleide afdelingen
(voor analyses, voor spectrometrie) beschikt, waar zij de noodzakelijkheid van
het in team—verband te werken gaan beseffen.
Er dient echter op te worden gelet dat de studenten door alle moderne apparatuur
het hoofd niet verliezen en een ingewikkelde fysische werkwijze gebruiken, waar
met een eenvoudige kristallisatie had kunnen worden volstaan.
De ontwikkeling van de organische chemie na 1945 vroeg om de inrichting van
een modern uitgerust laboratorium te Wageningen en de opbouw van een research—traditie met specialisten, waar dat nodig is. Nadat door Prof Dr. Ir.
S. C. ]. Olivier het werk in het oude laboratorium na de oorlog weer op gang geln de glasblazerij van het Laboratorium voor Organische Chemie.
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bracht was, kon zijn opvolger met de uitwerking van plannen voor een nieuw
gebouw op de Dreijen beginnen, dat in 1960 tot stand is gekomen. In 1964 werd
het met een vleugel voor het praktisch werken door de 1e jaarsstudenten uitgebreid. Afdelingen voor microanalyse, chromatograﬁe en spectrometrie benevens een glasblazerij werden ingericht en daarmee is een laboratorium tot stand
gekomen, waar onderwijs en onderzoek zich kunnen ontplooien.
Daar versnippering van de doelstellingen ertoe zou leiden dat men in de internationale competitie van de tegenwoordige research het tempo niet zou kunnen
volhouden, werd het onderzoek beperkt tot de chemie der heterocyclische ver-

bindingen, in aantal overigens nog 1/3van het totale aantal der koolstofverbindingen. Deze keuze kan verder worden gemotiveerd door het feit, dat het hier
gaat om een groep stoffen, waarin de nucleïnezuur-basen, talrijke vitaminen en
coenzymen vallen, dus verbindingen waarvan de studie voor de biochemie en
biologie van veel belang is. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in twee werkgroepen
met aanvullende research op het gebied van de carbocyclische verbindingen.
Het werk op het genoemde gebied leent er zich bovendien voor de studenten de
methode der wetenschap bij te brengen. Tal van interessante problemen liggen
hier, waarvan de oplossing niet boven de krachten van studenten met een beperkte vooropleiding gaat, naast meer ingewikkelde, waaraan stafleden en promovendi zich kunnen wagen. Het Wageningse laboratorium neemt in de inter—
nationale chemie een plaats in door onderzoek over de fysische eigenschappen en
reactiviteit van de z.g. N-oxiden van heteroaromaten en over het gedrag van
heteroaromatische verbindingen in sterk basisch milieu.
Gevonden werd, dat de ontoegankelij kheid van deze cyclische verbindingen t.o.v.
positieve deeltjes kon worden doorbroken, door een zuurstofatoom aan het heteroatoom te hechten. Verder dat in sterk basisch milieu door abstractie van protonen of additie van anionen talrijke geheel nieuwe reactie mogelijkheden bij
halogeenhoudende heteroaromaten konden worden gerealiseerd. Naast normale
substituties werden telesubstituties en vormingen van meerkernige verbindingen
waargenomen, maar het meest interessant zijn wel ringveranderingen, waarbij
verbindingen met een ketenstructuur als tussenprodukt optreden. Derivaten van
pyridine konden in pyrimidinen worden omgezet, pyrimidinen in s-triazinen.
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Door ringcontractie werden uit chinoline-derivaten indolen verkregen, uit pyrimidinen iminazolen en pyrazolen. Het chemisme van al deze reacties zou niet
zijn opgehelderd wanneer men niet de moderne technieken had kunnen toepassen. Op grond van de verkregen uitkomsten konden tal van nieuwe fysiologisch
belangrijke stoffen worden gesynthetiseerd, zoals 3,5-dichloor-2-pyridoxyazijnzuur (een zeer actief analogon van 2,4—D), 4-chloorpyridine-N-oxide (een goed
nematicide) en ook een aza—verbinding met opmerkelijke bactericide eigenschap-

pen.
Alle nieuwe koolstofverbindingen, die bij het onderzoek worden geisoleerd - en
dat zijn er enige honderden per jaar - worden onderzocht op herbicide, fungicide,
insecticide of nematicide eigenschappen.
Plannen worden uitgewerkt voor onderzoekingen over nieuwe organisch-chemische verwerking van belangrijke in de landbouw verkregen produkten.
De betekenis van de organische chemie voor de landbouw is deels indirect - door
het bijdragen tot de kennis van natuurprocessen - maar in belangrijke mate
direct - b.v. door onderzoek, gericht op de synthese van koolstofverbindingen
met gunstige eigenschappen als bestrijdingsmiddelen van ziekten en plagen. Wat
denkt men er echter van wanneer de organische chemie landbouwprodukten
produceert uitgaande van minerale grondstoffen: van de fabricage van alizarine,
die vroeger uit de meekrap werd gewonnen, uit koolteer, van glycerol en zepen
respectievelijk uit propeen en aardolie in plaats van uit plantaardige oliën, van
alcohol uit etheen? Is dat de landbouw steunen of concurrentie aandoen? Het
antwoord is niet moeilijk. Zolang er een wereldvoedselprobleem bestaat kan het
als een voordeel beschouwd worden, wanneer een areaal vrijkomt voor het winnen van voedingsgewassen, waar vroeger meekrap groeide en vetten, die als
voedsel kunnen worden gebruikt, niet worden gehydrolyseerd tot glycerol en

zeep.
Weer een andere taak vervult de organische chemie, wanneer zij voor de voeding
essentiële verbindingen, die slechts in kleine hoeveelheid in de plant voorkomen,
uit een gemakkelijk verkrijgbaar natuurprodukt synthetiseert zoals het vitamine
L—ascorbinezuur uit glucose. En nog weer een andere, als zij een methode ontwikkelt voor de synthese van het essentiële aminozuur lysine met het oog op de
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veevoeding. Zonder enige twijfel zal in de toekomst de bestaande samenwerking
zich verder uitbreiden tot voordeel van landbouw en organische chemie.

DE BIOCHEMIE NA 1945

In de ontwikkeling van de biochemie na 1945 zijn een aantal fasen te onderkennen. Deze fasen worden gekenmerkt door de stormachtige ontwikkelingen, welke
volgden op zeer fundamentele publikaties. Zo is de ontwikkeling van de eiwitchemie begonnen na de publikaties van Pauling over de helixstructuur van eiwitten en die van Kendrew over röntgenanalyse van eiwitten. Het resultaat is een
groot inzicht over de factoren die de ruimtelijke structuur van eiwitten bepalen,
waardoor het mogelijk is om theoretische benaderingen uit te voeren met behulp
van statisch thermodynamische beschouwingen. Dit is niet het belangrijkste
aspect, hoewel de voldoening van de onderzoeker bij overeenstemming tussen
theorie en experiment groot is. Dit inzicht is van veel groter belang voor de onderzoekingen over de controle van de stofwisseling en de beïnvloeding van essentiële levensprocessen door inductie van veranderingen in het katalytisch actieve
eiwit. Het mechanisme van deze processen steunt voor een deel op ideeën en berekeningen van Pauling uit 1935.
Het is opmerkelijk, dat Watson en Crick hun hypothese over de structuur van
de deoxyribonucleïnezuren publiceerden in het zelfde jaar waarin het artikel van
Corey en Pauling over de fundamentele afmetingen van de peptide keten het
licht zag. De Watson—Crick hypothese stelt dat de DNA keten een spiraal is, in
antiparallelle positie gepaard, met complementaire interacties tussen de purine
en pyrimidine componenten, die het geheel stabiliseren. Deze hypothese heeft
geleid tot belangrijke concepties en ontdekkingen, zoals bijvoorbeeld de boodschapper RNA, de overbrenger van informatie van genen naar ribosomen. De
meest fascinerende ontwikkeling is echter het decoderen van de triplet code.
Deze is in de genen opgeslagen in de volgorde van pyrimidine en purine basen en
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wordt uit de boodschapper RNA met behulp van speciﬁeke transport RNA-aminozuur complexen vertaald in de aminozuur volgorde van eiwit. De aminozuur
volgorde bepaalt weer de conformatie van het eiwit en dus de biologische activiteit. Het is duidelijk, dat voor het doorgronden van de controle van levensprocessen een uitgebreide studie over het mechanisme van iedere eiwit-gekatalyseerde reactie noodzakelijk is, naast inzichten over de structuren van alle bij die
processen betrokken componenten.
Dit vereist een intensieve samenwerking met de andere disciplines, zoals reeds in
de inleiding is uiteengezet. Voor de biochemie komt daarbij nog het intensieve
contact met de medische wetenschap, hetgeen tot de ontdekking van genetische
varianten in eiwitten bij bepaalde patiënten heeft geleid. Het behoeft geen betoog
dat deze wisselwerking en wijze van benadering voor de landbouwwetenschappen grote beloften kunnen inhouden
De ontwikkeling van de biochemie als wetenschapIs in Wageningen op klassieke
wijze tot ontwikkeling gekomen, n.l. uit de organische chemie. Tot 1964 werd
de biochemische afdeling geleid door Prof. Dr. H. ]. den Hertog. Sinds 1964 is
de Afdeling Biochemie een zelfstandige eenheid onder leiding van Prof. Dr. C.
Veeger.
Het onderzoek is voor een deel gericht op de relatie tussen conformatie en bio—
logische activiteit van flavoproteinen. Dit zijn enzymen die een belangrijke functie hebben bij oxidatieve processen in de cel en die als actieve groep flavinen be-

vatten. Flavinen zijn stoffen afgeleid van vitamine B2- Het is mogelijk om deze
eiwitten in onderdelen uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten. Daardoor
worden inzichten verkregen over de wijze waarop het flavine gebonden wordt
aan het eiwit. Bij deze onderzoekingen kan worden gebruik gemaakt van de

meest moderne apparatuur voor het meten van optische rotatie dispersie, gepolariseerde fluorescentie, electron spin resonantie en sedimentatie. Een deel van
het onderzoek heeft betrekking op de metabolische processen van stikstofﬁxerende organismen.
Het behoeft geen betoog, dat de biochemie voor de landbouwwetenschappen van
fundamenteel belang is. Het uiteindelijke doel van deze wetenschap is immers
het doorgronden van de processen die een organisme ontwikkelen, in stand hou-
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den en vernietigen. Hoewel het vaak moeilijk is het sociale belang van onderzoekingen te bepalen, is het vaak verrassend, hoe problemen op verschillende gebieden vaak parallel lopen. De Afdeling Biochemie werkt bijvoorbeeld samen met
het Academisch Ziekenhuis in Utrecht over het probleem van de verlaagde activiteit van het flavoproteine glutathion reductase in erythrocyten van patiënten.
Daarnaast is er door grote belangstelling voor de controle van het metabolisme
een uitvoerige gedachtenwisseling over landbouwkundige toepassingen. Bijvoorbeeld over de vraag op welke manier de activiteit van het enzym amylase in aard—
appelen wordt gecontroleerd in de periode vóór de kieming, waardoor de afbraak
van zetmeel tot glucose wordt voorkomen.

DE MICROBIOLOGIE
DR. ]. SMIT, hoogleraar tot 1956; DR. IR.E. G. MULDER, hoogleraarsinds1956;DR.H.
VELDKAMP, lector van 1960 tot 1963; DR. IR. (:. j. E. A. BULDER, lector sinds 1966.

De microbiologie heeft in de laatste decennia een belangrijke ontwikkelingsperiode doorgemaakt. Dit geldt niet alleen voor de algemene, maar ook voor de
toegepaste microbiologie.
Bij de algemene microbiologie betreft de vooruitgang zowel de morfologie als de
fysiologie en genetica van micro-organismen. De ontwikkeling van de morfolo—
gie is voor een groot deel het gevolg van de vorderingen op het gebied van de
microscopie, in het bijzonder van de invoering van de elektronen- en fasencontrastmicroscopie. Door het enorme oplossend vermogen van het elektronenmicroscoop is de kennis van de structuur van micro-organismen aanzienlijk toegenomen. Hoewel het fasencontrastmicroscoop geen groter oplossend vermogen
heeft dan de conventionele microscopen, kan men hier, in tegenstelling tot het
elektronenmicroscoop fraaie waarnemingen aan levende of zelfs groeiende micro—
organismen verrichten.
Bij de ontwikkeling van de fysiologie van micro-organismen, speelt vooral de
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verdieping van de biochemie een zeer belangrijke rol. De wisselwerking tussen
microbiologie en biochemie is vaak zo groot dat het moeilijk is aan te geven
welke van de twee gebieden van activiteit het meest geproﬁteerd heeft van de
samenwerking. Als gevolg van de samenhang van microbiologie en biochemie
zal een microbiologisch laboratorium zowel wat mankracht als instrumentarium
betreft sterk biochemisch moeten zijn gespecialiseerd.
Evenals de fysiologie heeft ook de genetica van micro-organismen in de laatste
decennia een hoge vlucht genomen. Ook hier is de samenwerking van beide vakgebieden uiterst vruchtbaar gebleken. Het gebruik van micro-organismen en ook
van bacteriofagen heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling van
de moderne genetica. In tegenstelling tot de biochemie is de studie van de geneti—

ca van micro-organismen beperkt tot een betrekkelijk klein aantal gespecialiseerde laboratoria.
De ontwikkeling van de toegepaste microbiologie, die in Wageningen bij een
aantal studierichtingen van grote betekenis is, heeft ten dele te maken met de
bovengeschetste vooruitgang op microbiologisch-biochemisch gebied maar is ten
dele langs eigen wegen gegaan. Een enkel voorbeeld moge dit verduidelijken. De
stijging van de wereld-landbouwproduktie staat in nauw verband met de verbe—
terde stikstofvoorziening van de gewassen. Deze hangt voor een belangrijk deel
af van de activiteit van micro-organismen. De vele in de laatste decennia op dit
gebied verrichte onderzoekingen hebben niet alleen uit wetenschappelijk oogpunt
grote betekenis, maar door toepassing in de landbouw dragen ze vaak in sterke
mate bij tot de produktiviteit van de grond. Zo is de toepassing van de vinding
dat spore-elementen, in het bijzonder molybdeen, nodig zijn voor de binding van
luchtstikstof één van de belangrijke maatregelen ter verhoging van de produktiviteit van de Australische landbouw.
De ontwikkeling van de bodem-microbiologie is mede te danken aan de toepassing van gemerkte stikstof (N15 )
De microbiologie van water en afvalwater heeft zich vooral gedurende de laatste
10 jaar sterk ontwikkeld. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de produktie van
grote hoeveelheden industrieel en huishoudelijk afvalwater veroorzaakt door de
in vele landen aanzienlijk toegenomen industrialisatie en bevolkingsconcentratie.
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Alleen door de toepassing van speciale waterzuiveringstechnieken blijkt het mogelijk aan de dreigende vervuiling van de openbare wateren enigszins het hoofd
te bieden. De ontwikkeling van deze technieken vereist een diepgaande studie
van de microbiologische processen die eraan ten grondslag liggen.
Een andere tak van de toegepaste microbiologie, in de naoorlogse jaren sterk in
opkomst, is de technische microbiologie. Deze houdt zich bezig met de produktie
van bepaalde verbindingen met behulp van micro-organismen. Behalve de van
ouds bekende processen ter bereiding van gist, alcohol en azijnzuur kent men
tegenwoordig werkwijzen voor de microbiologische pioduktie van tal van organische zuren, aminozuren, vitaminen, enzymen en antibiotica. Van een recente

datum is de ontwikkeling van methodes voor het gebruik van koolwaterstoffen
en aardgas als energiebron voor eiwit—producerende micro-organismen.
De bovengeschetste ontwikkeling van de microbiologie heeft bij de invoering
van het huidige studieprogramma geleid tot een aanzienlijke uitbreiding van de
colleges in de microbiologie.
De colleges microbiologie van de grond, van water en afvalwater, en van zuivel
worden uitsluitend gedurende de ingenieursstudie gegeven. Sinds korte tijd is er
ook een ingenieurscollege technische microbiologie. Aan de ingenieurscolleges
zijn practica van 4-5 maanden verbonden. Gedurende deze tijd wordt de student
toegevoegd aan een van de wetenschappelijke werkers van het Laboratorium onder wiens leiding dan een bepaald onderzoek wordt verricht.
Om op bevredigende wijze de colleges en practica in microbiologie te kunnen volgen is het van veel belang dat men eerst colleges in organische chemie en bio-

chemie heeft bijgewoond. Aan deze eis wordt tot nu toe bij een aantal studierichtingen voldaan voorzover het de organische chemie betreft doch niet voor de
biochemie. Een betere organisatie voor het onderwijs waarbij de colleges algemene microbiologie worden voorafgegaan door die in biochemie en deze weer
door organische chemie is zeer aan te bevelen. Deze colleges zouden in een betrekkelijk korte periode moeten zijn geconcentreerd (zogenaamde blokcolleges).
De door de medewerkers van het Laboratorium voor Microbiologie verrichte
onderzoekingen dragen op verschillende wijzen bij tot de bovengeschetste ontwikkeling van de microbiologie. Deze onderzoekingen kunnen worden samen-
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gebracht tot enkele groepen die overeenstemmen met de verschillende specialisatiegebieden zoals die in het onderwijsprogramma tot uiting komen. Een groep
van onderzoekingen betreft de algemene microbiologie, een tweede de microbiologie van water en afvalwater, een derde de microbiologie van grond, een vierde
die van zuivelprodukten en een vijfde de technische microbiologie.
Een van de centrale onderwerpen van het Laboratorium betreft de arthrobacters,
een tot de corynebacteriën behorende bacteriegroep die op verschillende gebieden
van de microbiologie van belang is. Behalve algemeen in de grond, vonden wij
dat morfologisch zeer verwante organismen in grote aantallen op het oppervlak
van kaas, in actief slib en in de fyllosfeer (flora van het bladoppervlak) voorkomen.
Bovendien bleken vertegenwoordigers van deze groep zeer belangrijk te zijn bij
verschillende industriële produktieprocessen, zoals de microbiologische produktie

van aminozuren, omzetting van steroïden enzovoort.
Op het gebied van de algemene microbiologie werd de morfologie van dit bacterietype met behulp van fasencontrastmicroscopie uitvoerig nagegaan, in het
bijzonder in verband met het bij deze organismen voorkomende verschijnsel van
pleomorﬁe (vormverandering onder invloed van leeftijd en voeding). Veel onderzoek werd ook verricht over de voeding van deze micro-organismen. De betekenis
van de C—N-verhouding van het voedingsmedium werd bestudeerd in verband
met de vorming van reserve—stoffen door de arthrobacters. Dit zijn intracellulaire
verbindingen die bij afwezigheid van uitwendig substraat dienen om de organismen aan onderhoudsenergie te helpen. Een uitvoerig biochemisch-microbiologisch onderzoek werd verricht naar de vorming, de structuur, en de benutting
van de bij deze bacteriën voorkomende reservekoolhydraten. Een andere biochemisch—microbiologische studie betreft de porfyrine—hemine-stofwisseling van
de arthrobacters.
Uit onderzoekingen over de waterzuivering met behulp van actief slib blijkt de
betekenis van arthrobacters. Een ander aspect van de activiteit van deze bacteriën betreft de rijping van zachte kaas waarbij ze een overheersende rol spelen.
Een uitvoerig promotie-onderzoek over de microbiologie van Limburgse kaas
is in bewerking. De produktie van aminozuren, in het bijzonder glutaminezuur,
door arthrobacters werd eveneens bestudeerd.
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Het tot de algemene microbiologie behorende onderwerp, ‘reservestoffen bij rnicroörganismen’ is behalve met arthrobacters ook bestudeerd met gisten (vorming

van lipoiden) en met waterbacteriën van het Sphaerotilus-type (poly-[S-hydroxybutyraat).
Op het gebied van de microbiologie van water en afvalwater is uitvoerig onderzoek verricht over de biochemie en bacteriologie van actief slib. Het bacteriologische onderzoek over het afvalwater van aardappelmeel— en strokartonfabrieken
is ten dele verricht in de RIZA-laboratoria te Baflo en Sappemeer, ten dele op een
boot van Rijkswaterstaat op de Eems. De in dat onderzoek verkregen resultaten
vormen een belangrijke bijdrage tot het oplossen van het afvalwatervraagstuk
in de Veenkoloniën.
Het onderzoek over ijzerbacteriën dat reeds gedurende een reeks van jaren gaande
is kan zowel bij de microbiologie van water en afvalwater als bij de algemene
microbiologie worden gerangschikt. Het nauwe verband tussen deze bacteriën
en de afvalwaterbacterie Sphaerotilus natans, die eveneens bij dit onderzoek is
betrokken, is een argument voor plaatsing bij de microbiologie van water. Het
vermogen van de ijzerbacteriën mangaanverbindingen te oxyderen was aanleiding tot een studie over de microbiologie van mangaanverbindingen in de grond.
Op het gebied van de microbiologie van de grond is de activiteit van het Laboratorium voor Microbiologie vooral geconcentreerd op de microbiologische stik-

stofomzettingen (NZ-binding, denitriﬁcatie, N-immobilisatie en -mineralisatie).
Een aantal belangrijke resultaten zijn verkregen, die als een wezenlijke bijdrage
tot de ontwikkeling van het vakgebied kunnen worden beschouwd. Bij de vrijlevende stikstofbinders moeten de uitvoerige onderzoekingen over het geslacht
Beijerinckia worden genoemd. Verder die over blauwvvieren en die over de fyllosfeer. Laatstgenoemd onderzoek betreft de op levende bladeren en in bladscheden

van sommige plantensoorten aanwezige microﬂora die vaak vele N2—bindende
bacteriën bevat die met behulp van door de plant uitgescheiden C-verbindingen

luchtstikstof binden.
De symbiontische stikstofbinding vormt een van de belangrijkste onderwerpen
van onderzoek van het Laboratorium. Uitgebreide proeven zijn genomen over
de betekenis van het spore-element molybdeen en die van koolzuur op de vor—
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ming van wortelknolletjes en de stikstofbinding. Een andere studie betreft de
werking van bepaalde groeistoffen en van licht van verschillende golflengten op
de vorming van wortelknolletjes. Het verband tussen wortelexcreties en verschil
lende fasen van de knolletjesvorming wordt nog steeds bestudeerd. In een andere
serie onderzoekingen wordt getracht symbiontische stikstofbindende plant-bac
terie-systemen te vinden die aangepast zijn aan abnormale bodem- of klimaats
omstandigheden.
Reeds gelukte het een Rbizobium-stam van klaver te isoleren die op zeer zure
grond knolletjes bij klaver kan vormen. Een aantal van deze onderzoekingen ge
schiedt in internationaal verband (IBP = International Biological Program.me).
Behalve met leguminosen is er ook uitvoerig onderzoek verricht over de sym
biontische Nrbinding van niet-leguminosen: Alnus, Casuarina, Podocarpus e.a.
Bij dit onderzoek werél gebruik gemaakt van 15 N2 om de stikstofbinding te con
stateren en van een elektronenmicroscoop voor onderzoek van de structuur der
knolletjes, gedeeltelijk in samenwerking met het Laboratorium voor Microbiolo
gie te Delft.
Een volgend belangrijk onderzoek betreft de stikstofverliezen die optreden na
toevoeging van nitraatstikstof aan grasland. Deze verliezen kunnen aanzienlijk
zijn; vaak is niet meer dan 50% van de toegediende stikstof in de geoogste plan
ten aanwezig, een deel van het nitraat vervluchtigt door denitrificatie. Vastleg
ging van toegediende stikstof in organische verbindingen die in grasland veel
minder gemakkelijk worden gemineraliseerd dan in bouwland is een tweede oor
zaak. De in grasland voorkomende dichte bezetting met plantenwortels is in
beide gevallen verantwoordelijk voor de waargenomen verschijnselen.
Eerder onderzoek op het gebied van de bodem.microbiologie betreft de afbraak
van kalkstikstof, de pectinesplitsing en de afbraak van zwartveen en de chitine
afbraak. Het onderzoek over cellulosesplitsing is hoofdzakelijk in het laborato
rium van de Wieringermeerdirectie te Medemblik verricht. Op het gebied van de
zuivel moet nog worden vermeld een onderzoek over de vroegbeginnende gas
vorming in kaas.
Enzym.inductie en -repressie alsmede een onderzoek naar de metaalcomponenten
van arginase vormen de belangrijkste onderdelen van een uitvoerig biochemisch-
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microbiologisch onderzoek over de synthese en afbraak van het aminozuur arginine bij gist.
De microbiologie is een jonge wetenschap. Dit geldt in nog sterkere mate voor
bepaalde onderdelen zoals, wat ons laboratorium betreft, de microbiologie van
de waterzuivering en verschillende onderdelen van de technische microbiologie.
Het laat zich dan ook aanzien dat de ontwikkeling van de microbiologie nog
geruime tijd onverminderd zal kunnen voortgaan. Waarschijnlijk zal in toenemende mate gebruik worden gemaakt van moderne apparatuur zodat bepaalde
problemen sneller en beter kunnen worden opgelost.
Daar onderdelen van de microbiologie in nauw verband staan met verschillende
studierichtingen van de Landbouwhogeschool zal de ontwikkeling van deze specialisaties en die van de bewuste takken van de microbiologie waarschijnlijk hand
in hand gaan.
Zoals uit de bovenstaande beschrijving van het vakgebied moge blijken, bestaat
er een nauw verband tussen de verschillende takken van de microbiologie en de
landbouw, vooral indien onder landbouw ook vakgebieden als levensmiddelen—
technologie en waterzuivering wordt verstaan. Zonder micro-organismen zou er
geen afbraak van afgestorven planten— en dierenresten dus geen beschikbaar komen van in organische vorm aanwezige koolstof en stikstof zijn, wat catastrofale gevolgen voor het leven op aarde zou hebben.
Dat behalve deze algemene functie van de microben er nog een aantal functies
zijn die in nauw verband staan met de produktie van voedingsmiddelen moge
uit de volgende voorbeelden blijken. De opbrengst aan landbouwgewassen wordt
op de meeste gronden bepaald door de toevoer van bruikbare stikstofverbindingen. Afgezien van een betrekkelijk beperkt gebied niet hoogstaande landbouw,
waar de toevoer van de stikstof in de vorm van kunstmest plaats vindt, hangt de
stikstofvoorziening van de planten af van de activiteit van micro-organismen.
Dit is in het bijzonder het geval in graslanden en bossen waar de stikstofbindende
bacteriën bijna steeds de stikstofvoorziening voor hun rekening nemen.
Een tweede voorbeeld betreft de microbiële produktie van eiwit uit anorganische
stikstofverbindingen met behulp van goedkope chemische energie (melasse, kool—
waterstoffen, aardgas) of met behulp van het zonlicht (algen). Verschillende des-
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kundigen zien in deze wijze van eiwitproduktie een, althans in beginsel, aanzienlijk eenvoudiger en goedkoper procédé dan in die met behulp van hogere planten
en dieren.

DE PLANTEN FYSIOLOGIE
DR. E. c. WASSINK, hoogleraar sinds 1947.

Het einde van de oorlog liet het Laboratorium weliswaar in hoofdzaak als gebouw intact (op enige vrij belangrijke detailbeschadigingen alsmede vrijwel totale
glasschade na) maar toch inwendig ernstig ontredderd achter. Veel deuren waren
in loopgraven op het terrein gebruikt, bepaalde ruimten waren zeer ernstig vernield en het instrumentarium grotendeels beschadigd of gestolen.
Het beheer werd in 1947 door schrijver dezes overgenomen, nadat zijn ambtsvoorganger, Prof. Dr. A. H. Blaauw, 5 jaar tevoren was overleden. Het beheer
was daarna gevoerd door Mevr. I. Olivier-Luyten, die, in samenwerking met
Mej. Dr. A. M. Hartsema en enige technische stafleden op voortreffelijke wijze
het herstel van gebouw en werkgelegenheid had geëntameerd.
Het hoofdthema van het onderzoek was in de latere jaren van Blaauw’s ambtstijd vrijwel geheel komen te liggen op het gebied van het onderzoek van de periodieke ontwikkeling van bolgewassen en enkele andere planten en van de beinvloeding daarvan door uitwendige omstandigheden, waarvan vooral de temperatuur een zeer belangrijke plaats innam. Blaauw had daartoe bij de bouw van het
laboratorium in 1921 enige donkere kamers voor constante temperatuur laten
inrichten, en wel enkele met verwarming voor temperaturen boven die van de
omgeving en enkele met koelvermogen voor temperaturen beneden die van de
omgeving. In deze kamers waren enigermate geisoleerde afzonderlijke kastjes geplaatst, waarin, door een zwakke inwendige bijverwarming en een thermoregulateur temperaturen tussen 1°—5°C boven die van de kamer konden worden bereikt en, op een, op een vaste plaats hangende thermometer, tot de orde van 0.1 0C
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constant worden gehouden. Met dit, in ’t bijzonder voor de tijd van aanleg ongetwijfeld geavanceerde systeem kon de ontwikkeling van bollen gedurende de
‘rustperiode’ worden onderzocht bij vrijwel alle gewenste temperaturen vanaf
enkele graden beneden O°C tot ca 35 °C. Op deze wijze zijn enerzijds belangrijke
wetenschappelijke resultaten bereikt en konden anderzijds van daaruit belangrijke teeltadviezen worden gegeven.

De twee boven reeds genoemde medewerkers van Blaauw, in 1947 nog aanwezig,
hebben dit type onderzoek voortgezet. Intussen was wel reeds gebleken dat de op
de voorbehandeling volgende opkweek tot bloei eveneens nog sterk afhankelijk
was van uitwendige omstandigheden. Dit aspect heeft later een verhoogde belangstelling gekregen toen, in aansluiting aan ander nieuw opgezet onderzoek in
het Laboratorium, de gelegenheid aanwezig was de opkweek geheel met kunstlicht van bekende spectrale samenstelling en verschillende intensiteiten en dagelijkse belichtingsduren te doen geschieden.
Van de in 1947 nieuw benoemde hoogleraar mocht worden verwacht dat hij zou
pogen het program van onderzoek uit te breiden tot gebieden, waarop hij zich in
het verleden haci geconcentreerd en hierbij aansluitend werk, zodanig dat een
geheel tot stand zou komen, dat met de bestaande mogelijkheden bewerkbaar
was en van voldoende relatie tot de landbouwkundige wetenschappen. Mede van
belang was de overweging dat de doelstelling van het Laboratorium speciaal de
nadruk legde op de beoefening van wetenschappelijk onderzoek, hetwelk echter
dienstbaar moest zijn aan de vorming van ingenieursstudenten en promovendi.

Ook diende rekening te worden gehouden met de omstandigheid, dat geleidelijk

het onderzoek aan de Landbouwhogeschool meer op fundamenteel wetenschappelijke vragen werd geconcentreerd, terwijl onderzoek, dat meer direct op de toepassing gericht is, meer en meer door andere instanties werd overgenomen, hoe-

wel hierbij uiteraard geen volledig scherpe scheidslijnen zijn te trekken.
Een ander punt van belang leek, in het Wagenings milieu met zijn sterk geschakeerd beeld van teeltkundig en fytopathologisch onderzoek enerzijds, en een
goed ontwikkeld fysisch, chemisch, biochemisch en microbiologisch onderzoek
anderzijds, een voortdurende bezinning op de eigenlijke inhoud van het begrip
‘plantenfysiologisch onderzoek’, zodat overlappingen met omringende gebieden
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zoveel mogelijk tot het onvermijdelijke en anderzijds nuttige en verantwoorde,
beperkt zouden kunnen worden.
Zo werd uitgegaan van de gedachte, dat plantenfysiologisch onderzoek tot taak
heeft - op het terrein van onderzoek - naar een beter inzicht in de plantaardige
levensprocessen te streven, waarbij de intacte plant en de intacte cel op de voorgrond staan, en hun beinvloeding door klimaats- en bodemfactoren. De vraag—
stelling is van zuiver natuurwetenschappelijke aard, de keuze der objecten wordt
zoveel mogelijk bij de vraagstelling aangepast. Hierin ligt een duidelijk onder—
scheid met de teeltkundige benadering, die in laatste instantie economisch gefun—
deerd is en waarbij het object van onderzoek (de bepaalde plantensoort met eco—
nomisch belang) centraal zal staan.
Op de basis van deze beschouwing werd onderzoek geëntameerd over de invloed
van de lichtfactor. Begonnen werd met onderzoek der fotosynthese en met het
onderzoek naar de fotoperiodische reactie van de bloei, in ’t bijzonder in licht van
verschillende spectrale gebieden; van de aanvang af werd in deze onderzoekingen
door ingenieursstudenten deelgenomen. In de eerste jaren moest de methodiek
afgestemd worden op de zeer gebrekkige instrumentele uitrusting van het Labo—
ratorium; het was daarom een gelukkig toeval dat een programmapunt in het
fotosynthese onderzoek dat toentertijd van veel belang leek, nl. de vraag naar
de rol van fosfaten bij de fotosynthese, met een beperkte uitrusting bewerkbaar
scheen. Deze vraag was belangrijk doordat enerzijds het concept der energierijke

fosfaten nog van recente datum was, anderzijds kort tevoren voor de (kleurloze)
autotrofe oxydatieve zwavelbacteriën bij afwezigheid van koolzuur de vastleg—
ging van althans een deel van de energie van de oxydatieve reactie in ATP was

geclaimd (mogelijk zelfs niet geheel terecht). Dit maakte het verleidelijk te zien
of bij de purperen zwavelbacteriën, wier stofwisseling nauw verwant is met die
van de bovengenoemde, met dien verstande dat de rol van de oxydatieve reactie
in grote trekken schijnt overgenomen door de lichtenergie, iets soortgelijks kon
worden waargenomen. Inderdaad kon worden aangetoond dat deze organismen
bij afwezigheid van koolzuur onder belichting, toegevoegd anorganisch fosfaat
vastleggen in een organische binding, welke later als polyfosfaat kon worden gekarakteriseerd. Kort daarop werd dit verschijnsel ook bij groene cellen vastge-
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steld. Deze proeven behoorden tot de eerste, die het bestaan van fotofosforylering
bij de fotosynthese aantoonden. Bij aanwezigheid van koolzuur was dit veel min
der uitgesproken; het kon aannemelijk worden gemaakt, onder meer ook door proe
ven met glucose, dat, bij aanwezigheid van een passende acceptor, het anorganisch
fosfaat in een cyclisch proces weer wordt teruggevormd. Terwijl in de volgende
jaren van andere, onder meer Amerikaanse, zijde belangrijke bijdragen tot op
heldering van het biochemisch mechanisme van deze fotofosforylering werden
gegeven, werd hier onder meer aandacht geschonken aan een nadere karakteri
sering van het proces in de intacte cel, en de daarbij optredende componenten, in
't bijzonder in verband met zogenaamde begineffecten; in de laatste tijd is onze
mogelijkheid deze studies voort te zetten, verruimd. Een speciaal aspect hierbij is
de relatie met de werking van bepaalde herbiciden, die voor sommige schakels in
de reactieketen zeer sterk en selectief giftig blijken en zodoende enerzijds tot de
analyse van delen van het fotosyntheseproces, anderzijds tot beter begrip van
herbicidewerkingen kunnen bijdragen.
In de eerste jaren leidde een vruchtbare personele unie met een pas opgerichte
fotobiologische werkgroep van Philips in de handen van een bekwaam onder
zoeker tot een belangrijke bijdrage in de studie van de schommelingen in de zuur
stof- en koolzuurgaswisseling van bladen aan het begin van een belichting. Bo
vendien leverde deze relatie een sterk vergemakkelijkte toegankelijkheid tot veel
al nog moeilijk verkrijgbare materialen op, o.a. de toen pas geïntroduceerde fluo
rescentiebuizen, welker beschikbaarheid het onderzoek in het Laboratorium ook
op andere gebieden sterk heeft bevorderd en zeer werd gewaardeerd.
Door de beschikbaarheid van een bepaald subsidie kon tevens een begin gemaakt
worden met ademhaling- en gaswisselingonderzoek bij aardappelknollen tijdens
de bewaring. Door een vrij vroegtijdig wegvallen van dit subsidie kon dit interes
sante en belangrijke onderzoek helaas niet worden afgerond.
Het aanvankelijk onderzoek op het gebied van de fotoperiodiciteit maakte ge
bruik van een Crucifeer als proefplant en startte min of meer tezelfder tijd als
het fosforyleringsonderzoek. In 't bijzonder werd de spectrale af hankelijkheid
van de bloei bestudeerd, vanwege het feit dat genoemde plantengroep bekend
stond als 'blauwgevoelig' in tegenstelling tot de meer geprononceerde roodge-
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voeligheid van de meeste andere planten. Bovenstaande werd bevestigd en bovendien werd gevonden, wat toentertijd geheel onbekend was, dat een sterke bloeistimulerende werking bij de gebruikte proefplant uitging van het nabije infrarood. Enkele jaren later werden deze waarnemingen door Amerikaanse onderzoekers bevestigd en, uitgaande van soortgelijke waarnemingen bij zaadkieming
(waar als regel rood licht kiemingsbevorderend, nabij infrarood hiertegen antagonistisch werkt) tot in groot detail uitgewerkt. Dit leidde tot de postulering van
twee in fotochemisch evenwicht verkerende vormen van een nieuw pigment,
fytochroom genaamd, welke hun hoofdabsorpties resp. in het rode en nabijinfrarode (door deze Amerikaanse groep spoedig als ver—rood aangeduide)
spectraalgebied hebben. In latere jaren kon het fytochroom onder gebruikmaking
van speciale technieken en delicate absorptiestudies worden geëxtraheerd en gezuiverd en in vitro bestudeerd. Aan dit onderzoek neemt ons Laboratorium, in
’t bijzonder weer in de laatste jaren, actief deel, nadat in de tussenliggende tijd
nog een groot aantal fotoperiodische eËecten, mede met gebruikmaking van gibberellinen en kinetinen waren bestudeerd en in ’t bijzonder ook aan bepaalde
morfogenetische effecten, met name de bladvorm en de top-wortelverhouding
uitvoerig aandacht was geschonken. Een speciaal aspect vormt nog de blauwgevoeligheid van deze verschijnselen onder een aantal condities, waarbij het fyto—
chroom mede in het spel schijnt te zijn, hoewel het hier slechts een geringe absorptie vertoont. Een en ander maakt momenteel in de laboratoria, die zich met
deze problemen bezig houden nog een veld van actiefonderzoek uit.
Op het gebied van de fotosynthese werd naast de fosforylering het rendement
van de lichtenergie in studie genomen; een aantal medewerkers heeft zich in de
loop der jaren bezig gehouden met de studie van dit vraagstuk in massaculturen
van eencellige groenwieren. Ook thans wordt hieraan bij ons nog gewerkt. Deze
culturen kunnen in principe licht omzetten met een hoog rendement, dat gemak-

kelijk in de orde van 10% kan liggen; een normale landbouwoogst haalt over een
groeiseizoen niet meer dan 1 à 2%, hoewel in een deel van de groeiperiode even
hoge rendementen kunnen worden bereikt als in een sterk groeiende algecultuur;
genoemde periode valt :]: samen met het bereiken van de maximale vegetatieve
ontwikkeling, mits deze in een gunstig jaargetijde ligt.
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Steun werd spoedig verkregen voor meer gedetailleerd onderzoek van de foto
synthese van hogere planten (gewassen) in 't bijzonder ook in verband met de
leeftijd van het blad en de plant en, in een speciaal geval, in relatie tot virusaan
tasting, waarbij tevens uitgebreid aandacht werd geschonken aan de koolhy
draatstofwisseling.
Connecties met tuinbouwkundige problemen leidden tot het bestuderen van
enige fundamentele vraagstukken van waterhuishouding en transpiratie, in 't bij
zonder ook met betrekking tot de lichtfactor.
Beide laatstgenoemde typen van onderzoek leidden tot een verruimd begrip van
de beperkende factoren en weerstanden in plant, blad en atmosfeer voor transport
van koolzuur en waterdamp, waarbij onder meer werd aangetoond dat de foto
synthese van planten in vol zonlicht bij normale zomertemperatuur aan een
sterke koolzuurbeperking onderhevig is. In 't bijzonder bij de studie van de tran
spiratieverschijnselen, die een zeer belangrijk deel van de energie-afvoer van de
plant voor hun rekening nemen, werd mede aandacht geschonken aan de relatie
tussen blad- en omgevingstemperatuur onder verschillende condities.
Een aantal aspecten van deze problematiek wordt ook thans nog in het Labora
torium onderzocht, ten dele in relatie tot het International Biologica! Program
me. Daarnaast werden werkwijzen ontwikkeld, waarbij, uitgaande van natuur
lijke omstandigheden, de invloed van de daglengte en de lichtintensiteit - als uit
het complete milieu betrekkelijk goed isoleerbare factoren - op drogestofproduk
tie en morfogenese van planten worden onderzocht. In dit werktype werden tot
dusver enige bol- en knolgewassen, alsmede enkele eenjarige planten bestudeerd,
waarvoor eenvoudige apparatuur werd ontworpen. In recente tijd werd behalve
aan de uitwendige morfologie, ook aandacht geschonken aan de reactie van de
anatomische structuur op bijvoorbeeld verschillen in lichtintensiteit. Van inter
esse zijn de ook op dit gebied op te sporen kwantitatieve relaties, die ook bestu
dering van submicroscopische kenmerken in dit opzicht aantrekkelijk maken. De
objecten voor het onderhavige proeftype waren uiteraard tot dusver meest mo
noculturen van de betreffende plantensoort; in de laatste jaren zijn, mede in IBP
verband enkele eenvoudige experimentele competities tussen twee soorten in het
onderzoek betrokken, terwijl ook een begin is gemaakt met de studie van natuur-
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lijke vegetaties. Dit geschiedt ten dele in samenwerking met ecologen, waarbij
ook de eventuele verschuiving in sociologische samenstelling in beschouwing kan
worden genomen; ook hierbij is het International Biologica! Programme be
trokken.
Anderzijds werden in recente tijd soortgelijke proeven met monoculturen onder
gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd, waarbij onder meer ook de invloed
van temperatuurverschillen kon worden bestudeerd.
Aandacht wordt eveneens geschonken aan de morfogenese van het fotosynthese
apparaat, in 't bijzonder in relatie tot de lichtintensiteit ('zon'- en 'schaduw'
bladen). Deze bleken in het rendement van de lichtenergie en in de hoogte van
het lichtverzadigingsniveau in tegengestelde richting te verschillen. Aansluitend
zij nog gewezen op onderzoekingen met zaailingen van Acer sp., waarbij onder
meer de reactie van de wortelgroei op veranderingen in de lichtintensiteit werd
gemeten, alsmede de invloed van verschillen in grond- en luchttemperatuur. Hoe
wel enkele 'negatieve' temperatuureffecten optraden leek het, evenals in een reeds
eerder uitgevoerd onderzoek over zetmeelhydrolyse in bladen, niet nodig 'nega
tieve' temperatuurcoëfficiënten voor bepaalde procesdelen aan te nemen.
Onder gebruikmaking van gecontroleerde condities werd de relatie tussen de
produktie van drooggewicht en de wateropname inleidend bestudeerd, onder
meer in afhankelijkheid van lichtintensiteit en temperatuur. Veel hiervan zal in
toekomstig onderzoek nog kunnen worden verdiept, ten dele wordt hieraan reeds
gewerkt. Het bleek onder meer dat de transpiratie van een plant, eenmaal gegroeid,
in zijn reactie op de temperatuur vrijwel overeenkomt met een Piche-verdam
pingsmeter, tenzij onvoldoende watertoevoer dit belet. Ook bleek de hoge tempe
ratuurcoëfficiënt van de waterpermeabiliteit van een wortelstelsel in een deel van
het temperatuurtraject te wijzen op het belang van enzymatische processen in de
plasmamembranen, een conclusie, die goed past in het moderne beeld, dat men
zich van permeaties door biologische membranen heeft gevormd.
Enigszins terzijde van boven besproken veld van onderzoek zij nog het biolumi
nescentie-onderzoek vermeld, dat in recente tijd weer werd opgevat en onder
meer leidde tot semi-massale schudculturen van lichtende schimmels, waarvan
het materiaal geschikt is en reeds inleidend gebruikt werd voor afscheiding van

(341]

de lichtende principes. Tevens zijn zij zeer geschikt voor fysiologisch onderzoek.
In de eerste jaren sedert 1947 werd bewust gestreefd naar een snelle vergroting
van de wetenschappelijke staf, hetgeen mede door subsidies van TNO en ZWO
mogelijk was, waardoor snel een discussiemilieu van behoorlijke omvang en va
riatie tot stand kon komen, van de aanvang af ± wekelijkse colloquia konden
worden georganiseerd, enzovoort. Door geleidelijk wegvallen van tijdelijke sub
sidies is daarna jarenlang de wetenschappelijke staf in totaal van vrijwel gelijke
omvang gebleven, zelfs kon tijdelijk een teruggang worden geconstateerd, welke
in latere jaren ten dele door uitbreiding van de vaste staf in Landbouwhoge
schoolverband kon worden ingehaald.
Van de aanvang af is bij proeven in het Laboratorium naar een zo goed mogelijke
controle van de omstandigheden gestreefd. Dit is ten dele mogelijk zonder spe
ciale hierop gerichte constructies, maar wordt door deze uiteraard verruimd en
vergemakkelijkt. Vandaar dat reeds in 1951 een enigermate gedetailleerd plan
voor een vrij uitvoerige controle van proefomstandigheden werd opgesteld. In
1960 is dit plan, in verder uitgewerkte vorm, tot realisatie gekomen. Bij de nadere
uitwerking en instrumentele uitrusting van deze opzet zijn door verschillende
stafleden waardevolle bijdragen geleverd. De reeds geleidelijk gerealiseerde ver
ruiming van de instrumentele uitrusting kon daarbij eveneens verder worden uit
gebouwd.
In alle geschetste lijnen van onderzoek is in de nabije toekomst voldoende moge
lijkheid van verdere ontwikkeling. Genoemd kunnen worden: de verdere karak
terisering van de eerste fosforyleringsprodukten in de fotosynthese, de rol van
herbiciden in de plant en hun waarde voor de studie van het mechanisme van de
fotosynthese, de relatie tussen transpiratie en drogestofproduktie, de verdere
analyse van de waterpermeabiliteit (en eventueel ionenpermeabiliteit) van plant
aardige membranen, de studie van het fytochroom, de invloed van de lichtfactor
bij groei en periodiciteit en de invloed van deze factor bij competitie tussen plan
ten; de relatie tussen milieufactoren en anatomie; de relatie tussen licht-en groei
stofwerkingen. De ontwikkeling gaat in de richting van de vorming van min of
meer vaste groepen van onderzoekers rond een bepaald probleem, waarbij dan
tevens ingenieursstudenten en promovendi worden opgenomen.
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Gemiddeld werken jaarlijks ca 4-5 ingenieursstudenten in het Laboratorium, er
ontstonden sedert 1947 twaalf dissertaties, een ongeveer gelijk aantal promoven
di is momenteel nog bezig.
Bovenstaande schets kon de ontwikkeling en de thans bestaande toestand in
wetenschappelijk opzicht uiteraard slechts vluchtig aanduiden. Wie zich meer
uitvoerig zou willen oriënteren zij verwezen naar Mededelingen Landbouwhoge
school 64-16, waarin een deel van de problematiek uitvoeriger is toegelicht als
mede enkele literatuuropgaven voorkomen welke op andere facetten betrekking
hebben.

DE PLANTKUNDE
DR. E. REINDERS, hoogleraar tot 1955; DR. c. A. REINDERS-GOUWENTAK, lector van
1945 tot 1956, hoogleraar van 1956 tot 1967; DR. R. BROUWER, lector van 1957 tot
1958; DR. H. J· BRAUN, hoogleraar van 1963 tot 1966, buitengewoon hoogleraar
1966; DR. A. L. STOFFERS, hoogleraar sinds 1966.

De plantkunde is een begrip dat in de leeropdrachten der docenten niet nader
wordt toegelicht. Er is dan ook van oudsher overleg geweest tussen de docenten
in de plantkunde en hun collega's in de landbouwkundige vakken omtrent de
leerstof plantkunde. Het spreekt welhaast vanzelf dat met de wisseling in de be
zetting der landbouwkundige leerstoelen ook de verlangens ten opzichte van de
te doceren stof in de plantkunde verschilden. Zo verviel in 1950 de inleiding in
de vegetatieve en generatieve ontwikkeling van schimmels, in het bijzonder die
der verwekkers van planteziekten, zo was kort tevoren vervallen de kennis van
grassen op vegetatieve kenmerken. En tenslotte verdween de kennis der onkruid
flora uit het propaedeutisch onderwijs bij de invoering van de onderwijsherzie
ning van 1957, als gevolg van de verkorting van de propaedeuse-studie en de ver
plaatsing van het propaedeutisch examen van na-de-zomervakantie naar de
maand juni, waardoor de voor het verwerven van plantenkennis zo noodzakelijke
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zomermaanden verloren gingen. De inperking van de leerstof welke van het
Laboratorium voor Plantkunde werd verlangd, vond mede zijn oorzaak in de
uitbreiding van de wetenschappelijke staven van de laboratoria der tegenwoor
dige richting-hoogleraren. De wens om ter wille van een hechte aansluiting op
het eigen onderwijs leerstof als de bovengenoemde zelf of door eigen stafleden te
doen geven was redelijk, was bovendien voor het Laboratorium voor Plantkunde
a blessing in disguise.
Sterker dan voorheen kon men nu op het Laboratorium voor Plantkunde zich
concentreren op hetgeen van oudsher als de voornaamste taak van het Labora
torium is beschouwd: de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek in de planten
morfologie, de plantenanatomie en de plantenfysiologie.
Einde 1963 is de leerstoel Plantkunde gesplitst in een leerstoel Plantenfysiologie
en een leerstoel Planten-anatomie-morfologie, waarmede het Laboratorium voor
Plantkunde twee afdelingen ging bevatten, de Afdeling Planten-anatomie en
-morfologie, en de Afdeling Plantenfysiologie. Einde 1966 werden de leerstoelen
Plantkunde herzien en gesplitst in een leerstoel Plantenfysiologie-zonder-de
propaedeutische plantenfysiologie, en een leerstoel Plantkunde inhoudend de
Planten-anatomie-morfologie en de propaedeutische Plantenfysiologie, zodat
sindsdien het Laboratorium voor Plantkunde een Afdeling Plantenfysiologie en
een Afdeling Plantkunde heeft.
De bovengenoemde splitsingen in de oorspronkelijke leerstoel Plantkunde bren
gen de noodzaak met zich mede hier de te behandelen ontwikkeling van de plan
tenanatomie-morfologie te splitsen in twee perioden, 1945-1963 en 1963-1967.
Met de eerste periode kan tegelijk behandeld worden de plantenfysiologie 19451967.
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DE PLAN TEN-MORFOLOGIE (-ANATOMIE ), 1945-1963
EN DE PLANTENFYSIOLOGIE 1945-1967.

Om een goede samenhang tussen de te doceren onderdelen te waarborgen heeft
het onderzoek naast zuiver plantenanatomisch of plantenfysiologisch c.q. eco
logisch te zijn gericht, zich ook bewogen op het gebied der fysiologische planten
anatomie en fysiologische morfologie.
Het onderwijs heeft steeds een grote invloed gehad op de keuze van onderwerpen
van onderzoek in de planten-anatomie. Zo was er in het bijzonder voor de stu
denten in de tropische bosbouw, dieper gaand onderzoek noodzakelijk omtrent
hout en bast van tropische bomen. Het onderzoek van hout, naar de bouw en
soorten van grondweefsel, naar de bouw der secundaire mergstralen van Dicoty
len, naar de verbreiding van de kenmerken van het etagebouw-complex, naar
de vertraagde ontwikkelingsgang van bepaalde houtelementen ten opzichte van
andere, heeft ook bijgedragen tot de uitbreiding van kenmerken om te komen tot
de systematische onderscheiding van tropische houtsoorten naar hun houtana
tomische bouw. Een uitvoerig onderzoek naar de bouw en de ontwikkeling van
tropische en niet-tropische boombasten legde de grondslag voor verder werk op
dit gebied verricht.
Buiten het eigenlijke onderzoek om verleende het Laboratorium medewerking
bij de voorbereiding van de uitgave van een determinatietabel voor Javaanse
houtsoorten naar microscopische kenmerken, van een determinatietabel voor
houtsoorten uit Malesië naar loepkenmerken, en verzorgde voor de Flora Male
siana (ed. Prof. Dr. C. C. G. J. van Steenis) het houtanatomische literatuurcom
mentaar voor de jaarlijks verschijnende aflevering.
Evenals in de plantenanatomie heeft het onderwijs ook een grote invloed gehad
op de richting van het onderzoek in de plantenfysiologie-ecologie. Daar de
meeste studenten na het beëindigen van hun Kandidaats-B studie niet meer in
contact komen met een plantenfysiologisch laboratorium, was het gewenst hen
in dit gevorderde stadium van hun studie in aanraking te brengen met die metho
diek en resultaten van plantenfysiologisch onderzoek welke voor hun verdere
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studie van belang konden worden geacht. Overigens hebben in het kader van
hun ingenieursstudie ook verscheidene studenten medegewerkt aan het onderzoek.
Het onderzoek naar de toepassing van kunstlicht bij het opkweken van tomateplanten in de winter geschiedde naar aanleiding van het feit dat de gangbare
methode van kunstlicht-toediening tijdens de nachtelijke uren ons in verband
met de lichtbehoefte van de tomateplant onjuist voorkwam; om bepaalde bladbeschadigingen te voorkomen moest de temperatuur laag gehouden worden en
ook dit leek een vreemde handelwijze bij een plant als de tomaat gezien het feit dat
de plant tijdens het toedienen van kunstlicht fotosynthetisch werkzaam moest
zijn. Uit ons onderzoek bleek dat een versterking overdag van het natuurlijke
zwakke winterdaglicht, betere planten en een vervroeging van de oogst opleverde,
mede doordat het nu mogelijk was overdag tijdens de fotosynthetische periode
een hoge temperatuur aan te houden en aan de thermoperiodische behoefte van
de tomaat te voldoen door een lagere temperatuur ’s nachts. In nauwe samenwerking werd op een paar bedrijven de methode in de praktijk, ook van economische kant, getoetst. Onderzoek aan het Laboratorium naar de spectrale behoefte van de tomaat toonde de bevorderende werking van rood licht aan op de
generatieve ontwikkeling.
Plantenfysiologisch-anatomisch van aard is het onderzoek, dat verricht werd
naar de invloed van groeistof op het tegengaan van vruchtval bij tomaat en ap—
pel. De anatomische veranderingen die hierbij optreden in de abscissielaag van
de vruchtsteel zijn niet alleen van kwantitatieve maar ook van kwalitatieve aard.
Bij de tomaat bleek o.a. het al of niet toppen der planten tevens van invloed te
zijn. Dit ogenschijnlijk fundamentele werk is ook van praktisch belang wegens
de negatieve invloed van groeistoffen op vruchtgrootte, zowel bij appel als bij
tomaat. Voorlopig onderzoek wijst er niet op dat in beide richtingen positieve
resultaten te verwachten zijn bij gebruik van geringere groeistofconcentraties.
De in ons Laboratorium vóór 1945 verkregen resultaten omtrent de noodzaak dat
de winterrust opgeheven moet zijn, voordat groeistof het cambium van bomen
kan aanzetten tot hernieuwde activiteit, en dat het opheffen van de winterrust
langs natuurlijke weg mag zijn gebeurd, dan wel door kunstmatig ingrijpen is
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verbroken, hadden de basis gelegd voor het oplossen van een probleem bij de
vegetatieve voortplanting. Het betrof hier het in enkele weken tijds tot uitlopen
brengen van knoppen en tegelijkertijd doen bewortelen van stekken met omgààn
van de winterrust. Aanleiding tot dit werk was een verzoek van wijlen Professor
Houtzagers de mogelijkheid te onderzoeken om populierenstekken van het Zui
delijk halfrond uit een streek met relatief korte daglengte kort na de bladval al
daar verzonden, vóór de 21ste juni in ons land aan de groei te hebben.
Een directe voortzetting van onderzoek van vóór 1945 is het bestuderen van de
bloei op de werkzaamheid van het hout-bast cambium, het verschil in werking
van de mannelijke en vrouwelijke bloemen van tweehuizige planten, en de invloed
van groeistof als vervanger van bloemen. In een aanvullende literatuurstudie
werd aangetoond de afwezigheid van een fundamenteel verschil tussen eenjarige
kruiden en houtige gewassen wat betreft de invloed van de bloei op de activiteit
van het hout-bast cambium.
Aan het Handbuch der Pflanzenphysiologie (ed. Professor W. Ruhland) werd
medewerking verleend voor het hoofdstuk Physiology of the cambium; voor de
Flora Malesiana (zie boven) verzorgde het Laboratorium een bijdrage over de
fysiologie en ecologie van mangrove-bomen in verband met hun houtanato
mische bouw.

DE PLANTEN -MORFOLOGIE (-ANATOMIE) NA 1 9 6 3

N a 1963 heeft een uitbreiding plaatsgevonden van het histologisch onderzoek
van het secundaire xyleem, waarbij getracht is de gevonden bouwtypen in te pas
sen in een functioneel systeem, gebaseerd op de wijze van watertransport. Aanvan
kelijk werden hierbij voornamelijk Europese, later ook tropische houtsoorten be
trokken.
Tevens werd nagegaan in hoeverre de bouw van het secundaire xyleem een aan
passing vertoont aan milieu-omstandigheden. Dit leidde tot een vergelijkend
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anatomisch onderzoek van boomsoorten die in het laagland of in de bergen hun
natuurlijk verspreidingsgebied hebben.
De vraag welk verband aanwezig was tussen het verticale en het horizontale
watertransport-systeem, resulteerde allereerst in een onderzoek naar de ontwik
keling en bouw van één-rijige houtstralen. Een begin werd gemaakt met de meer
rijige houtstralen, welke niet ontstaan zijn uit versmelting van de één-rijige.
Daarnaast richtte zich het onderzoek op de histologie van het secundaire floeem
van Gymnospermen, in verband met de transportwegen der assimilaten. De ge
vonden transportwegen zijn ten dele fysiologisch geverifieerd.
De bezetting van de leerstoel Plantkunde in 1966 betekende een continuering van
het anatomisch/morfologisch onderzoek tegen een ecologische achtergrond.
Het houtonderzoek richt zich op correlaties tussen bouw en standplaats, met
name gebergte versus laaglandsoorten, kalk- versus niet-kalksoorten.
Eveneens ecologisch-anatomisch gericht is het epidermis onderzoek.
Het histologisch onderzoek van het secundaire floeem werd uitgebreid tot de
Angiospermen.
Aan het Handbuch der Pflanzenanatomie (ed. Prof. Dr. W. Zimmermann &
Prof. Dr. P. Ozenda) wordt medewerking verleend voor het hoofdstuk 'Die
Epidermis'.

DE PLANTEN SYSTEMATIEK
DR. H. J. VENEMA, hoogleraar sinds 1947; DR. J. G. B. BEUMÉE, lector van 1947 tot
1953; DR. H. c. D. DE WIT, lector van 1953 tot 1959, hoogleraar sinds 1953.

Enkele clandestiene en één georganiseerd bezoek aan het Laboratorium en het
Arboretum tijdens de laatste oorlogswinter, toen Wageningen geëvacueerd was,
om een aantal kostbare boeken en instrumenten naar wat wij veiliger oorden
achtten te brengen, waren voldoende om te beseffen dat met het herstel na het
beëindigen van de oorlog zeer veel tijd gemoeid zou gaan. De materiële schade
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in het Arboretum was bijzonder groot: paarden hadden er los rondgelopen, tanks
waren er doorgetrokken, zoals ooggetuigen geconstateerd hadden en het borst
beeld van Linnaeus was vernield. Het Laboratorium was er al niet veel beter aan
toe. Het dak had enkele voltreffers gekregen en wel juist dat gedeelte waaronder
het herbarium was opgeborgen. Enkele tientallen herbariumdozen met vele hon
derden vellen herbariummateriaal zijn daarbij verloren gegaan. De klepperende
ramen, waarin geen glas meer zat, de regen die door het dak ongehinderd naar
binnen kwam, en de wind die aan flarden gordijnen rukte, de gaten in de muur,
de kleffe aaneengeplakte massa van herbariumdozen, andere waardoor granaat
scherven geslagen waren, de tuin met vernielde bomen, waaronder manshoog
onkruid groeide, vormen een blijvende herinnering aan het laatste oorlogs-half
jaar. Overbodig te zeggen dat de kassen totaal vernield waren. Wageningen was
al enige tijd geëvacueerd, toen Prof. Reinders nog kans had gezien enkele weken
in zijn Laboratorium te verblijven, van waaruit hij tot het allerlaatste moment
de kasplanten heeft verzorgd, totdat ook hij Wageningen moest verlaten. Het
Laboratorium deelde het lot van andere laboratoria: het werd leeggeplunderd.
Vóór alles moest na de terugkeer te Wageningen het onderwijs op gang komen.
De hiervoor onmisbare optiek was echter geheel verdwenen. Ook diende het
onderwijs gereorganiseerd te worden. Wilden de toenmalige studenten zoveel
mogelijk profijt trekken van dit vak, dan diende rekening gehouden te worden
met hun speciale belangstelling. Deze taak was echter voor één docent te om
vangrijk. Dr. J. G. B. Beumée, die zich vóór de oorlog vele jaren met grote toe
wijding geheel vrijwillig beziggehouden had met de revisie van herbariumcollec
ties, was bereid het onderwijs in de Systematiek en Geografie der Tropische Plan
ten te verzorgen. Dat bracht een belangrijke verlichting van de onderwijstaak
mee. Beumée heeft de jaren dat hij lector was al zijn aandacht aan het onderwijs
besteed. Zijn rijke ervaringen als houtvester en later als directeur van het Her
barium te Buitenzorg maakten dat studenten hun kennis der Maleise flora uit de
eerste hand kregen. Beumée heeft dit onderwijs tot 1 november 1953 voortgezet.
Hij werd als lector opgevolgd door Dr. H.C. D. de Wit, wiens tropenervaring
heel wat ruimer was, hetgeen een uitermate gelukkige omstandigheid was, gezien
de totaal gewijzigde politieke verhoudingen ten aanzien van de tropen na de
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oorlog, waarmede ook de Landbouwhogeschool geconfronteerd werd. De Wage
ningers, die roeping gevoelden een levensloop op te bouwen in de tropen, moch
ten zich gelukkig prijzen dat zij zo'n brede opleiding deelachtig konden worden.
Het bleek al ras noodzakelijk dit lectoraat om te zetten in een hoogleraarschap,
hetgeen op 1 maart 1959 geschiedde.
Het onderwijs in de Plantensystematiek en -geografie werd voortaan door twee
hoogleraren verzorgd. De verdere ontwikkeling der tropische richting kunt U
elders lezen. Voor wat de gematigde zone betreft bleek het gewenst zoveel moge
lijk rekening te houden met de uiteenlopende behoeften van de diverse studie
richtingen, voor wie dit vak een onderdeel van hun studie vormt. De Bosbouw,
Tuinbouw, Tuin- en Landschapsarchitectuur en enkele jaren later ook de Plan
tenveredeling en het Natuurbehoud en Natuurbeheer hadden hun eigen verlan
gens te dien aanzien. Voor de buitenwacht blijft het nog altijd moeilijk te be
grijpen waarom de Plantensystematiek en -geografie niet een deel uitmaakt van
diverse studierichtingen, welke onder de Nederlandse Landbouw vallen. Enige
kennis van de bouw en verspreiding der landbouwgewassen lijkt toch ook voor
deze studierichtingen niet zonder betekenis te zijn! Het gaat ten slotte om niet
meer of minder dan de wetenschappelijke identificatie van hun studiemateriaal.
Sinds 1925 heeft zich, aanvankelijk vooral in West-Europa, maar al spoedig ook
mondiaal, een nieuwe wetenschap ontwikkeld met eigen probleemstelling en
methoden, de plantensociologie, ook wel de vegetatiekunde genaamd. Ons land,
en zeer in het bijzonder de Landbouwhogeschool, was van de aanvang af zeer
nauw betrokken bij deze ontwikkeling.
Voor vele landbouwwetenschappen heeft de vegetatiekunde de betekenis van
een basiswetenschap: Bosbouw, Tuin- en Landschapsarchitectuur, Weidebouw,
Cultuurtechniek, Natuurbehoud en Natuurbeheer, Planologie, hebben allen met
dit vak te maken en vaak zelfs in zeer hoge mate. Dat is voornamelijk te danken
aan het synthetisch karakter van deze wetenschap. Vele onderzoekingen in di
verse richtingen op dit terrein zijn na de oorlog door dit Laboratorium verricht:
de duinvegetaties in verband met de drinkwatervoorziening, duinbeheer en re
creatie van Den Haag en de provincie Noordholland; de Biesbos, waar het plan
tenkleed bestudeerd werd in relatie tot de zeer gecompliceerde bodem- en water-
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verhoudingen aldaar; de zoutvegetaties van het Deltagebied; de systematische
ordening en floristische samenstelling van de Nederlandse bos- en struweelgezel
schappen; samenstelling en geografische verbreiding van akkeronkruidgezel
schappen; een aantal zeldzame landschapstypen, zoals de wetenschappelijk waar
devolle en landschappelijk zeldzame brongebieden in Oost-Nederland, maar ook
van grote recreatiegebieden met name de Hoge Veluwe en een inventarisatie van
het in ons land aanwezige hakhout van zoveel belang in verband met landschaps
verzorging en recreatievoorzieningen.
Afzonderlijk moet genoemd worden het Biologisch Station te Wijster, aanvan
kelijk een privé-onderneming van Dr. W. Beijerinck, maar al spoedig een Stich
ting met als doelstelling de bestudering van de flora, fauna en vegetatie van het
Drentse district en dat in 1953 bij de Landbouwhogeschool kwam als onderaf
deling van het Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie. Het unieke
karakter van dit Drentse district wordt onder meer gekenmerkt door een eigen
klimaat en bodem. Het klimaat daar is kouder en ruwer dan elders in het land.
Geologisch is het gebied vooral gekenmerkt door de duidelijke sporen van de
IJstijd (keileemdek). Deze omstandigheden weerspiegelen zich in de samenstelling
van flora, vegetatie en fauna, die een relatief groot aantal Noord-Europese trek
ken vertonen, voldoende om het gebied te beschouwen als een afzonderlijk bio
geografisch district.
Het Biologisch Station, dat sinds 1967 een eigen laboratorium heeft betrokken,
biedt naast zijn permanente staf bezetting de mogelijkheid om gastmedewerkers
te ontvangen. De staf zelve houdt zich voornamelijk bezig met het inventari
seren van de flora, de vegetatie en de fauna, vooral fungi, musci, lichenen en voor
wat de zoölogie betreft loopkevers en hun binding aan hun woongebied. De gro
te praktische betekenis van zeer gespecialiseerde kennis blijkt uit de studie van
mossen en korstmossen als indicatoren voor luchtverontreiniging in geïndustria
liseerde gebieden: een onderzoek, dat niet alleen in ons land verricht wordt,
maar ook in Belgisch-Limburg. Het arbeidsterrein van het Biologisch Station zal
eerlang uitgebreid worden, wanneer daar ook een hydrobioloog werkzaam zal
Zljn.
Het herstel van de Botanische Tuinen kon direct na de oorlog al dadelijk krachtig
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ter hand genomen worden omdat de boekhouding van de levende collecties tij
dens de oorlogsjaren opgezet, niet verloren was gegaan.
Het oorspronkelijke landhuis Belmonte was ten gevolge van oorlogshandelingen
geheel vernield en het opgaande hout was zwaar beschadigd ten gevolge van het
granaatvuur. Hier zijn in de loop der jaren collecties van houtige gewassen bij
eengebracht, die alle gedijen kunnen op hoge, droge, vrij arme gronden. Daartoe
behoren vooral vertegenwoordigers van de geslachten Acer, Crataegus, Forsy
thia, Fraxinus, Malus, Prunus, Rhododendron, Viburnum e.a. Vooral van de
zijde van de Nederlandse kwekers is zeer veel waardevol materiaal geschonken.
Voorts zijn ook veel belangrijke aanwinsten verworven door ruil in het buiten
land. De organisatie van deze ruil is een internationale aangelegenheid, waarbij
alle botanische tuinen betrokken zijn. Deze heeft na de oorlog een indrukwek
kende omvang gekregen. De laatste jaren werden per jaar 15 à 20.000 pakjes zaad
verzonden en honderden stukjes ent- en stekhout. Behalve met Belmonte werden
de botanische tuinen na de oorlog ook nog uitgebreid met de tuin achter het
Hoofdgebouw van de Landbouwhogeschool, gelegen tussen de stadsmuur en de
stadsgracht. Hier worden vooral de vasteplantensortimenten uitgeplant. Aldus
werd en wordt nog steeds een 'genenbank' opgebouwd, waarvan in ons land nog
te weinig gebruik gemaakt wordt ten behoeve van tuinbouwkundig, fytopatho
logisch en genetisch onderzoek.
Gestreefd wordt naar een zo onmisbare uitbreiding van de Botanische Tuinen en
het Belmonte Arboretum. Een oppervlakte van 60 ha moet als bescheiden eind
doel gezien worden. Zeer grote behoefte bestaat aan een tuin met een vochtige,
voedselrijke bodem. Alleen daar kunnen n.l. elzen, essen, wilgen, populieren, es
doorns enzovoort bevredigend groeien, wat thans niet het geval is. Het is een
groep van bomen, die voor ons waterrijk land noodzakelijkerwijze centraal bij
eengebracht moet worden.
Wanneer deze uitbreiding voor een deel gevonden zou kunnen worden in de
uiterwaarden in aansluiting aan Belmonte, dan zou tevens een unieke mogelijk
heid geschapen worden een deel van deze terreinen te bestemmen voor de experi
mentele vegetatiekunde. Een mogelijkheid waarnaar we reeds lang uitkijken, nu
de vegetatiekunde niet langer meer uitsluitend een beschrijvend karakter heeft.

[352]

De systematiek der planten van de gematigde zone, zoals die momenteel door
deze Afdeling beoefend wordt, heeft voornamelijk betrekking op de cultuurge
wassen, vooral van siergewassen. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de
juistheid van hun benaming, het vaststellen van morfologische verschillen tussen
diverse cultuurgewassen, maar ook hun herkomst en geschiedenis. Al vóór de
oorlog was daarmede een begin gemaakt. Het ontbrak echter in hoge mate aan
plaatsruimte om de in studie genomen gewassen uit te planten. De aankoop door
de regering van het door de oorlog vernielde landgoed Belmonte, opende daartoe
de zo zeer gewenste mogelijkheid. Waren het aanvankelijk houtige gewassen, na
de oorlog werd het onderzoek ook uitgebreid met vaste planten.
Onder de kwekers staat dit onderzoek bekend als 'sortiments-beperking'. Behalve
controle van de benamingen en het vaststellen van morfologische verschillen
tussen de verschillende cultuurvariëteiten wordt dit onderzoek namelijk tevens
aangegrepen om tot beperking van de veelheid der cultuurvariëteiten te geraken.
Daarom geschiedt dit onderzoek dan ook in samenwerking met tuinbouworga
nisaties, de NAK en TNO. Economisch betekent deze beperking onder meer dat
de kwekers aldus alleen de waardevolste cultuurvariëteiten in een behoorlijke ver
scheidenheid aanhouden. Om aan deze onderzoekingen de zo onmisbare weten
schappelijke basis te geven, wordt van de bestudeerde groepen niet alleen herba
riummateriaal ingezameld, maar ook foto's, aquarellen en pentekeningen met
vele details vervaardigd. Zij vormen een onmisbare aanvulling op de veelal ge
heel ontoereikende beschrijvingen die in de tuinbouwliteratuur aangetroffen wor
den. Tot nu toe zijn de sortimenten van de volgende geslachten van vaste plan
ten bestudeerd: Aster amellus, Aster dumosus-hybr., Aster novae-angliae, Aster
novi-belgii-hybr., Astilbe, Delphinium x cultorum, Erigeron speciosus, Helenium,
Helianthemum, Hosta, Papaver orientale, Sidalcea, Trollius, Japanse Anemonen.
Het aantal beoordeelde cultuurvariëteiten van vaste planten bedroeg tot 1 ja
nuari 1966 600; daarvan konden 180 (= 30%) aanbevolen worden, 232 (= 39%)
werden ontraden. Van de houtige gewassen moge genoemd worden: Aesculus,
Crataegus, Fraxinus, Hamamelis, Malus, Prunus, Sorbus. Van onmisbare bete
kenis voor dit onderzoek is de hulp, welke geboden wordt door TNO. Zij stelt
ons in de gelegenheid grote aandacht te schenken aan de illustraties. Zij trekken
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in groeiende mate de belangstelling; zij werden op verzoek op verschillende
plaatsen in ons land tentoongesteld. Voorts circuleerde het afgelopen jaar een
vijftigtal van deze tekeningen langs een aantal universiteitssteden van Zweden.
De collectie telt thans ± 2000 vellen.
Een ander aspect van deze 'toegepaste systematiek' heeft betrekking op het vast
stellen van het toekomstige sortiment van de laanbomen. Daarvoor werd een
afzonderlijke commissie door de NAK in het leven geroepen. Deze commissie
zoekt het gehele land af naar individuen, welke naar haar oordeel het meest in
aanmerking komen voor de toekomstige aanplant van straatbomen. Na op
grote schaal vegetatief vermeerderd te zijn op het hiervoor door de NAK ingerich
te proefterrein, kan vermeerderingsmateriaal aan de kwekers verstrekt worden.
Dit aantal bedroeg in 1967 ongeveer 1 miljoen stuks. Tot nu toe is 60 à 70% van
het verzamelde laanbomensortiment afkomstig uit de collecties van Belmonte.
De organisatie van de Wageningse Botanische Tuinen en het daar verrichte on
derzoek trekken vooral in het buitenland de aandacht. Dr. Donald Wyman,
Directeur van het Arnold Arboretum (160 ha) van de Harvard University, schreef
in maart 1966 na een rondreis langs diverse Botanische Tuinen in Europa onder
meer: ' ... the excellent collection of woody plant materials you have assimilated
there at Wageningen and also the splendid condition in which I found them ...
I think without question the Belmonte Arboretum was one of the best if not the
best kept of all the many places that we visited. The plants were well named and
well selected. As you know we were most interested in records and you should
know, if you do not already, that the records you keep concerning your plants
are the best that I have seen in any European garden and I must say that we
saw a good many of them ! . .. good plants and good records are not alone
the things that make a good garden. It is cooperation with other similar insti
tutions and I must say that the cooperation that we have had with you and your
staff in sending us material and the promptness with which this was clone is the
best we have had with any European botanica! garden....after serious consider
ation given to all my notes and the many places that we had been that your
arboretum stood out from all the others as outstanding in plants, in records and
in cooperation as well as in the general appearance of the grounds.'
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De Botanische Tuinen verschaffen niet alleen regelmatig studiemateriaal aan
diverse landbouwkundige instellingen te Wageningen, maar ook ten behoeve
van het tuinbouwonderwijs in al zijn geledingen. Voor de kwekers van sierge
wassen en voor tuinarchitecten is het de centrale plaats om het gehele jaar en
gedurende de gehele ontwikkelingsgang kennis te nemen van de groei, bloei,
herfstkleur, vruchtdracht van het materiaal, dat zij gebruiken. Leerlingen van
middelbare scholen ter plaatse en uit de omtrek en van de tekenacademie te
Arnhem komen er om bomen en boomgroepen te schetsen of om sierkunstmo
tieven te ontdekken. En dan de velen, die alleen maar komen om te kijken naar
de winterbloei van Erica, Lonicera, Hamamelis, Parottia, Prunus, Viburnum;
naar berken in de mist, en eiken geplaagd door windkracht 8; naar de bloeiende
overdaad van Azalea en Rhododendron, Syringa, Malus en Prunus; naar de bi
zarre groei van een enkele hazelaar en wilg; naar de vruchtenovervloed van
Malus en Sorbus tot na Kerstmis of alleen maar om er te kijken en er de rust te
ondergaan van het wijde rivieTenlandschap. Anderen luisteren naaT het eerste
geroffel van de specht en vroege lijsterzang, kijken in de schemer van een warme
zomeravond naar glimwormen en naar de bosuil, die op de helling van de Wage
ningse Berg broedt of controleren in het voorjaar nestkastjes met hun vaak ver
rassende inhoud (onder meer bonte vliegevanger) en ringen er trekvogels (appel
vinken, kruisbekken, pestvogels, enzovoort.).
Is het een wonder dat in een zo rijk genuanceerd park met één van de fraaiste
uitzichten, dat ons land bieden kan over het rivierenlandschap, reeds tweemaal
een beeldententoonstelling gehouden werd (1955-1963)? Moge de wens, daarbij
de laatste keer uitgesproken door Bernard Verhoeven: 'We gaan naar Belmonte,
beelden zien' nog menigmaal in vervulling gaan. Volledigheidshalve moge nog
melding gemaakt worden van de Stichting Vrienden van het Arboretum, die in
1947 opgeTicht werd. Haar eerste daad was het oude Arboretum op de Dreijen
een nieuw borstbeeld van Linnaeus te schenken. Zij verzorgt voorts de Mede
delingen van de Botanische Tuinen en het Belmonte Arboretum en mganiseert
lezingen. De publikaties van de wetenschappelijke staf worden gebundeld uitge
geven in vier reeksen onder de titel Belmontia.
In de loop der jaren is de taak der Botanische Tuinen en het Belmonte Arboretum
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te Wageningen steeds meer in omvang en diepte toegenomen. Deze ontwikkeling
is zeker nog niet ten einde. Als instelling van het Hoger Onderwijs staan daarbij
onderwijs, onderzoek en voorlichting op de voorgrond.
Daarnaast bieden zij de belangstellende bezoeker, die daarvoor open staat, een
niet te schatten bron van levensvreugde, waarvan niet een ieder de betekenis zal
inzien, maar die daarom niet minder reëel is.

DE PLANTENSYSTEMATIEK EN -GEOGRAFIE, SECTIE
TROPEN EN SUBTROPEN

In 1955 werd het werkterrein van het Laboratorium gesplitst. Een gedeelte om
vatte de plantensystematiek en -geografie van de gematigde en koude zone, de
systematiek der gematigde cultuurplanten (assortimentsbeperking), ontwikkeling
van de botanische tuinen, en ecologie; het andere gedeelte richtte zich op de
tropen en subtropen, het herbarium, en de kas. De bibliotheek behield gelijkelijk
de aandacht van beide delen.
De Sectie voor de Tropen en Subtropen werd op 16 maart 1955 door het college
van Curatoren der Landbouwhogeschool aanvaard in een vorm, waarbij het
onderzoek zou worden gericht op de flora en vegetatie van tropisch Afrika. De
redenen voor dit geografisch accent zijn de volgende.
Plantensystematiek en -geografie in tropische gebieden zijn een vorm van natuur
onderzoek, die daar sterk in de belangstelling staat. De bevolking is direct betrok
ken bij de omringende vegetatie (bijvoorbeeld voedsel, brandstof, erosie, medi
cijn, handelsprodukt) en beseft zeer wel, dat een degelijke kennis van de aanwe
zige beschikbare planten leidt tot een beter en doelmatiger beheer daarvan. An
ders dan in Nederland vinden de activiteiten gericht op botanische identificatie,
inventarisering, studie der levenscycli, beheer van het plantendek, relaties met
de mens, in de tropen onmiddellijk weerklank en steun. Men beseft de betekenis
hiervan, zowel wat onderzoek als onderwijs betreft, direct en van nature. De groei-
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ende bevolking en de economische en sociale gebeurtenissen in de tropische landen
na 1945, hebben het werkterrein voor deze Sectie dan ook sterk gestimuleerd.
Omdat te Leiden van oudsher de aandacht, voor zover de tropen betreft, op
Zuid-Oost-Azië gericht was, en te Utrecht hetzelfde geschiedde voor tropisch
Amerika - als logisch verband met de koloniale geschiedenis van Nederland had tropisch Afrika geen noemenswaarde aandacht gekregen. In overleg met
de Leidse en Utrechtse instellingen werd daarom te Wageningen de aandacht
allereerst op tropisch Afrika gericht. Als gelukkige omstandigheid kwam daarbij,
dat de Landbouwhogeschool reeds te Adiopodoumé over een pied-à-terre be
schikte, dat ook voor het hier omschreven doel uitstekende diensten kon bewij
zen, en bewees.
Zeer in 't kort en zeer onvolledig kan worden gezegd, dat het Afrika-werk resul
taten heeft afgeworpen. Het herbarium heeft in 1967 driemaal de omvang van
1955 en werd tot een internationaal gewaardeerd centrum voor plantenmateri
aal uit Afrika dankzij het veldwerk van stafleden en talrijke andere medewerkers
op tijdelijke basis (onder meer praktijktijd van ingenieursstudenten). De biblio
theek nam eveneens sterk toe, vooral dankzij de moderne technische mogelijk
heden (microfiches). Het onderwijs kon dankzij de herbarium- en bibliotheek
uitbreiding, en mede door meer dan 10.000 gekleurde dia-positieven van tropi
sche planten, worden vernieuwd en zeer veel doelmatiger en inspirerender wor
den. Er verscheen een reeks publikaties.
De weerklank, die deze ontwikkeling had in de Afrikaanse landen was bijzonder
aanmoedigend. Op de voorgrond treden hierbij:
1 Cameroun. Een reeks van onderzoekers werkte daar, gaf onderwijs en bracht
materiaal van allerlei aard bijeen. De eerste buitenlander aan het Camerounse
ambtenarencorps verbonden na de onafhankelijkheidsverklaring, was een amb
tenaar dezer Sectie. Wij werkten tevens in nauw contact met het Museum Natio
nal d'Histoire Naturelle te Parijs.
2 Ivoorkust. Een aantal onderzoekers was werkzaam in bovengenoemde zin 1
tevens over natuurbescherming (wildreservaten-vegetatie). Centrum: Adio
podoumé.
3 Liberia. Een officiële samenwerking met de Universiteit van Monrovia, ITH
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in Den Haag en FAO, Rome, in het bijzonder voor de opbouw van een herbarium, ontwikkeling van een botanische tuin en kassenbouw. In het bijzonder:
bosbouw.
4 Ethiopië. Een omvangrijk programma van samenwerking met Haile Selassiel
University, Addis Abeba en Alemaya heeft een aanvang genomen. In het bij—

zonder: vruchten en groenten.
Kortheidshalve blijven meer incidentele vormen van samenwerking met Nigeria,
Sudan, Egypte en Zuid-Afrika hier buiten beschouwing, maar nog mag worden
aangetekend, dat ook buiten Afrika een niet onbelangrijke, jaren durende, sa—
menwerking plaats had (bijvoorbeeld Venezuela).
Uit dit schetsmatige overzicht blijkt afdoende welke grote mogelijkheden voor
de werkzaamheden van de Sectie Tropen en Subtropen bestaan. Het moet evenwel worden erkend, dat na een sterke ontplooiing, het onmogelijk bleek de verwachtingen te honoreren, zowel in Nederland als daarbuiten.
De noodzakelijke uitbreidingen van staf en kredieten konden niet worden ver—
wezenlijkt, wat een ombuigen van de ontwikkeling ten gevolge heeft gehad. In de
toekomst zal de Sectie Tropen en Subtropen minder aan de gerezen verwachtingen en minder ook aan de dringende aanvragen om steun aan deze aspecten
van botanisch onderwijs en -onderzoek, kunnen voldoen. Als lichtpunt worde
echter vermeld de voortdurende steun van de afdeling Internationale Technische
Hulp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zonder welke ook de boven
aangeduide ontwikkeling maar zeer ten dele mogelijk zou zijn geweest.
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DE ER.FELI]KHEIDSLEER
DR. ]. A. HONING, hoogleraar tot 1949; DR. R. PRAKKEN, hoogleraar sinds 1949;

DR. IR. j. H. VAN DER VEEN, lector sinds 1965.

A Inleiding: richtingen van genetisch onderzoek
De herontdekking der regels van Mendel in 1900 leidde tot de Mendel-genetica,
thans wel klassieke of formele genetica genoemd. De chromosomen van de kern
waren toen reeds ruim 25 jaar bestudeerd: cytologie of karyologie. Na 1900 erkende men de chromosomen als dragers van de factoren of genen, en de synthese van
cytologie en genetica werd tot cytogenetica. Koppelings(recombinatie)onderzoek (Morgan) leerde dat de genen in de chromosomen in vaste lineaire volgorde
liggen. De fenogenetica (ontwikkelingsgenetica, -fysiologie) gaat de werking
der genen gedurende de individuele ontwikkeling na. De cytotaxonomie bestu—
deert het verband tussen chromosomen en soorten of soortvorming. De kwantitatieve of biometrische genetica onderzoekt de erfelijkheid van de zo belangrijke
kwantitatieve eigenschappen. De populatiegenetica analyseert de erfelijkheidsverschijnselen in een mendelende populatie (groep zich-onder-elkaar-geslach—
telijk-voortplantende individuen). De biochemische genetica (tegenwoordig ook:
moleculaire genetica) bestudeert, in aansluiting op elk der voorgaande gebieden,
de biochemische aspecten van de erfelijkheid. Een zeer belangrijk daarop aan—
sluitend gebied is de immunogenetica, in het bijzonder die van mens en huisdieren. Vanaf 1927 (Mullerl) ontwikkelde zich in snel tempo de mutatiegenetica,
zich bezighoudend met geïnduceerde veranderingen van de erfelijke aanleg en
rijk materiaal leverend voor alle richtingen van onderzoek. Voor de genetica van
micro-organismen zie onder B-D. Tenslotte zij nog de humane genetica genoemd.

B Centraal in na-oorlogse ontwikkeling: de jacht op het gen
In de na-oorlogse onderzoekingen, leidend tot een wonderbaarlijk snelle ontwikkeling, stond centraal de vraag naar bouw en werking van het gen. Deze snel-
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le ontwikkeling berustte ten dele op nieuwe genetische, ten dele op talrijke nieuwe fysische, chemische, biochemische en enzymologische methoden en resultaten, en dan vooral op het steeds nauwer samengaan van genetisch met biochemisch onderzoek. Dit zal hieronder blijken, waar uit het netwerk der talloze
door elkaar lopende draden enkele der belangrijkste lijnen en ontmoetingspunten
naar voren worden gebracht.
a Betekenis van het mutatie-genetisch onderzoek.
Voor de oorlog gebruikte men diverse stralingen als mutagene agentia (‘stralings-

genetica’), tijdens en na de oorlog leerde men ook de chemische mutagentia kennen, als eerste mosterdgas. Het experimentele-mutatieonderzoek werd sterk geintensiveerd, met beide typen agentia, eerst bij de hogere planten en dieren, daarna ook bij alle typen van micro-organismen. We bespreken hier niet de vele theoretische en praktische resultaten van het omvangrijke mutatie-onderzoek, maar
wijzen er alleen op dat men daardoor voor genetisch onderzoek de beschikking
kreeg over onbeperkte aantallen mutaties, alle soorten organismen en eigenschappen betreffend. Van het allergrootste belang zijn daarbij gebleken de lange
series multiple allelen, dat wil zeggen naast het normale gen niet één gemuteerd
allel, maar twee of meer, tot tien- of honderdtallen toe, alle dus verschillende vor-

men van dat ene gen (locus, cistron).
b Betekenis van de genetica der micro-organismen.
Genetische analyse van micro-organismen als wieren, schimmels en protozoën
was voor de oorlog reeds volop begonnen. Dit zijn, als de hogere planten en dieren, Eukaryonten: chromosomen binnen kernwand, regelmatig recombinatie
van chromosomen en genen bij de afwisselende bevruchting en reductiedeling.
De overige micro—organismen, blauwgroene wieren, bacteriën, bacteriofagen
en overige virussen zijn Prokaryonten: ‘ééncellig’, de genenstreng vrij liggend
in plasma of binnen schede van eiwitmoleculen, geen typische bevruchting en
reductiedeling, maar toch, in velerlei vorm, recombinatie—processen tussen genenstrengen van individuen.
Het na-oorlogse recombinatie—onderzoek leerde, dat ook bij alle micro-organismen de genen van de genenstreng in vaste lineaire volgorde en afstand liggen.
Maar het leerde meer, dankzij de grote aantallen nakomelingen in korte tijd, en
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dankzij het werken met multiple allele series: twee individuen met apart ont
staan mutant allel van hetzelfde gen geven, door recombinatie binnen de gren
zen van het gen, een (zeer) gering percentage nakomelingen met het normale
gen en fenotype. De twee aparte 'punten van mutatie' liggen dus op verschil
lende plaats in het gen, en tenslotte bleek dat de aparte punten van mutatie in
vaste volgorde en afstand liggen: niet alleen genenstreng maar ook de genen
zijn zuiver lineair gebouwd.
c Betekenis van het biochemisch-genetisch onderzoek.
Al is biochemische genetica reeds vroeg begonnen (1902 alkaptonurie, zwart
verkleurende urine, monofactorieel recessief, oorzaak: ontbreken bepaald af
braakenzym; biochemisch-genetische analyse van allerlei kleurstoffen), het was
omstreeks 1940-'45 dat Beadle de grote impuls ervoor gaf.
Beadle toetste mutageen behandelde sporen (resp. mycelium daaruit) van de
schimmel Neurospora op diverse voedingsbodems: volledig medium, dat wil
zeggen agar + anorganische stoffen + suiker + gistextract; minimaal medium,
hetzelfde, doch zonder gistextract (de ongemuteerde 'wilde' vorm groeit hierop
goed); aangevuld minimaal, dat is minimaal + aminozuren àf + nukleotiden àf
+ vitaminen. Op deze wijze verkreeg hij velerlei deficiënte mutanten, die toe
voeging aan het minimale medium eisen van telkens één bepaalde stof (bijvoor
beeld het aminozuur ornithine) die de gemuteerde stam zelf niet kan synthetise
ren (daarom 'ornithineless' genoemd, enzovoort). Door daarna vele apart ver
kregen ornithineless mutanten te toetsen op minimaal + telkens één van diverse
mogelijke 'precursors' van ornithine, heeft men geleerd, dat er voor elke synthe
sestap deficiënte allelen verkregen kunnen worden, dat met andere woorden voor
iedere synthesestap een normaal gen (allel) bestaat, dat voor de vorming van het
normale actieve, bij de stap horende enzym zorgt: de één gen- één enzym hypo
these.
Ideaal voor 'recombinatieanalyse binnen het gen' (zie b) zijn nu juist multiple
allelen van één zo'n enzym-gen of locus: men geeft twee vormen, met apart ont
staan deficiënt allel van hetzelfde gen, op aangevuld of op compleet medium ge
legenheid tot vermeerdering en recombinatie, en dan hoeft men, na uitzaaien
van hun talrijke nakomelingen op minimaal medium, alleen maar het aantal
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levensvatbare kiemen te tellen en uit te drukken als percentage van het (te schat
ten) aantal uitgezaaide kiemen, om een maat te hebben voor afstand en eventuele
volgorde der aparte punten van mutatie binnen het gen.
d Veranderingen in het' gen en in zijn produkt (enzym) lopen parallel.
Onderzoekingen als besproken in a, b en c leerden dus het gen kennen als vaste
lineaire structuur, en het enzym (of ander eiwit) als produkt van zijn werkzaam
heid, tevens zijn werkzame produkt.
Omstreeks en na 1950 leerde men ook de vaste lineaire structuur van de enzymen
(of andere polypeptiden, bijvoorbeeld haemoglobine) kennen: een keten bestaand
uit een bepaald aantal aminozuren, en wel zo, dat op iedere plaats een bepaald
aminozuur uit de bekende reeks van twintig gelegen is (primaire structuur; se
condaire structuur is de spiraalvormige rangschikking; tertiaire structuur de ty
pische kronkelingen en bindingen waarmee de specifieke enzymwerking ten
nauwste samenhangt).
Nu de parallel lopende veranderingen. Ingram toonde (1957) aan, dat bij lijders
aan 'sikkelcelziekte' (verschrompelde rode bloedlichaampjes, monogeen erfelijk)
op plaats 7 van de �-haemoglobineketen (148 aminoz.) het normaal aanwezige
glutaminezuur vervangen is door valine. In snel tempo werd daarna vastgesteld
dat iedere mutatie van het �-haemoglobine gen (of ander gen) in het algemeen
de vervanging van één bepaald aminozuur door een bepaald ander in het gevorm
de enzym (eiwit) meebrengt. Bij de mens kan de volgorde der punten van muta
tie binnen een gen niet worden vastgesteld. Maar bij Escbericbia coli wist Ya
novsky voor een tiental (deficiënte) allelen van het gen voor tryptofaansynthetase
niet alleen genetisch volgorde en afstand der punten van mutatie vast te stellen,
maar biochemisch telkens ook welk aminozuur op welk nummer door welk an
der was vervangen: beide series stemden volkomen overeen, met andere woorden
het enzym is een lineaire afspiegeling van het gen (colineariteit).
e Chemische structuur van het gen: dubbele DN A-spiraal.
Na 1944 werd op verlerlei wijze geleidelijk aan duidelijk, dat niet eiwit maar des
oxyribonukleïnezuur, DNA, de wezenlijke drager van erfelijke aanleg (genetische
informatie) is. Nukleïnezuren zijn polynukleotideketens, iedere nukleotide bevat
één van vier stikstof houdende basen, een pentose molecuul (desoxyribose bij
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DNA, ribose bij RNA) en fosforzuur. De vier basen zijn adenine (A) en guanine
(G), beide purinen met twee ringen, en thymine (T) en cytosine (C), beide pyri
midinen met één ring. Chargaff vond in 1950 dat voor DNA van de chromoso
men steeds geldt A=T en G=C, en dat de verhouding (A
T):(G
C) voor
iedere soort specifiek is.
Op grond van deze (chemische) en andere (fysische) aanwijzingen kwamen in
1953 Watson en Crick tot een eenvoudig-geniale voorstelling omtrent de struc
tuur van genenstreng en genen: een dubbele DNA-spiraal, met vaste volgorde
van nukleotiden, zà, dat beide spiralen complementair aan elkaar zijn, n.l. adenine
steeds tegenover thymine (A:::::::T; twee waterstofbruggen), guanine tegenover
cytosine (G:__::_:_::_:c; drie waterstofbruggen). Elegante oplossing van het probleem
der verdubbeling of replicatie: wegvallen der waterstofbruggen en aanleggen van
een complementaire spiraal bij elk der twee.
f Werking van het gen: de weg van gen-DNA tot enzym.
De vraag werd dus: hoe wordt de lineaire informatie van de Watson-Crick
spiraal gebruikt voor het fabriceren van de aminozuurketen (enzym) die er een
afspiegeling van is?
Dit probleem is voornamelijk tot oplossing gebracht door gebruikmaking van
'celvrije systemen': fijngemaakte celmassa (Escherichia coli of levercellen), die
men door centrifugeren in fracties kan scheiden, welke men na al dan niet ont
trekken of bijvoegen van stoffen eventueel weer kan samenvoegen, en waarmee
men voorwaarden voor en verloop van de enzym(eiwit)synthese kan bestuderen.
Men heeft de volgende voorstelling verkregen:
1 De dubbele DNA-spiraal van het gen bevat de nodige informatie.
2 Een dezer spiralen (de 'master') vormt complementaire RNA-moleculen (met
ribose, en met uracil, U, i.p.v. T) en brengt, door deze transcriptie, zijn informatie
op deze boodschapper-RNA moleculen over (messenger- of m-RNA).
3 De boodschapper-RNA moleculen gaan naar het plasma, waar ribosomen
(200 À) er van begin tot eind langs schuiven.
4 Kleine, met een aminozuur geladen, transport-RNA (t-RNA) moleculen ko
men toesnellen; deze bezitten dubbele specificiteit: enerzijds bindt elk type één
bepaald aminozuur, anderzijds bevat elk een speciale groep van drie nukleotiden,
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Toelichting bij de fi.guur.
De 64 m-RNA-tripletten (codons) met hun 'bijbehorend' aminozuur. De eer
ste base van elk triplet is geheel links aangegeven, de tweede boven, de derde
geheel rechts. Er zijn goede aanwijzingen dat deze code 'universeel' is. Wat de
drie stippen betreft, twee dezer tripletten, UAA en UAG dienen als 'stopco
don' voor het aflezen, de derde, UGA verdient nog een vraagteken.
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anticodon, complementair passend op een groep van drie, codon, van het bood

schapper-RNA.
5 De anticodons zetten zich op eerste, tweede enzovoort tot laatste codon van
het boodschapper molecuul, en plaatsen zo de aminozuren in juiste volgorde
(translatie).
6 Door de peptidebinding worden de aminozuren tot enzymmolecuul verbon
den; de t-RNA moleculen komen achtereenvolgens vrij, tenslotte ook ribosoom
en m-RNA molecuul.
g De tripletcode.
Het begrip 'tripletcode' houdt dus in, dat opeenvolgende codons van drie nukle
otiden 'afgelezen' en 'vertaald' worden door de complementaire anticodons. Met
3-letterwoorden en 4 letters (U, C, A en G) zijn 4 X 4 X 4 = 64 codewoorden
beschikbaar voor de 20 nukleotiden. Het vaststellen van de 'betekenis' van elk
codontriplet is in snel tempo verlopen, van 1961 tot nu: Nirenberg, Matthei,
Ochoa en veel anderen. Methodiek: maken van kunstmatige RNA-ketens (te
genwoordig ook DNA-ketens), deze toevoegen aan een bepaald celvrij systeem
waaraan één of meer al dan niet gemerkte aminozuren zijn toegevoegd, en ten
slotte de gevormde polypeptide analyseren.
De gevonden 'betekenis' der 64 codons valt af te lezen uit nevenstaande figuur.
h Regulatie van de genwerking, zie onder D.
c Onderwijs en onderzoek aan de Afdeling Erfelijkheidsleer

Behalve de hiervoor besproken fascinerende 'jacht op het gen' waren er uiteraard
diverse andere genetische ontwikkelingsaspecten. Sommige daarvan zullen bij
de bespreking van het onderzoek nog kort gememoreerd worden. Onderwijs en
onderzoek aan de Afdeling mogen niet eenzijdig georiënteerd zijn: ze moeten de
basis leggen voor de toepassing van genetische beginselen bij uiteenlopende bio
logische richtingen, in het bijzonder bij plantenveredeling, veefokkerij en ver
edeling van micro-organismen en, via de moleculaire genetica, ook steeds meer
voor analyse van ontwikkelings- en regulatie-verschijnselen en voortgezet muta
tieonderzoek. De beschreven snelle ontwikkeling en het doordringen van gene
tische denkwijzen op velerlei gebied werkt sterk stimulerend op het aantal inge-
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nieurskandidaten met genetica als keuzevak. Waarschijnlijk speelt hierbij de betekenis van de genetica voor het verkrijgen van volledige onderwijsbevoegdheidbiologie eveneens een rol.
Het elementair onderwijs in de genetica is tot nu toe in één hand gebleven, in de
vorm van één college voor alle richtingen, en wel gedurende kandidaats-A, daar
het in kandidaats—B voor veel vakken als belangrijke basiswetenschap dient. Over
de omvang van dit elementaire college en omtrent de vraag of het inderdaad
éénzelfde college voor alle richtingen moet blijven, kunnen de opvattingen uiteenlopen. In ieder geval lijkt de toegenomen specialisatie het noodzakelijk te
maken, dat voor sommige studierichtingen, na een grondig kandidaats—A college,
een per studierichting aangepaste praktisch-theoretische aanvullingscursus in
het begin van kandidaats-B wordt gegeven, bijvoorbeeld in cytogenetica, in po—
pulatie- en kwantitatieve genetica, of in de genetica van micro—organismen.
De omvang en vergaande vertakking van de genetica heeft trouwens reeds thans,
door deelneming van verschillende staﬂeden aan het onderwijs, tot mogelijkheden Voor specialisatie in de voortgezette studie geleid: theoretisch-praktische cursus in cytogenetica, college in populatie— en kwantitatieve genetica, en college in
biochemische (moleculaire) genetica. Daarnaast ontstaat dan een wat grotere
mogelijkheid om, bij gebleken belangstelling, eens een caput van meer algemeen
vormend belang te behandelen, bijvoorbeeld hoofdstukken uit de humane genetica, uit de geschiedenis van biologie en genetica, of uit de ontwikkelingsgeschie-

denis (evolutie).
De stafbezetting van de Afdeling is thans zodanig, dat de staf als geheel die spe—
ciale gebieden overziet, die voor het onderwijs en onderzoek aan de Landbouwhogeschool van primair belang zijn. Dit wil niet zeggen dat alle ‘onderafdelingen'
voldoende sterk bezet zijn (toenemend aantal ingenieursstudenten) en evenmin,
dat er geen totnogtoe onbezette maar noodzakelijk te achten richtingen van genetisch onderzoek bestaan (zie B en D). lngenieurskandidaten die de erfelijksheidsleer als (eventueel verzwaard) keuzevak hebben, werken een kortere (eventueel

wat langere) tijd mee aan één (eventueel twee) der in gang zijnde onderzoekingen,
liefst op het gebied dat hen aantrekt of dat het meest van belang is in verband
met hun vakkencombinatie en (of) hun toekomstplannen. De nu volgende be-
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spreking van het onderzoek dat op de Afdeling wordt verricht zal ten dele ge
schieden in aansluiting op enkele lijnen van ontwikkeling na 1945.
De CYTOGENETICA heeft sterke impulsen ontvangen uit het mutatie-onderzoek
in al zijn vormen: genoom-, chromosoom-, structurele- en genmutaties.
Eveneens uit het, o.a. in aansluiting op kankerstudies sterk geperfectioneerde,
weefselcultuuronderzoek. Met het grote probleem van het overbrengen van het
uit de genetica van micro-organismen en uit de moleculaire genetica afgeleide
beeld van de genenstreng (zie B) op bouw en samenstelling der chromosomen
van de hogere organismen wordt sterk geworsteld, met behulp van nieuwe fy
sische en biochemische methoden.
Reeds verkregen praktische resultaten van polyploïdieveredeling en van 'chro
mosome engineering' (zijderups: translocatie van eikleurlocus van autosoom
naar X-chromosoom, waardoor mogelijkheid tot autosexing; tarwe: overbrengen
van resistentie-locus tegen roest, Puccina graminis, van Aegilops umbellata naar
tarwe chromosoom) sporen aan tot voortzetting van het basisonderzoek, nodig
om de chromosomen en het hele genetische systeem nog beter te kunnen mani
puleren.
Dit onderzoek geschiedt hier vooral met behulp van rogge, rogge met een rijk
genen(paren)sortiment en met velerlei verschillend, soms zeer speciaal-doelma
tig, chromosomengarnituur: diploïd, triploïd, tetraploïd, trisoom voor telkens
een of twee chromosomen, velerlei reciproke translocaties, enzovoort. Centraal
daarbij ligt (kwantitatief) onderzoek naar drie meiotische processen die het cyto
genetisch systeem bepalen, namelijk chromosoomparing, overkruising en meta
fase-oriëntatie. Verdere objecten van onderzoek zijn (waren): natuurlijke poly
ploïde reeksen bij grassen, chromosomen der inheemse orchideeën, chromoso
men en geslachtsbepaling bij de muskaatnoot (Myristica) en cytogenetica van
de tomaat.
De POPULATIEGENETICA en de KWANTITATIEVE GENETICA (biometrische-) zijn elkaar
aanvullende gebieden, beide met de populatie als object van onderzoek. De po
pulatiegenetica analyseert de genetische structuur van populaties, en de invloed
hierop van kruisingssysteem, selectieregiem, enzovoort. De kwantitatieve genetica
zoekt langs statistisch-genetische weg naar informatie omtrent de genetische
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basis van kwantitatieve eigenschappen, in termen van gen-effecten, gen-inter
acties, genetische correlatie, genotype-milieu interacties.
Tot de kwantitatieve eigenschappen horen belangrijke aspecten van opbrengst,
gehalte, vroegrijpheid, enzovoort. Het is daarom duidelijk dat de laatste twintig
jaren niet alleen theoretische en experimenteel-analytische verdieping werd nage
streefd, maar dat evenzeer toepassings-mogelijkheden in dierfokkerij en planten
veredeling de aandacht kregen. Zo werden methoden ontwikkeld ter schatting
van de relatieve grootte van milieu- en van genotypische variantie, alsook schat
tingsmethoden voor de verschillende genotype-milieu interactie componenten.
Opsplitsing van de genotypische variantie per kenmerk en van de genotypische
correlatie tussen kenmerken gaf de mogelijkheid te komen tot meer rationele
keuze tussen selectiemethoden in verband met verschillende kruisingssystemen.
Na deze specialistische biometrische ontwikkeling wordt nu weer sterk behoefte
gevoeld aan meer gedetailleerd genetisch inzicht en aan meer (ontwikkelings)
fysiologisch onderzoek van dergelijke kwantitatieve eigenschappen.
Vanuit deze Afdeling kwamen als theoretische bijdragen enige toetsen op gene
tische koppeling en gen-interacties bij kwantitatieve kenmerken, en een voorstel
tot definitiesysteem voor genotype-milieu interacties. Experimenteel werk was
onder andere gericht op verfijning van methodiek en proefschema's, hetgeen bij
verschillende kwantitatieve kenmerken leidde tot identificatie van individuele
genotypen binnen de zich als continu voordoende variatie, hetgeen resulteert in
de noodzaak van verder onderzoek langs deze lijnen. Objecten van onderzoek
zijn voornamelijk Arabidopsis, tabak en bonen.
DE BIOCHEMISCHE GENETICA, welker grote betekenis in B reeds naar voren kwam, zal
hier slechts kort besproken worden. Deze richting begon aan de Afdeling met een
onderzoek naar biochemische aspecten van de erfelijkheid van zaadhuidkleur van
de boon, Pbaseolus vulgaris. Ze werd voortgezet aan een gunstiger object, Ara
bidopsis, en wel met behulp van experimenteel verkregen voedingsdeficiënties
voor thiamine, het enige tot nu toe geïsoleerde deficiënte type. De verkregen zeer
talrijke mutanten blijken tot drie groepen te horen: een groep die thiamine ver
eist, een groep die met het thiazool-gedeelte daarvan, en een die met het pyrimi
dine-gedeelte ervan genoegen neemt. De locus (loci) voor elk der drie typen defi-
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oentie wordt (worden) thans nader bestudeerd: complementatie-onderzoek,
overkruising tussen en binnen genen, terugmutatie-onderzoek, enzovoort. Het
onderzoek, parallel lopend aan de zo vruchtbare onderzoekingen bij micro-orga
nismen, is een der eerste zo veelzijdig en op zo uitgebreide schaal uitgevoerde
biochemisch-genetische onderzoekingen naar de fijnste gen-structuur van een
hogere, diploïde plant.
DE GENETICA vAN MICRO-ORGANISMEN is onder B besproken in haar betekenis voor
het zoeken naar de genstructuur. Het onderzoek aan de Afdeling Erfelijkheidsleer
heeft niet daarop betrekking, maar het tracht de genetisch bepaalde verhoudin
gen te analyseren die er bestaan tussen de vele fysiologische rassen (fysio's) van
de parasitaire schimmel Colletotrichum lindemuthianum en verschillende rassen
van zijn waardplant de boon, Phaseolus vulgaris (vlekkenziekte). Een der vele
moeilijkheden hierbij is gelegen in het feit dat C.l. geen peritheciënvorming ver
toont, dat wil zeggen geen geslachtelijke voortplanting met genenrecombinatie,
welke recombinatie voor het genetisch analyseren der resistentieverhoudingen
noodzakelijk is. Er wordt daarom getracht van nauw verwante geslachtelijk
voortplantende soorten gebruik te maken, dan wel peritheciënvorming te indu
ceren. Tegelijkertijd echter worden de mogelijkheden van somatische recombi
natie onderzocht. Nodig daartoe is heterokaryonvorming tussen twee mycelia
(ter bevordering van het verkrijgen van 'heterokaryonten' worden verschillende
voedingsdeficiënties geïnduceerd), somatische kernversmelting, isoleren van di
ploïde sporen, en tenslotte het in dit oorspronkelijk diploïde weefsel optreden van
somatische haploïdisatie met recombinatie (parasexuele verschijnselen). Studen
ten kunnen hier vruchtbaar aan meewerken, dan wel soortgelijk en ander onder
zoek verrichten bij de zich wèl geslachtelijk voortplantende Neurospora of As
pergillus. Getracht zal worden uiteindelijk de genetische analyse aan te vullen
met biochemische analyse van de verhoudingen.
Het MUTATIE-ONDERZOEK aan de Afdeling is omvangrijk en van tweeërlei aard.
Enerzijds worden, bij elk der hiervoor besproken gebieden, diverse mutatie-tech
nieken gebruikt als hulpmiddel voor het verkrijgen van genetische variabiliteit,
het verkrijgen van bepaalde gewenste typen. Anderzijds wordt ook specifiek
mutatie-onderzoek verricht, met het tuinbouwgewas tomaat en met de toets-
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plant Arabidopsis, met E.M.S. (ethylmethaansulfonaat) als belangrijkste muta
gens. Beide onderzoekingen lopen tenminste gedeeltelijk parallel, ze zijn in het
algemeen gericht op het verkrijgen van optimaal resultaat van de mutagene be
handeling, en meer in het bijzonder op: 1 invloed van voor- en nabehandeling;
2 optimalisering van selectieprocedures ten aanzien van geïnduceerde genetische
variabiliteit; 3 chimaerestructuur in en differentiatie van het apicale meristeem;
4 verschillende typen van geïnduceerde steriliteit en embryonale letaliteit; 5 her
stelprocessen. Elk van deze punten heeft niet alleen genetische aspecten maar
biedt, zoals uit de resultaten is gebleken, ook praktische uitgangspunten voor de
mutatieveredeling.
D Betekenis en toekomst van de genetica

Na een opsomming van de richtingen van genetisch onderzoek onder A, werd
in B de fascinerend snelle ontwikkeling geschetst met betrekking tot bouw en
werking van het gen; deze snelle ontwikkeling was mogelijk door het werken
met micro-organismen en met celvrije systemen, en vooral door de steeds nauwere
samenwerking tussen genetica en biochemie. Onder werd het onderzoek aan
de Afdeling Erfelijkheidsleer besproken, voorzover nodig aan de hand van diverse
na-oorlogse ontwikkelingen. De meeste dezer onderzoekingen bezitten een fun
damenteel karakter, maar alle gebieden liggen tevens aan de basis van toegepast
onderzoek.
Thans in enkele punten nog iets over betekenis en toekomst van de genetica.
1 Voortgezet moleculair-genetisch onderzoek bij micro-organismen.
Dit zo vruchtbaar gebleken onderzoek wordt zeker in volle omvang voortgezet:
bouw van het gen, gen-werking, en nu vooral ook regulatie van de gen-werking.
De betekenis van dit moleculair-genetisch onderzoek, ook in zijn toepassing op
en integratie met het onderzoek van hogere organismen (zie 2), is evident, ook
zonder toevlucht te nemen tot speculatieve veelbelovende of angstwekkende toe
komstfantasieën. De lust tot steeds beter kennen en beheersen is drijfveer genoeg.
2 Ontwikkelingsgenetisch onderzoek bij hogere organismen: regulatie.
Het moleculair-genetisch onderzoek, eerst grotendeels verricht bij of met micro
organismen, zal steeds meer geïntegreerd worden met het biochemisch-genetisch
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en vooral het ontwikkelingsgenetisch onderzoek bij de hogere, diploïde organis
men. De diploïde zygote, produkt van de gametenversmelting of bevruchting,
deelt zich tot 2, 4, 8 ... enzovoort cellen, en deze cellen gaan typische onderlinge
verschillen vertonen, uitmondend in de voor individu en soort typische samen
stelling uit organen en weefsels: er is groei en differentiatie. De centrale vraag is
dus, was trouwens reeds lang: hoe zijn de structuren en mechanismen die, bij een
(tenminste oppervlakkig gezien) gelijk stel chromosomen in iedere cel, ervoor
zorgen dat deze differentiatie, en ook het blijvend functioneren van iedere cel, op
de juiste wijze verloopt. Met andere woorden: hoe is de regulatie van dit alles?
Voor deze problemen van de ontwikkelingsgenetica of ontwikkelingsfysiologie
hebben de recente biochemisch- en (of) moleculair genetische resultaten velerlei
nieuwe mogelijkheden geschapen. De inzichten en onderzoekingen omtrent
genstructuur, genwerking en regulatie van de genwerking dienen geconfronteerd
en geïntegreerd te worden met de onderzoekingen omtrent chromosoomstruc
tuur, chromosoomwerking en regulatie van die werking, en evenzeer met die
omtrent structuur van enzymen (hormonen, andere eiwitten), hun werking en
de regulatie van hun werking. Het ontwikkelingsgenetisch onderzoek begint van
deze nieuwe mogelijkheden thans gebruik te maken. Hier ligt een belangrijk
zwaartepunt voor hedendaags en voor toekomstig onderzoek.
3 Genetica in haar directe betrekking op de mens (humane genetica)
De nieuwere ontwikkelingen in de genetica zijn van veelzijdige directe betekenis
voor de mens. Genoemd moeten onder andere worden: moleculaire genetica en
cytogenetica in hun betekenis voor kankeronderzoek; weefselcultures en daar
mee verricht cytologisch onderzoek, waardoor men chromosomale afwijkingen
en de daarmee samenhangende syndromen leert kennen; biochemisch-genetische
kennis omtrent de erfelijke grondslag van ziekten en daarmee omtrent mogelijk
heden tot voorkomen of genezen; immunogenetica in zijn betekenis voor bloed
transfusie en voor weefsel- of orgaan-transplantatie; populatie-genetische kennis
omtrent velerlei eigenschappen.
4 Genetica in zijn betekenis voor de veredeling van cultuurplanten en huis
dieren.
Als basiswetenschap voor veredeling en fokkerij is de genetica eveneens van
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grote en vrijwel directe betekenis voor de mens, vooral in verband met de snel
toenemende wereldbevolking. De daardoor noodzakelijk steeds hogere agrari
sche produktie van voedings- en genotmiddelen en grondstoffen, van hogere
kwaliteit, zal voor een belangrijk deel op verdere veredeling moeten berusten,
gericht op rassen met betere opbrengst op thans reeds in cultuur gebrachte gron
den, en daarnaast op rassen met meer geschikte eigenschappen voor het telen in
minder gunstige thans nog onbebouwde, te droge, te hete of te koude gebieden.
Veredeling nu bestaat in het 'op opportune en liefst efficiënte wijze veranderen
van de genetische samenstelling van een populatie'. Anders uitgedrukt, in het
'uitzoeken of scheppen, vermeerderen en instandhouden van dat genotype, of
dat genotypen-collectief, dat onder de heersende of te scheppen omstandigheden
het meest gunstige resultaat oplevert'. De belangrijke basis hiervoor is steeds de
genetica, hetzij formele genetica, cytogenetica, populatie- en kwantitatieve ge
tica, hetzij deze in samenwerking met de nieuwere gebieden van mutatie-gene
tica en biochemische respectievelijk moleculaire genetica. Vooral ook met het
oog op sterk agrarisch georiënteerde ontwikkelingslanden zal voortgezet ge
netisch basisonderzoek en daarop aansluitende veredeling van de grootste bete
kenis kunnen zijn.
5 Genetica en de veredeling van micro-organismen.
Het sterk fundamentele gebied van moleculair-genetisch onderzoek en dat van
belangrijk veredelingsonderzoek raken elkaar in de micro-organismen. Reeds
eeuwen of misschien duizenden jaren is bij de bereiding van levens- en genotmid
delen (brood, boter, kaas, yoghurt, kefir, zuurkool, azijn, soja, gist, bier, wijn)
gebruik gemaakt van micro-organismen, en op veel stammen zal bewuste of on
bewuste selectie zijn toegepast.
Bewuste veredeling, door kruising en selectie, mutatie enzovoort, is wel het eerst
toegepast bij gist (Saccharomyces). De laatste jaren zijn echter, vaak pas na bio
chemisch-genetische analyse en veredeling, vele andere micro-organismen in ge
bruik genomen, meestal voor de produktie van in het substraat afgescheiden
stoffen: methaan, organische zuren ( citroenzuur, glutaminezuur ), ketonen,
aminozuren, vitaminen of provitaminen, antibiotica (penicilline, streptomycine,
aureomycine, enzovoort) en ecto-enzymen (amylase, pectinase, invertase, enz.).
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Bij de bovengenoemde micro-organismen ging het vooral om de produktie van
genotmiddelen, speciale hulpstoffen, geneesmiddelen, enzovoort. Maar ook bij
de voorziening van een snel toenemende bevolking met eiwit, vet en koolhydra
ten zullen de micro-organismen van zoet en zout water, mede op grond van hun
snelle vermenigvuldiging en daarmee zeer sterke produktie, in de toekomst mis
schien een grote rol gaan spelen. Daarbij zal soms, volgens veelbelovende experi
menten, voedselproduktie samen kunnen gaan met het opruimen van ongewens
te verontreinigingen of afvalstoffen. Nog grotere mogelijkheden dan de hetero
trofe organismen lijken chlorophyllhoudende autotrofe micro-organismen, als
bijvoorbeeld het groenwier Chlorella, te bieden, die hun koolhydraten, vetten en
eiwitten uit anorganische stoffen kunnen synthetiseren en die een geweldige
produktie-capaciteit bezitten.
Om te besluiten een zeer 'ver' toekomstbeeld!
Veel is reeds gespeculeerd en geëxperimenteerd over een 'gesloten systeem', waar
in op vaste, vloeibare en gasvormige menselijke afvalprodukten ééncellige wieren
groeien, die op hun beurt aan de mens zuurstof en voedsel leveren. Een soort
beweeglijk evenwicht dus, om langdurige ruimtereizen mogelijk of gemakkelij
ker te maken.
Maar de reizigers zullen dan wel zorgvuldig geselecteerd moeten zijn ... en de
wieren met behulp van genetische en veredelingstechnieken sterk verbeterd.

C. DE DIERKUNDE
DR. H. KLOMP, hoogleraar sinds 1956.

Reeds voor 1940 begonnen in de zoölogische wetenschap ontwikkelingen op te
treden, die een grondige wijziging van de traditionele dierkunde zouden gaan
betekenen. Deze uitbouw heeft zich na 1945 in versterkte mate voortgezet en
heeft een zodanige ontplooiing van de zoölogische subwetenschappen gegeven,
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dat men thans nauwelijks meer van het bestaan van een 'algemene dierkunde'
kan spreken.
De consequenties van deze ontwikkelingen in het vakgebied waren voor de hand
liggend. Het traditionele programma, dat in hoofdzaak bestond uit een beschrij
ving van specimina uit de diverse hoofdgroepen (phyla) van dieren, had afgedaan,
toen de Dierkunde in 1956 als grondleggend vak aan de Landbouwhogeschool
werd ingevoerd. Nog steeds is een algemene en vergelijkende beschouwing van
het bouwplan der dieren instructief, maar deze mag slechts een deel van de op
leiding omvatten.
Een moderne inleiding tot de dierkunde dient er op gericht te zijn de student zo
vroeg mogelijk vertrouwd te maken met de fundamentele biologische gedachten
gangen: de causaal analytische, de evolutionistisch historische en de finale of
teleologische. Hij dient inzicht te krijgen in het feit, dat biologische systemen
zich langs twee wegen hebben ontwikkeld: via moleculaire mechanismen in de
ontogenie van het individu en onder invloed van evolutionistische krachten (na
tuurlijke selectie op genetische variabiliteit) in de phylogenie. Wanneer de student
de overweldigende gevarieerdheid van de biologische verschijnselen aldus heeft
leren zien, kan hij de eenheid van het leven gaan begrijpen, ook al heeft hij
slechts een relatief beperkte kennis van de gevarieerdheid ervan.
Een van de wegen om dit doel te benaderen is de beschouwing van he� leven op
de niveaus van de cel, het organisme en de populatie. Hierbij dient van af de
aanvang te worden gewezen op het eigen karakter van elk niveau, maar vooral
ook op hun onderlinge samenhang.
Voor de algemeen georiënteerde lezer moge dit aspect worden toegelicht aan de
hand van de beantwoording van enkele vragen over waargenomen biologische
verschijnselen.
Waarom produceert een koe melk na de geboorte van een kalf? De celbioloog zal
deze vraag trachten te beantwoorden door in te gaan op het specifieke metabo
lisme van de epitheelcellen van de melkklier. Hij zal trachten af te dalen in de
moleculaire omzettingen binnen de cel, die resulteren in de transformatie van de
door het bloed aangevoerde basisstoffen in melk.
De organisme-bioloog, of fysioloog, zal ter beantwoording van de vraag onder
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meer wijzen op de functie van het hormoon prolactine en ingaan op de neurale
en hormonale regulatie van de produktie hiervan in de hypofyse na de geboorte
van het kalf.
De populatie-bioloog zal antwoorden: de koe is een zoogdier en in de loop van de
evolutie van deze diergroep uit de reptielen is de voeding van de nakomeling
schap met melk tot ontwikkeling gekomen onder invloed van natuurlijke selectie.
Een andere vraag zou kunnen luiden: waarom heeft de pauwoogpijlstaart (een
vlinder) oogvlekken op de ondervleugels? De celbioloog zal wijzen op de aan
wezigheid van verschillende pigmenten in de vleugelschubben en trachten de
chemische synthese van deze stoffen causaal analytisch te verklaren van uit het
metabolisme der cellen die de schubben hebben gevormd.
De zoöloog die in dit probleem geïnteresseerd is van uit het organisme als geheel,
zal trachten aan te tonen hoe, in de loop van de individuele ontwikkeling van het
dier, onder invloed van genen (complexen van moleculen) in de chromosomen,
de vorm van en het patroon op de vleugel tot stand komt.
De populatie-bioloog zal echter antwoorden, dat de oogvlekken een functie heb
ben bij het afschrikken van roofvijanden en hij zal trachten aan te tonen, dat dit
verschijnsel in de loop van de evolutie heeft bijgedragen, langs de weg der natuur
lijke selectie, tot het ontstaan van de oogvlekken.
Het ene antwoord is, wetenschappelijk bezien, niet juister of fundamenteler dan
het andere; de antwoorden zijn in wezen volkomen complementair. Elke wijze
van benadering vraagt een reeks van minutieuze onderzoekingen, waaraan door
een team van mensen gedurende een lange reeks van jaren kan worden gewerkt.
Het onderwijs is erop gericht de student te leiden bij de vorming van dit inzicht:
het leren begrijpen van de relaties tussen vorm, functie en milieu in de wereld der
organismen. Eerst dan heeft hij een rijpheid, waarmee hij aan de op de algemene
zoölogie stoelende vakken kan worden over gedragen.
Het zal inmiddels duidelijk zijn, dat het moderne dierkundige onderzoek een bijna
onbegrensd aantal wegen kan inslaan. Bij het uitstippelen van een programma in
1956 moest hieruit een keuze worden gedaan en, het ligt voor de hand, deze werd
in sterke mate bepaald door de positie van de dierkunde aan de Landbouwhoge
school. De zoölogie kan als bijvak worden gekozen door studenten van diverse
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studierichtingen. De zoölogische interesse van deze kandidaten loopt echter nog
al uiteen. De aanstaande veeteeltkundigen interesseren zich primair voor de bio
logie van de gewervelde dieren, terwijl de belangstelling van de studenten van de
planteteelt- en planteziektenkundige richtingen zich vooral richt op de organis
men in de grond en op de plant.
Op grond van deze overwegingen en mede gelet op de reeds bestaande zoölo
gische specialisaties (fysiologie der dieren; entomologie; nematologie ), werd be
sloten het onderzoek in de volgende richtingen tot ontwikkeling te brengen:
- de ecologie, voornamelijk de bevolkingsdynamiek van fytofage en bodemdieren
de zintuig-fysiologie, speciaal gericht op gastheer-parasiet relaties, die bij de be
volkingsdynamiek van in.sekten van betekenis zijn,
- de parasitologie van de landbouwhuisdieren,
- de histo-embryologie van gewervelde dieren.
Dit programma werd opgezet in 1956; het kon slechts stapsgewijs en tot heden
nog maar ten dele worden gerealiseerd in verband met een beperkte personeels
toewijzing en huisvesting. Het ecologische, zintuig-fysiologische en parasitolo
gische onderzoek maakten echter een goed begin door. Enkele resultaten hiervan
zullen kort worden besproken.
Het onderzoek over de bevolkingsdynamiek betrof in de eerste plaats de veroor
zaking van de aantalsfluctuaties bij de dennespanner, een vlinder die dennenbos
sen bewoont. In de voortplantingstijd neemt het aantal van dit in.sekt sterk toe,
waarna in de loop van herfst en winter een geleidelijke daling optreedt veroor
zaakt door vele, verschillende sterfte-factoren. Het aantal zich voortplantende
dieren dat in het voorjaar overblijft is van jaar op jaar sterk wisselend. De hoog
ste dichtheid is ongeveer honderd maal de laagste waarde. Binnen deze uitersten
schommelt zij min of meer cyclisch. Dit cyclische karakter van de fluctuaties
resulteert voor een belangrijk deel uit de kwantitatieve interacties van de spanner
met een van zijn sluipwespen. Deze wisselwerking zou - theoretisch bezien - tot
regelmatige oscillaties moeten leiden, maar het optreden hiervan wordt meer of
minder verstoord door een onder invloed van het wisselvallige klimaat optreden
de, variabele jeugdmortaliteit van de larven.
Voorts werd gevonden, dat contact tussen de rupsen onderling tot een groeirem-
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Collegezaal Hollandseweg, opgezet in semi-permanente houw, voltooid in ca.
6 111aanden, voorzien van de moderne audio-visuele hulpmiddelen.

[377]

ming aanleiding geeft. Dit verschijnsel werd onderzocht in samenwerking met
het ITBON te Arnhem. Er werden aanwijzingen verkregen, dat de remming van
de groei onder invloed staat van een chemische substantie, die bij verstoring uit
de bek wordt afgescheiden.
De groeiremming veroorzaakt een lager popgewicht in de winter en dit leidt ver
der tot een daling van de eiproduktie bij de vlinder, die deze pop in 't voorjaar
verlaat. Daar de mate van remming afhankelijk is van de intensiteit van het con
tact, geeft een hoge larvale dichtheid in de herfst een relatief sterke daling van de
voortplantingssnelheid in het volgende voorjaar. Dit mechanisme houdt een re
gulatie of terugkoppeling van de aantallen in. Het bleek echter, dat in de jaren
waarin het onderzoek werd gedaan, het effect ervan in de veldpopulatie over
schaduwd werd door nog sterker regulerende tendensen teweeggebracht door de
natuurlijke vijanden.
Om de regulatorische betekenis van deze vijanden te leren kennen, werd studie
gemaakt van de relaties tussen de dennespanner (de gastheer) en enkele van zijn
parasieten. Dit betrof in de eerste plaats het mechanisme van de synchronisatie
van de generaties van de gastheer en een parasietvlieg. Deze parasiet legt haar
eieren op de huid van de rups. Haar larven boren zich via de huid een weg naar
de lichaamsholte van de gastheer en voeden zich met diens weefsels. Dit veroor
zaakt de dood van de gastheer op het moment dat de parasietlarve tot verpop
ping overgaat. Het gelijktijdig optreden van de eierleggende vlieg en het voor
parasitering geschikte stadium van de gastheer (de larve) is een voorwaarde voor
een goede regulatorische werking van het systeem.
Het mechanisme van de synchronisatie van de generaties van de beide insekten
werd onderzocht in samenwerking met het Laboratorium voor Entomologie.
Hierbij werden duidelijke aanwijzingen verkregen, dat de larvale ontwikkeling
van de parasiet geactiveerd wordt door een hormoon van de gastheer, dat door
de laatste geproduceerd wordt juist voor het moment waarop de eerste zijn de
structieve activiteit gaat ontplooien. Het resultaat hiervan is, dat de adulte vlieg
in juni de pop verlaat en rijpe eieren draagt, wanneer de nakomelingen van de on
geparasiteerde gastheren weer in het bos aanwezig zijn.
Ook enkele andere aspecten van de ecologische betekenis van parasieten van de
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dennespanner werden bestudeerd. Deze zullen hier buiten beschouwing worden
gelaten.
Sinds 1962 worden de kwantitatieve betrekkingen tussen een prooi en een van
zijn vijanden ook experimenteel onderzocht. Als proefobjecten werden een fyto
fage mijt, het kasspint, als prooi en een roofmijt als predator gekozen. Ze leven
beide op boneplanten; de eerste prikt de epidermiscellen aan om zich met de
inhoud te voeden; de laatste eet alle ontwikkelingsstadia van de prooi.
Om de regulatorische betekenis van de roofmijt te leren kennen werd nagegaan
hoe een solitair exemplaar reageert op een toenemende dichtheid van de prooi.
Hierbij bleek, dat over het lage dichtheidstraject het aantal gegeten prooidieren
toeneemt met een afnemende snelheid tot bij een bepaalde prooidichtheid een
constant niveau wordt bereikt. Dit niveau bleek afhankelijk te zijn van de tem
peratuur, de vochtigheid, de belichtingsduur en van het geslacht van de predator.
Bij zeer hoge prooidichtheid reageert de rover geheel onverwacht: veel dieren ver
laten de dicht bevolkte gebieden en bij degene die blijven, wordt de eiproduktie
minder en de levensduur korter. Dit verschijnsel is voor de regulatie van de aan
tallen van de prooi van essentiële betekenis. Als de prooi talrijk is zou de rover in
aantal moeten toenemen om de hoge prooidichtheid te kunnen reduceren, maar
zijn reactie heeft juist het tegengestelde effect. Over een ruim gebied van lage
dichtheden van de prooi is de reactie van de rover, regulatorisch bezien, positief,
maar juist bij zeer hoge prooidichtheden laat hij verstek gaan.
Vele andere aspecten van dit onderzoek moeten hier buiten beschouwing blijven.
In 1962 werd begonnen met het onderzoek over de parasieten van landbouwhuis
dieren. Hierbij stond de epidemiologie van de leverbot en van enkele maag-darm
nematoden in het centrum van de belangstelling.
Aanvankelijk werd getracht inzicht te verkrijgen in het landelijk infectieverloop
van de leverbotziekte bij lammeren en runderen aan de hand van slachthuis ge
gevens over de afkeuring van zieke levers. Hierbij bleek, dat het gewenst was een
beter inzicht te krijgen in het ziekteverloop bij de gehele veestapel van een be
drijf. Daarom werd een methode ontwikkeld om het aantal eieren van de para
siet in mestmonsters kwantitatief vast te stellen, om daaruit de mate van infectie
van de veestapel af te kunnen leiden. Het bleek echter, dat bij een individuele
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gastheer het voorkomen van eieren in de loop van een etmaal en van dag op dag
sterk kan variëren en bovendien verschilde het variatie-patroon van gastheer tot
gastheer. Het was dus niet mogelijk om door middel van een eenvoudige mon
stermethode de mate van infectie door leverbot bevredigend vast te stellen. On
derzoek naar andere methoden is thans gaande.
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