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Zijnenblijvener
tropische
studierichtingen?
InmijnwerkkameraandeLandbouwuniversiteit prijkende
stoffige relikwieënvaneenvroegertijdperk: eenbokaalmet
debloeiwijzevandeoliepalm,velletjes bevolkingsrubber...
Eenswashetopleidenvanlandbouwkundigen voordekoloniën een belangrijke taak van de Landbouwuniversiteit.
Nogsteeds wordt zo'n20procent vandecapaciteit ingezet
voor hetopleiden vanmensen voor eenwerkkring in ontwikkelingslanden en voor het verrichten vandaar toepasbaaronderzoek. Devoorgenomen bezuinigingen diedetropenrichtingen sterk onder druk zetten, roepen devraagop
of deLandbouwuniversiteit vandaag nogmensen opmoet
leiden voor detropen. Of, meteenvariant ophet KGvL:
zijn en blijven er tropische studierichtingen?
Het antwoord ophet eerste deel vandevraag luidt ogenschijnlijk ja. Immers, de Landbouwuniversiteit kent twee
tropischerichtingen (tropischeplantenteeltentropischecultuurtechniek),elfstudierichtingen meteentropische oriëntatie endemogelijkheid omde'vrije keuze' tropisch inte
vullen. In het loopbaanonderzoek van de MPWuit1983
bleek dat23procent vanderespondenten eentropischgeoriënteerde studie hadgevolgd en drie kwart vanhenis in
het buitenland werkzaam geweest, demeesten ineenontwikkelingsland.Navijfjaarwasechterdehelft alweerterug
inNederland (ennatien jaar zelfs 82procent). Slechtseen
deelvanhenkomtterechtineen'tropische'werkomgeving,
voornamelijk bij dienstverlenende instanties voor ontwikkelingssamenwerking inNederland, deoverigen ondervindengrotemoeilijkheden bijherintegratie opdeNederlandsearbeidsmarkt. Erzijn dusweltropische studierichtingen,
maarzijleiden slechts zelden opvoor eenlangdurig werkverband inde tropen.
Blijven er tropische richtingen aan de Landbouwuniversiteit?Hetantwoord opdie vraagwordt allereerst ingegeven
doorspeculatiesoverdetoekomstigewerkgelegenheid.Gegevenhetfeit datontwikkelingssamenwerking voorallepolitieke partijen inNederland eenheilige koeis,kunnenwe
rustig aannemen dateropkorte termijn nogwelwerkgelegenheid bestaat indezesector. Maardebehoefte aan tropische Landbouwuniversiteit-ingenieurs met een vierjarige
opleiding neemt af, vooralinAzië,zodatikverwacht dater
uiteindelijk slechtseengeringevraagnaarzeerhooggekwalificeerdeengespecialiseerdetechnicizalblijven bestaan.In
Afrika, waarhetaantal landbouwkundigen opieder niveau
schrikbarend laag is,kannoglanger eenbehoefte aanbuitenlandse landbouwkundigen wordenverwacht.Hoewel,in
het kader vandezogenaamde South-South samenwerking
zaldeWageninger daar misschien binnenkort weldooreen
Indiase ingenieur overbodig gemaakt worden. Hetlijktme
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dusonvermijdelijk datdeberoepsperspectieven vande tropischeWageningerinhetkadervandeontwikkelingssamenwerkingdrastischzullenveranderen.Bovendien,terekenen
op Ontwikkelingssamenwerking alsbelangrijke werkgever
isvoor mijstrijdig methetprincipe vandiesamenwerking
zelf, waarbij immers gestreefd wordt naar eenzospoedig
mogelijke verzelfstandiging van ontwikkelingslanden.
Inditlichtzieikdanookeendrietalperspectieven voortropische richtingen en oriëntaties in het onderwijs aan de
Landbouwuniversiteit. Ten eerste de opleiding van breed
georiënteerde tropische landbouwkundigen dieenigetijdin
ontwikkelingsprojecten geplaatst worden. Die opleiding
zou interdisciplinair van aard moeten zijn, met een landbouwtechnische eneensociaal-economische oriëntatie.De
plannen dienucirculeren voor eenstudie tropisch landgebruik, respectievelijk ^pntwikkelingskunde sluiten hierbij
aan. Door hunbrede beleidsgerichte karakter onderscheiden dezeopleidingen zichwezenlijk vandeHASenbieden
zij ookinternationaal gezien eenvrij unieke invalshoek.
Indetweedeplaatsdeopleidingvangespecialiseerdeonderzoekers, volgensdehuidige trend bijhet wetenschappelijk
onderwijs eenzeer beperkte groep studenten. Voor hen is
eentropischeoriëntatiebinneneendisciplinairgerichtestudievoldoende.Tenderdede(vervolg)opleidingen voorstudenten uitdeDerde Wereld. Immers,de werkgelegenheid
indetropen magdanbeperkt zijn voorNederlanders - dat
isniet hetgeval voor mensen uitontwikkelingslanden zelf.
Deplannenvoorinternationalisering vandeLandbouwuniversiteit gaan aleenaardig eind indeze richting, maar zij
zoudenmeerruimtemoetenbiedenvoorsamenwerkingmet
docenten en universiteiten inde Derde Wereld.
Er isechter ooknogeenandere reden om'tropisch onderwijs'teblijven geven.Ermoeteenplaatsbestaan inNederland waar mensen kunnen leren om kritisch nate denken
over de effecten van landbouwkundige vernieuwingen en
landbouwbeleid opprocessen vanontwikkeling inde tropen. Juist ditaspect zalniet inbelang verminderen, omdat
hetzowelgeldtvoorveranderingen die doorontwikkelingssamenwerking in gang worden gezet, als om 'autonome'
processen. Bovendien kan een dergelijke analyse interessante inzichten opleveren voor de op Nederland gerichte
wetenschap. Kritisch volgenvanagrarische ontwikkelingen
gebeurt nu slechts op sporadische en versnipperde wijze.
Het wordt tijd voor structurele aandacht vanuit alle - en
niet alleen de sociaal-wetenschappelijke - disciplines. Er
zijn hete hangijzers genoeg:deeffecten vanlandbouwkundige vernieuwingen ophet milieu, degevolgen voor vrouwenenhetgebruik vanbiotechnologie - omeenpaarvoor
dehand liggendetenoemen. Hiervoor moet plaatsworden
ingeruimd inhetonderwijs - ofernutropische studierichtingen blijven of niet.
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