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VOORWOORD
Nu de arbeid van de Stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek na een werkperiodevan bijna vierjaar een zekere omvang heeft verkregen ishet dienstig eenverslag
uit te brengen over dit eerste tijdvak van haar bestaan. Als bij ieder nieuw instituut
dragen de afgelopen jaren het stempel van de opbouw. Dit is hier in het bijzonder het
geval omdat het werkterrein van destichting:het wetenschappelijk onderzoek omtrent
de praktische vraagstukken van de huishouding, in 't bijzonder van de plattelandshuishouding, zeer omvangrijk en bovendien vrijwel nog onontgonnen is. Dit brengt
mee, dat vooral in de eerste jaren veel arbeid besteed is aan verkenning en indeling
van het werkgebied. Deze arbeid leent zich weinig voor berichtgeving, vandaar dat
jaarverslagen tot nu toe achterwege zijn gebleven; zo wordt eerst nu over de periode
van maart 1955 tot 31 december 1958 verslag uitgebracht.
De groei van het werk heeft zich geleidelijk voltrokken. Na de oprichting in maart
1955kon de Stichting in het eerste jaar over slechts één wetenschappelijk medewerker
beschikken, die zich vooral met de eerder genoemde oriëntatie bezig hield. Dat desondanks in 1956 reeds enig werk op het gebied van voeding, wonen en algemene
landbouwhuishoudkundc kon worden verricht, dankt deStichtingaan de hulp van de
docenten van deafdeling Landbouwhuishoudkunde, diehunkrachten medeaan deontwikkeling van het Landbouwhuishoudkundig Onderzoek in het verband van de Stichting hebben gegeven. Aan het einde van het jaar 1958 bedroeg het aantal zelfstandige
medewerkers acht. Onder hen zijn enkele niet-academici, die op grond van hun capaciteiten en ervaring een zelfstandige taak verrichten, op die gebieden waarvoor geen
academici beschikbaar zijn. Enkelen van hen verlenen in het bijzonder hun diensten
bij het uitdragen van de resultaten van studie en onderzoek door middel van adviezen
aan en kadertraining ten behoeve van de voorlichtingsorganen en door middel van het
ontwikkelen van voorlichtingsmiddelen.
De totale personeelsbezetting groeide eveneens gestadig, hetgeen moge blijken uit de
omvang van het personeel per 31 december van elk jaar. Deze omvang bedroeg:
in 1955: 3; in 1956: 9; in 1957: 12 en in 1958: 16.
De geringe uitbreiding in 1957 en 1958 is ten dele het gevolg van de beperking die de
Stichting in de loop van 1957 in verband met de toestand van 's lands financiën werd
opgelegd. Ten dele is zij het gevolg van het feit dat voor enkele onderdelen van het
werk nog niet de geschikte medewerkers werden gevonden. Dit geldt met name voor
het doelmatigheidsonderzoek van huishoudelijke apparatuur en van textiel voor huishoudelijk gebruik. Waar juist aan dit type van onderzoek ten behoeve van de consument grote behoefte bestaat, zal er met kracht naar gestreefd worden in deze leemten
te voorzien. Met het onderzoek naar de doelmatigheid van de huishoudelijke apparatuur isin deloop van 1958op bescheiden wijze eenbegin gemaakt.
Gegevens over de verrichtingen van de afdelingen van de Stichting worden in de betreffende hoofdstukken gegeven. Daaraan gaat een algemene inleiding over het doel,

de functie en de opzet van de Stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek vooraf,
alsmede een uiteenzetting van haar plaats ten opzichte van andere instellingen die op
het terrein van de landbouwhuishoudkunde en op daaraan grenzende terreinen
werkzaam zijn.
Met deze instellingen werd in de afgelopen jaren steeds een goed contact gehouden,
hetgeen voor het landbouwhuishoudkundig onderzoek van groot belang is. Wil het
onderzoek omtrent practische vraagstukken van de huishouding goed functioneren,
dan isvoortdurend contact met hen die in de practijk van huishoudelijke voorlichting
en huishoudonderwijs staan of die op andere wijze met de vraagstukken van de gezinshuishouding in aanraking komen onontbeerlijk. Evenzo ishet contact met instellingen
van onderzoek op aangrenzend terrein van groot belang, zij het om andere redenen.
In de afgelopen jaren heeft de Stichting meermalen van de aldaar aanwezige grotere
ervaring kunnen profiteren.
Op bescheiden wijze heeft de Stichting echter ook reeds haar diensten kunnen verlenen aan anderen. Daarover handelen dehoofdstukken over dekadervorming, de publicaties en over de deelname in het werk van studiecommissies van velerlei aard.
Deze inleiding moge worden besloten met een woord van dank aan allen die aan het
werk van de stichting in deze jaren hun krachten gaven. Vooral van de actieve en de
stimulerende belangstelling van het bestuur en van verschillende bestuursleden persoonlijk hebben directeur enmedewerkers veelsteun ondervonden bijde pioniersarbeid
die er in deze jaren te verrichten viel.
C. W. WILLINGE PRINS-VISSER

Directeur

INLEIDING
D o e l en functie
De Stichting is in 1955 opgericht met het volgende doel:
de bevordering van het landbouw/huishoudkundig onderzoek en van de toepassing van
dit onderzoek, een en ander zoveel mogelijk met inschakeling van op dit gebied werkzame organisaties.
De middelen waarmede de Stichting dit doel nastreeft zijn tweeërlei:
In de eerste plaats het verrichten van onderzoek op het gebied van de landbouwhuishoudkunde in een daarvoor bestemd instituut in Wageningen en, in samenhang daarmede, het streven naar coördinatie van het onderzoek op het gebied van de landbouwhuishoudkunde en naar samenwerking tussen de instellingen welke dit onderzoek verrichten.
In de tweede plaats het ter kennis brengen van de resultaten van onderzoek en studie
op het gebied van de landbouwhuishoudkunde aan de voorlichtende organen en aan
personen diewerkzaam zijn op het terrein van de voorlichting aan de huisvrouw en bij
de opleiding van leraressen bij het Nijverheidsonderwijs, of in het Nijverheidsonderwijs voor meisjes in zijn verschillende vormen. Dit „doorgeven" kan geschieden in de
vorm van adviezen aan voorlichtende organen, in de vorm van kadercursussen, publicaties en voorlichtingsmiddelen. Op verzoek wordt voorts medewerking verleend
aan cursussen en kaderbijeenkomsten waarvoor andere organisaties een beroep doen
op de deskundigheid van de medewerkers van de Stichting.
Het ligt voor de hand dat de Stichting haar meest intensieve contacten heeft met de
verschillende organen voor huishoudelijke voorlichting ten plattelande en met het
landbouwhuishoudonderwijs in zijn verschillende geledingen. Er bestaan echter evenzeer contacten met de huishoudelijke voorlichting en het huishoudonderwijs in de
steden en met instellingen op nationaal niveau, die op enigerlei wijze de belangen van
het gezin, de huishouding of de huisvrouw dienen of die daarmede in hun arbeid
rekening te houden hebben. Daarnaast onderhoudt de Stichting contacten met handel
en industrie.
De functie van de Stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek zou men daarom
kort aldus kunnen omschrijven:
het verzamelen en doorgeven van wetenschappelijke inzichten omtrent practische
vraagstukken van de huishouding ten bate van hen die voorlichting aan huisvrouwen
geven of aanstaande huisvrouwen opleiden en van alle anderen die in hun werk met de
vraagstukken van huishouding en gezin in aanraking komen. Het geven van directe
voorlichting aan huisvrouwen behoort niet tot de taak van de Stichting.
Plaats van de Stichting ten opzichte van enkele andere organen
Als uitvloeisel van het streven naar coördinatie van het onderzoek op het gebied van
delandbouwhuishoudkunde en naar samenwerking tussen de instellingen welke op dit
gebied onderzoek verrichten, onderhoudt de Stichting contacten met verscheidene
instellingen. Zo bestaat er onder meer samenwerking met de Nederlandse Huishoudraad te Den Haag, met het Bouwcentrum te Rotterdam, het Landbouw Economisch

Instituut te Den Haag, de Stichting Goed Wonen te Amsterdam, het Gasinstituut van
deVereniging van Exploitanten van GasteDen Haag en met de VerenigingvanExploitanten van Electricitcitsbcdrijvcn in Nederland te Arnhem.
Omtrent verscheidene vraagstukken worden voorts contacten onderhouden metzusterinstellingen in het buitenland waarvan hier genoemd worden: Bundesforschungsanstalt für Hauswirtschaft in Stuttgart/Bad Godcsberg, Bundesforschungsanstalt für
Lebensmittelnfrischhaltung inKarlsruhe, Schweizerisches Institut für Hauswirtschaft in
Zürich, InstituteofHome Economicsofthe U.S.D.A.inWashington, Statens Husholdningsräd in Kopenhagen en Statens Institut för Konsument frägor in Stockholm.
De samenwerking met de afdeling Landbouwhuishoudkundc van de Landbouwhogeschool dient afzonderlijk teworden vermeld. Deze samenwerking komt in dezeperiode
van opbouw tot uiting in personele unies waardoor docenten van enkele onderdelen
van de landbouwhuishoudkunde fungeren als hoofd van de overeenkomstige afdelingen van de Stichting, zoalsVoeding, Wonen en Algemene Landbouwhuishoudkunde.
Ook in de huisvesting komt deze nauwe band tot uitdrukking. De Stichting is gehuisvest in lokalen die aan de afdeling Landbouwhuishoudkunde ter beschikking zijn gesteld; omgekeerd zalin detoekomst de afdeling Landbouwhuishoudkunde gastvrijheid
genieten in het —nog te bouwen — Instituut voor Landbouwhuishoudkunde.
Het iswellicht goed in dit verband de functie van de afdeling Landbouwhuishoudkunde aan de Landbouwhogeschool te releveren: het geven van hoger onderwijs in de
huishoudwetenschappen, een samenhangende groep van studievakken gericht op de
vraagstukken van huishouding en gezin. Als bij elke tak van onderwijs op academisch
niveau dient destudenten gelegenheid teworden geboden ervaring op tedoenin wetenschappelijk onderzoek op het terrein van hun studie. De mogelijkheid die de afdeling
Landbouwhuishoudkunde daartoe biedt, wordt vergroot door de nauwe band tussen
deze afdeling en de Stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek.
Bestuursvorm, financiën
In het voorgaande isreeds tot uiting gekomen dat de Stichting een dienende taak heeft
t.o.v. de voorlichtende organen en naar samenwerking streeft niet de instellingen die
zich bezig houden met het onderzoek op het terrein van de huishouding in enigerlei
vorm. De bestuursvorm van de Stichting weerspiegelt zowel haar functie alshaar plaats
te midden van andere organen. In het bestuur zijn nl. vertegenwoordigd de organisaties van boerinnen en plattelandsvrouwen, van vrouwen van landarbeiders, voorts de
boeren- en landarbeidersorganisaties. Vier organen die de huisvrouw voorlichten of
haar belangen behartigen nemen in het bestuur hun plaats in nl.: de Nederlandse
Huishoudraad, de StichtingHuishoudelijke Voorlichting ten Plattelande, de Stichting
Commissie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en het Voorlichtingsbureau
voalde Voedingj^ffii. Ook het Nederlands Verbond van Directies en Leerkrachten bij
het Nijverheidsonderwijs is met twee leden in het bestuur vertegenwoordigd.
Al deze organisaties, die alshet ware de „afnemers" zijn van het werk van de Stichting
kunnen door hun vertegenwoordiging in het bestuur invloed uitoefenen op de gang
van zaken en daarmede op de hoogte blijven. Enkele hoogleraren van de Landbouwhogeschool en enkele ambtenaren van de Directie van de Landbouw maken als ad-

viserend lid deel uit van het bestuur. Een opgave van de samenstelling van het bestuur is
aan het einde van dit verslag opgenomen.
De Overheidsgelden voor de Stichting zijn op de begroting van de Directie van de
Landbouw van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening uitgetrokken. De inkomsten van de Stichting hebben tot nu toe voornamelijk uit rijksgelden
bestaan, hoewel sindshet laatstejaar ook geld voor opdrachten bmnenvloeit.
Het landbouwhuishoudkundig onderzoek: de onderwerpen
De onderwerpen van onderzoek dienen in de eerste plaats van belang te zijn voor de
practijk van hen diezich,hetzij met huishoudonderwijs ofhuishoudelijke voorlichting,
hetzij met de behartiging van de belangen van huishouding of gezin bezig houden. De
aard van de Stichting brengt mede dat daarbij prioriteit wordt verleend aan onderwerpen die de plattelandshuishouding betreifen. De verschillen tussen de huishouding op
het platteland enin de stad zijn in Nederland echter niet zodanig dat hierdoor aan algemene vraagstukken van de gezinshuishouding geen aandacht zou kunnen worden geschonken. Aan een studie van de vraagstukken van de plattelandshuishouding zal in
tegendeel doorgaans studie van de algemene problemen vooraf dienen te gaan. Bij
sommige huishoudtechnische onderwerpen op het gebied van voedselbereiding of textieliserzelfs nauwelijks onderscheid naar de aard van dehuishouding te maken.
In het algemeen zal het onderzoek van de Stichting zich beperken tot de problemen
van de gezinshuishouding. Een uitzondering daarop zal het onderzoek vormen dat ten
behoeve van de voedselbereiding voor grote groepen ter hand zal worden genomen.
De behoefte aan dit onderzoek wordt sterk gevoeld bij hen die op dit terrein voorlichting te geven hebben; tot nu toe heeft geen enkele onderzoekinstelling zich er mede
bezig kunnen houden.
Uit hoofde van de gevarieerde aard van de onderwerpen, die in het wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van de huishouding aan de orde komen is een indeling van
werkterrein tot stand gekomen. Dienovereenkomstig omvat de Stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek de volgende afdelingen:
1. Algemene Landbouwhuishoudkunde.
2. Huishoudelijke Apparatuur.
3. Voeding en Voedselbereiding.
4. Wonen.
5. Textiel.
In de vier eerstgenoemde afdelingen is met de werkzaamheden in de afgelopen jaren
een aanvang gemaakt. Daarbij werd de omvang en het tempo van het werk voor een
belangrijk deel bepaald door demate waarin medewerkers konden worden aangetrokken. Daar academici met een huishoudwetenschappelijke opleiding in deze jaren nog
niet ter beschikking stonden, moesten veelal medewerkers uit aangrenzende gebieden
van wetenschap aangetrokken worden. In de afdeling textiel heeft deze situatie er toe
geleid dat dedaar bestaande vacatures in deafgelopen periode nog nietkonden worden
vervuld. Voor vrijwel allemedewerkers iseen periode van oriëntatie op het gebied van
dehuishoudkunde noodzakelijk geweest voor zijmethun onderzoek een aanvang konden maken.
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PERSONEELSBEZETTING,

HUISVESTING

Zoals in het voorgaande reeds is aangeduid werd voor de leiding van de Stichting en
haar afdelingen een beroep gedaan op de docenten van de afdeling Landbouwhuishoudkundc van de Landbouwhogeschool.
Zo fungeert de hoogleraar in de Landbouwhuishoudkunde als Directeur, terwijl zij
tevensdeleiding heeft vandeafdeling AlgemeneLandbouwhuishoudkunde.13eleiding
van de afdeling Voeding en Voedselbereiding berust bij Prof. Dr. C. den Hartog,
tevens buitengewoon hoogleraar in de leer van Voeding en Voedselbereiding. De
heer H. vanLeeuwen, lector in deleer vande Woning en haar bewoning, nam deleiding van de afdeling Wonen op zich.
Hoewel in de achter onsliggende vier jaren, waarover dit verslag handelt, van weinig
personcelsmutaties kan worden gesproken, vertrokken niettemin een tweetal wetenschappelijke medewerkers. De heer Ir. H. Vollmar, wetenschappelijk medewerker op
de afdeling Algemene Landbouwhuishoudkunde sinds de oprichting, verliet de dienst
per 15 maart 1956wegens zijn emigratie naar Brazilië. Mej.Dr. A. Erdman, wetenschappelijk medewerkster op deafdeling Voeding enVoedselbereiding, vertrok 21oktober 1957, teneinde een benoeming te aanvaarden als associate professor aan de
Florida-State University, Tallahassee, Florida (U.S.A.).
Per 31 december 1958wasde personeelsbezetting als volgt:
Directeur
Prof. C. W . Willinge Prins-Visser
toegevoegd
Mej. Ir. G. van Randen m.sc. (datum indiensttreding 15-3-1958).
Algemene Zaken
F. Smit (1-3-1956).
Afdeling Algemene Landbouwhuishoudkunde
Prof. C. W . Willinge Prins-Visser
Mej. Ir. L. H. de R o o dela Faille (1-6-1956).
Mej. Dra. C. B.Th. Blijdenstein (13-1-1958)
Afdeling Huishoudelijke Apparatuur
Mej. Ir. G. van Randen m.sc. (15-3-1958)
Mej. N . J. Kruisinga (1-1-1957)
Afdeling voeding en voedselbereiding
Prof. Dr. C. den Hartog
Dr. Ir.J. Weits (1-9-1958)
Mej. I. B. Lassche (1-9-1956)
Mej. A. C. E. Vroege (1-1-1958)
Mej. A. Colen (1-12-1958).
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Afdeling Wonen
H. van Leeuwen, arch. H.B.O.
Mej.J. Brink (1-8-1956)
W. van Keulen (1-1-1957)
F. A. M. van den Goorbergh (5-5-1958)
C. van der Berg (1-3-1957)
Administratie/Boekhouding
F. Put (1-3-1957)
Bibliotheek/Documentatie
Mej. P. Elffers (1-9-1955)
Typekamer/Post- en Archiefzaken
Mevr. M. Visser-Damen (1-1-1958)
Mej. J. A. Hagen (1-2-1958)
L. v. d. Werfhorst (1-3-1958).

Huisvesting
Gedurende deze verslagperiode werd gastvrijheid genoten in het hoofdgebouw van
deLandbouwhogeschool. Teneinde de aan de afdeling Landbouwhuishoudkunde en de
Stichting afgestane ruimten efficiënter te kunnen benutten, vond in de loop van 1958
een verbouwing plaats van de derde verdieping van genoemd hoofdgebouw. Deze
verbouwing kwam eind 1958 gereed, waardoor de huisvesting aanzienlijk werd
verbeterd.
Teneinde binnen afzienbare tijd tekomen tot de bouw van een nieuw instituut werden
reeds in 1955 hierover oriënterende besprekingen gevoerd door een daartoe ingestelde
Werkgroep Nota van Eisen. In het najaar van 1955 werd door leden van deze werkgroep een studiereis naar Denemarken gemaakt, waar enkele instituten en instellingen
werden bezocht welke zich bezig houden met huishoudkundig onderzoek, o.m. het
laboratorium van de Deense Huishoudraad dat in staat van aanbouw verkeerde. De
tijdens deze reis verkregen inzichten zijn van grote waarde gebleken bij de ontwikkeling van de plannen voor het nieuwe instituut.
Kwam in 1957het schetsplan gereed, eind 1958konden debestektekeningen en het bestek bij de daarvoor aangewezen autoriteiten worden ingediend.
Erbestaat gegronde hoop dat in deloop van 1959met debouw kan worden begonnen.

Het nieuw te bouwenInstituut voor Lniidbouwhiiislioudkimdig Onderzoek.
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DE W E R K Z A A M H E D E N VAN DE AFDELINGEN
I. ONDERZOEK

Afdeling Algemene Landbouwhuishoudkunde
Het onderzoek in de afdeling Algemene Landbouwhuishoudkunde betreft in hoofdzaak deleiding en hetbeheer vandehuishouding:de keuze tussen de verschillende mogelijkheden van aanwending van de hulpbronnen waarover de huishouding kan beschikken. Deze keuze moet in iedere huishouding worden gemaakt omdat een grote verscheidenheid van behoeften moet worden bevredigd met beperkte middelen. In concreto komt dit neer op studie van demogelijkheden van aanwending van geldmiddelen
enerzijds, arbeid en tijd anderzijds in de huishouding.
Een tweede belangrijk onderwerp van studie is de uitwerking van de invloeden die,
alofniet doelgericht, op dehuishouding worden uitgeoefend door verschijnselen in de
maatschappij. Het gezin maakt deel uit van de sociale werkelijkheid als geheel en de
huishouding ondervindt daarom de invloed van economische, technische en sociale
ontwikkelingen. De opzettelijke beïnvloeding van de huishouding via school en voorlichting neemt bij de studie een belangrijke plaats in.
Voor de opzet van de onderzoekingen kunnen sociologische of economische uitgangspunten gekozen worden alnaar de probleemstelling. Onderwerpen van natuurwetenschappelijke of van technisch-huishoudkundige aard die in verband met de leiding en
het beheer in de huishouding van belang zijn, komen in deze afdeling slechts aan de
orde voor zover ze elders niet bewerkt worden.
Tijdens het eerstejaar van de verslagperiode werd oriënterend werk verricht. Enerzijds
werden de tijdschriften die wetenschappelijke publicaties over de huishouding opnemen geïnventariseerd. Anderzijds werd in deze aanloopperiode hulp verleend bij
onderzoek ten behoeve van dezgn. voorbeelddorpcn; het onderdeel „de huishouding"
van een niet gepubliceerd rapport over het project Rottevalle werd op grond van een
enquête van de medewerksters samengesteld. Ook omtrent de plannen betreffende de
verbeteringen van dekeukens uit dit project werden studies gemaakt.
Op grond van het oriënterende werk en de inventariserende arbeid kon het studieterrein met het oog op deontwikkeling van het onderzoek alsvolgt nader worden omschreven en ingedeeld:
1. Onderzoek gericht op de typering van huishoudingen in hun verscheidenheid naar
gezinsgrootte, gezinssamenstelling en sociaal en geografisch bepaalde kenmerken.
2. Onderzoek omtrent dezelfvoorziening :deproductieve functie van de huishouding.
3. Onderzoek betreffende de problemen van de inkomensbesteding voor het gezin:
de consumptieve functie van de huishouding.
4. Onderzoek omtrent collectieve voorzieningen voor de huishouding.
5. Onderzoek omtrent de problemen van opleiding envoorlichting van de huisvrouw.
6. Onderzoek omtrent de plaats die dehuisvrouw inneemt in de huidige maatschappelijke structuur.
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Met betrekking tot typering van huishoudingen werd medewerking verleend bij het
opstellen van de vragenformulieren aangaande de huishouding, van enkele onderzoekingen ten behoeve van streekverbeteringen die verricht werden door het Landbouw
Economisch Instituut, afdeling strcckondcrzock.
Ten aanzien van de productieve functie van de huishouding werden een drietal onderwerpen aangevat:
Een studie over deontwikkeling van dehuisslacht envan definanciële aspecten daarvan
werd afgesloten. Bij dit onderzoek werd o.m. uitgegaan van een tweetal publicaties,
alsmede van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en van de Veterinaire
Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid. Als mededeling no. 6 van de Stichting
Landbouwhuishoudkundig Onderzoek werd dit onderzoek gepubliceerd onder de
titel „Enkele aspecten van de huisslacht in Nederland."
Over de zorg voor de gezinswas in de plattelandshuishouding werden met hulp van
practikanten N XIX van de opleidingsscholen teDeventer en Posterholt gegevens verzameld en bewerkt. De resultaten van deze oriënterende studie leverden uitgangspunten op voor onderzoek dat in de toekomst op dit terrein zaldienen te geschieden.
In het kader van de urgente problemen met de arbeidsvoorziening in de huishouding
werd een literatuurstudie gemaakt omtrent het beschikbaar zijn van betaalde hulp. In
aanvulling hierop werden een aantal gesprekken gehouden met directies van Arbeidsbureaux, besturen van vrouwenverenigingen en leidinggevende personen van het gezinsverzorgingswerk. Een verslag hiervan is in bewerking.
Met betrekking tot de collectieve voorzieningen voor de huishouding werd een aanvang gemaakt met een onderzoek naar de doelmatigheid van diepvriesinrichtingen.
Systematische gegevens werden verzameld over de ervaringen met collectieve diepvriesinrichtingen van alle typen — ontstaan, economische opzet, type, merk, loketaantal en -grootte, stroomverbruik, temperatuurverloop, ontijzelen, samenstelling van de
gebruikerskring, afstand tot de kluis, ervaringen met de installatie, ervaringen van de
huisvrouw —werden hierbij betrokken. Het onderzoek wordt voortgezeten een intern
rapport is in bewerking.
In het begin van deze verslagperiode kon een collectieve proefdiepvrieskluis worden
gebouwd in één der bijgebouwen van het Instituut voor Bewaring en Verwerking van
Tuinbouwproducten. In een niet-gekoelde ruimte zijn een 8-tal loketten van het kistmodel en 32 loketten van het kastmodel aangebracht. In een viertal loketten worden
proefnemingen verrichtmethetinvriezenvandiverseproducten (zieafdeling Voeding).
De overige loketten worden verhuurd aan belangstellenden in en om Wageningen.
Op het gebied van onderzoek omtrent de methodiek van de voorlichting van de huisvrouw werd een studie gemaakt met betrekking tot de navolging van Paasrecepten
welke door het Voorlichtingsbureau v » / de Voedingsfias^ zijn samengesteld en in
diverse kranten werden gepubliceerd. Hiervoor werden speciaal Paasrecepten gekozen
omdat deze gewoonlijk binnen een kort tijdsbestek worden nagevolgd. Medewerking
werd verkregen van enkele dag-en streekbladen. Een rapport hierover isin bewerking.
12
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Voorts werd voor enquêtes voor rapporten op het terrein van Rural Home Economics
Advisory Work van de Organisatie van Europese Economische Samenwerking materiaal verzameld over de landbouwhuishoudkundige voorlichting voor de vrouw op
het platteland in Nederland en over de opleiding van voorlichtingsleraressen ensystematisch gerangschikt. Hieruit resulteerde tevens een diagram van de instellingen
welke de landbouwhuishoudkundige voorlichting in Nederland verzorgen of die ten
opzichte van deze voorlichting een functie vervullen, de ministeries die daarbij betrokken zijn enhet werk dat wordt verricht.
In het kader van het onderzoek naar de plaats van de plattelandsvrouw in de huidige
maatschappelijke structuur, werd een aanvang gemaakt met een onderzoek naar de
deelname van de plattelandsvrouw aan het verenigingsleven. Dit onderzoek wordt in
twee fasen verricht, n.1. a. het verzamelen van gegevens betrekking hebbende op de
sociale structuur van twee plattelandsvrouwenorganisaties en h. het nagaan van de
factoren welke invloed uitoefenen op het al dan niet deelnemen van de plattelandsvrouwen aan het verenigingsleven. De gegevens voor de eerste fase werden reeds verzameld met medewerking van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en de
ChristelijkePlattelandsvrouwen-enmeisjesbond.Dezegegevenszijnthansin bewerking.
Tenslotte werd nog een onderzoek gedaan naar de huisvesting van alleenstaande werkende vrouwen in Wageningen. Dit onderzoek is afgesloten en een rapport wordt gereed gemaakt. Dit onderzoek is tevens van belang voor de Werkgroep voor de ontwikkeling van een woningtype voor alleenwonendcn, van het Bouwcentrum, waarin
één van demedewerksters zitting heeft.
Huishoudelijke Apparatuur
Het terrein van de afdeling Huishoudelijke Apparatuur beperkt zich voornamelijk tot
studie van de doelmatigheid van apparatuur, klein gereedschap en materiaal dat bij de
huishoudelijke arbeid wordt gebruikt. Er bestaat grote behoefte aan dergelijk onderzoek, teneinde objectieve gegevens over de onderscheiden typen huishoudelijke apparatuur teverkrijgen. Zowel voor deconsument alsvoor defabrikant en de detailhandel
kan dit onderzoek van grotebetekenis zijn.
Mede aan de hand van de vragen die de Stichting uit de praktijk bereikten werden een
aantal richtlijnen voor onderzoek vastgesteld:
1. Het verrichten van onderzoek naar de doelmatigheid van huishoudelijke apparatuur
en gereedschap en van materialen voor huishoudelijk gebruik en voor gebruik in
de groepshuishouding.
2. Het ontwikkelen van testmethodieken.
3. Studie van de technischeaspecten van conserveren bijlage temperatuur.
4. Normalisatieprojectcn.
Ten aanzien van het onderzoek zal een nauw contact dienen te worden onderhouden
met de andere afdelingen van de Stichting in verband met de vele raakvlakken die er
bestaan.
Gezien de beperkte personeelsbezetting kon eerst tegen het einde van deze verslagperiode, en dan nog slechts op beperkte schaal, met het onderzoek worden begonnen.
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Zo werd op verzoek van de Nederlandse Huisiioudraad een onderzoek ingesteld naar
het gebruik van stapelpannen in de huishouding. In eerste instantie werd één type
onderzocht, terwijl in het voortgezette onderzoek alle in Nederland verkochte typen
zullen worden betrokken. Dit onderzoek geschiedt in samenwerking met de afdeling
Voeding.
Afdeling Voeding en Voedselbereiding
Het onderzoek van de afdeling Voeding en Voedselbereiding op het terrein van de
menselijke voeding en van het voedsel heeft ten doel een bijdrage te leveren tot het
doelmatig gebruik van voedingsmiddelen in de huishouding en tot het bereiken en in
stand houden van een „optimale vocdingstoestand" der bevolking, in het bijzonder
van de plattelandsbevolking. Het onderzoek richt zich zowel op het gezin (gezinsvoeding) als op de groep (groepsvoeding, grootkeukenbedrijf) en valt uiteen in twee
delen n.1.:voeding en voedsel.
Bij het begrip voeding is de voedselbehoefte van de mens het uitgangspunt. De studie
van deze voedselbehoefte omvat zowel de physiologische en psychische als de sociale
aspecten. Daarnaast wordt ook devoorziening met nutriënten nader bestudeerd.
Bij het begrip voedsel z/jn de voedingsmiddelen en de daaruit in de huishouding te bereiden gerechten en prdducten in hun eigenschappen om aan de genoemde behoefte te
kunnen voldoen object van onderzoek. Zo vormen hier samenstelling, kwaliteit,
methoden van verduurzamen en bereiden en de aanvaardbaarheid van het verkregen
product, onderwerp van studie.
Een eerste project door deze afdeling aangevat is een onderzoek naar de voedingsgewoonten en menupatronen in Nederland. Bij dit onderzoek zijn zowel het aspect
voeding als voedsel betrokken. Het heeft ten doel een overzicht te verkrijgen van de
gewoonten betreffende de samenstelling van de voeding en de bereiding ervan in verband met de sociale achtergrond van de gezinnen. Als eerste gebied werd de Noord
Oost Polder gekozen, omdat het hier een gebied betreft met voedingsgewoonten, die
zich aan het wijzigen zijn. Voorts heeft de Stichting voor het bevolkingsonderzoek in
de drooggelegde zuiderzeepölders belangstelling voor de resultaten van het onderzoek,
in het bijzonder in verband met eventuele kankerverwekkende eigenschappen van bepaalde voedingsmiddelen en bereidingswijzen.
Door middel van een mondelinge enquêtewerdenonder450gezinnen sociale gegevens,
gegevens over het menupatroon, gebruik en bereidingswijze van levensmiddelen en
gegevens over streek-en bijzondere gewoonten verzameld.In verband met deveelheid
van gegevens welke dienen te worden verwerkt, kon in deze verslagperiode het rapport van dit onderzoek nog niet worden voltooid.
Met devoorbereidingen voor uitbreiding van een onderzoek in een ander gedeelte van
het land, n.1. het gebied van het Deltaplan, werd in detweede helft van 1958 begonnen.
In het kader-van de voedselbereiding werden in opdracht van de N.V. Philips te Eindhoven proeven genomen met een hoogfrequente oven. Naast het bereiden van enkele gerechten en maaltijden in deze oven werden een aantal proeven verricht met
betrekking tot het rendement van de oven in samenwerking met de afdeling Tech15

nologie van de Landbouwhogeschool. Een overzicht van de resultaten werd gepubliceerd in het maandblad Voeding 1 ). Een overdruk hiervan is bij de Stichting
verkrijgbaar.
In opdracht van de N.V. Philips in Drachten werden proeven gedaan met de Tappan Electronic Range met bruiningselement. Door de aanwezigheid van een dergelijk
element waren de mogelijkheden voor voedselbereiding in dezeoven groter dan die
van de reeds genoemde hoogfrequente oven. Aan de opdrachtgever werd middels
een rapport verslag uitgebracht van dit onderzoek.
Aangezien herhaaldelijk bij de Stichting geïnformeerd werd naar het Vitamine C gehalte van de in de handel zijnde „plastic citroenen" werd besloten het sap van een aantal van deze citroenen aan een analyse te onderwerpen. Dit onderzoek is inmiddels
afgesloten en gepubliceerd in het tijdschrift Voeding 2 ). Een overdruk hiervan isbij de
Stichting verkrijgbaar.
In verband met de vele vragen die in depraktijk zijn gerezen werd het diepvriesondcrzoek ook in de afdeling Voeding aangevat. Deze vragen konden tot nu toe slechts
worden beantwoord aan de hand van gegevens ontleend aan de buitenlandse literatuur.
Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van eenhome-freezcr, kistmodel, met een
inhoud van 320 liter. De volgende projecten werden aangevat in de onderhavige verslagperiode.
a. Een organoleptisch onderzoeknaardeinvloed vandebewaartijd opde kwaliteit van
een aantal producten die op verschillende wijzen waren voorbehandeld. Het onderzoek betrof diverse groenten,vruchten, brood en gebak, eieren en verschillende bereide gerechten en maaltijden. Een voorlopig rapport is hierover samengesteld. Het
onderzoek wordt voortgezet.
b. Voorts werd een begin gemaakt met een onderzoek naar enkele blancheermethoden
die in de huishouding kunnen worden toegepast. De resultaten werden bezien aan
de hand van vitamine C gehaltes en organoleptische kwaliteit. Dit onderzoek is nog
niet afgesloten, omdat enkele voorjaarsgroentcn hierin nog niet betrokken zijn geweest.
Er is een begin gemaakt met het bepalen van het vitamine C gehalte van groente op
verschillende manieren gekookt, n.1. op ouderwetse en moderne wijze en in de hogedrukpan. Het vitamine C gehalte wordt bepaald door colorimetrisch de reductie van
dichloorphenol in dophenol temeten. Dezeproeven worden voortgezet.
Op verzoek van het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad werd een begin gemaakt met een onderzoek naar het vitamine C gehalte van stamppotten van rauwe
voorjaarsgroenten, vergeleken met dezelfde producten afzonderlijk gekookt. Dit
onderzoek wordt in het voorjaar van 1959 voortgezet.
!) Voeding Jaargang 19 no. 3 (1958) pag. 101-104.
2
) Voeding Jaargang 19 no. 5 (1958) pag. 271-272.
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Het laboratorium voorexperimenteelkoken van deafdeling voeding
Het physisch-chemisch laboratorium van deafdeling voeding

Afdeling Wonen
Het onderzoek binnen deafdeling Wonen heeft tot doel gegevens teverzamelen welke
bij toepassing in depractijk eenverbetering vanhetindividueleen algemene woonpcil
tot gevolg hebben. Naar de huidige inzichten kunnen bij dit onderzoek drie aspecten
worden onderscheiden, te weten:
1. Onderzoek naar de eisen, welke gesteld dienen te worden aan de woning, aan de
indeling van de woning, aan de diverse vertrekken binnen dewoning en de woninginrichting, in verband met de behoeften van verschillende typen van gezinnen, de
arbeidvandehuisvrouw endeeisenvandeverschillende landbouwbedrijven;
2. onderzoek naar desocialeaspectenvandewoning;
3. hetontwikkelen vannormen en testmethodieken.
Voor de opzet van onderzoek genoemd onder 1 en 2 werden reeds belangrijke gegevens verzameld bij het z.g. streekverbeteringswerk dat als eerste project door de
afdeling Wonen werd aangevat.Ditwerk betreft hetverlenen vanadviezen omtrent de
inrichting van voorlichtingsobjecten en-woningen en wordt verricht op verzoek van
de Directie van deLandbouw vanhet Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. De geadviseerde objecten betroffen in hoofdzaak de verbouw en inrichting van bestaande woningen, voornamelijk boerderijen. 160 aanvragen werden behandeld of zijn in behandeling. Daarnaast zijn 18 aanvragen binnengekomen voor de
inrichting vannieuwe woningen. Voorafgaand aanhetadviesvoor deinrichting wordt
veelal eenbeoordeling van de plattegrond van de te bouwen woning gegeven, opdat
de inrichting aan zo hoog mogelijke eisen zalkunnen voldoen. In alle adviesgevallen
vond eennauwe samenwerking plaats met debetrokken streekverbeteringscommissie,
deplaatselijke voorlichtster, eventueel dearchitect enuiteraard debewoner zelf.
Op grond vandeopgedane ervaringen werd eenprincipe tekening met toelichting gemaakt voor een aanrecht alsmede een handleiding voor het opmeten van de woning
enhetmakenvaneen plattegrond.
Naast dit advieswerk, dat door zijn omvang een groot deel van de tijd van de medewerkers in beslag nam,kon toch op bescheiden schaal een aanvang met het eigenlijke
onderzoekwerk worden gemaakt. Zo werd in het begin van de verslagperiode een
onderzoek aangevat naar woonwensen en wooneisen, waarbij de ontwikkeling van
een onderzoekmethodiek voorop stond. In eerste instantie werd een aantal gezinnen,
over het gehele land verspreid, geïnterviewd. Aandehand vandehierbij opgedane ervaringen werd begonnen met een onderzoek naar het woonpeil, de wooneisen en de
woonwensen in degemeente Roelofarendsveen. Hoewel hierbij het verder ontwikkelen van een onderzoekmethodiek de voornaamste doelstelling bleef, werd er tevens
naar gestreefd zodanige gegevens te verkrijgen, dat eenwoning zou kunnen worden
ontwikkeld, welke als voorlichtingswoning voor deze streek zou kunnen dienen. De
eerste fase van dit onderzoek werd afgesloten, eenrapport hierover isinbewerking en
eenschetsplanvoor eenwoning wordt ontwikkeld.
Als tweede object werd inoverleg met deGroninger Maatschappij vanLandbouw een
studie gemaakt van de mogelijkheden het woongedeelte van Groninger boerderijen
beterbewoonbaar temaken. Hetreedsverzamelde materiaalwordt bewerkt.
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Voorlichtingsverbouwing
in het streekverbeteringsgebied
Noord-West Veluwe
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Afdeling Textiel
Daar men in de practijk bij voortduring met vraagstukken te maken krijgt op het
gebied van de gebruikswaarde van textiel, die zonder nader onderzoek niet zijn op te
lossen, bestaat er grote behoefte aan onderzoek op dit gebied bij allen die met de voorlichting omtrent het gebruik en de behandeling van textielproducten geconfronteerd
worden. Het is in deze verslagperiode helaas niet mogelijk gebleken met onderzoek te
beginnen, omdat de afdeling Textiel nog niet kon worden geëquipeerd. Verwacht
wordt dat dit in 1959wel het geval zalzijn, zodat in datjaar het textielonderzoek in de
activiteiten van de Stichting zal kunnen worden betrokken.

II. KADERCURSUSSEN
Reeds enigemaanden na deoprichting van de Stichting werd het noodzakelijk geacht,
het organiseren van kadercursussen ter hand tenemen, teneinde dein de practijk opgedane kennis en inzicht te kunnen doorgeven aan hen, die voorlichting geven aan de
huisvrouw. In de loop van de verslagperiode werden bij deze kadertraining eveneens
leerkrachten vanhet nijverheidsonderwijs voor meisjes betrokken.
O p verschillende plaatsen werden éénofmeer cursussen georganiseerd.
Diepvriezen
Op 13 december 1955 werd een eerste kaderdag „conserveren door koude" georganiseerd inverband met desnelleontwikkeling vandezenieuwe methode van conserveren
in de huishouding. Door ongeveer 130 personen werd aan deze dag deelgenomen. Er
werden een vijftal inleidingen gehouden waarin deverschillende aspecten van het diepvriezen werden belicht. Bovendien werden 3 Deense voorlichtingsfilms over het gebruik van diepvrieskluizen vertoond, welke werden toegelicht door een Deense
spreekster, MissM. Hjelme.
Als vervolg op de „koude dag" van december 1955 werd van 2-5 juli 1956 een kadercursus over diepvriezen en diepvriesinrichtingen gehouden teneinde te komen tot een
grondige behandeling van hetgeen in december van het vorige jaar in één dag werd
besproken. 34<deelneemstersnamen aan dezecursusdeelt.w. leraressenvan organisaties,
deStichtin^HuishoudelijkeVoorlichting tenPlattelande,opleidingsscholen, landbouwhuishoudscholen en andere leraressen. De onderwerpen welke werden behandeld
waren: het diepvriezen van levensmiddelen en de ontwikkeling van de diepvriesgedachte in Nederland, de technologie van het vriezen en de toepassing ervan bij diepvrieskluizen, ervaringen met verschillende typen van diepvrieskluizen in Duitsland,
verpakkingsmaterialen, demonstratie van de voorbehandeling en verpakking van levensmiddelen voor de diepvries, de voedingswaarde van diepvriesproducten en de
oprichting, organisatie enexploitatievan dediepvrieskluizen. Eenverslagvan deze kadercursus werd door de Stichtingin druk uitgegeven.
Een derde kadercursus diepvriezen werd gehouden van 18 t/m 23 februari 1957. Door
de aanmelding van ca. 90 directrices en leerkrachten van Landbouwhuishoudscholen
en voorlichtsters van andere organisaties, was het nodig 2 cursussen te organiseren,
20

• : | 1B'-lMl
iflKi«»,-^

Aankomst deelneemsters vooreen kadercursus

welke in één week achter elkaar werden gehouden. Het programma kwam vrijwel
overeen met dat van de eerste kadercursus diepvriezen. Op de laatste dag werden ook
de oudcursisten uitgenodigd teneinde van gedachten te kunnen wisselen omtrent
nieuwe aspecten bij het diepvriezen alsmede over de ervaringen die bij de voorlichting aan huisvrouwen waren opgedaan.
In het zelfde jaar werd voorts medewerking verleend aan een studiedag over het diepvriezen, georganiseerd door de Landelijke Dicpvricscommissic van de Nationale
Coöperatieve Raad, waarop practijkervaringen met kluizen aan de orde werden gesteld.
Gezien het feit dat de toepassing van het diepvriezen in de huishouding steeds sneller
bleef toenemen, werd het nodig geacht ook in 1958eenkadercursus teorganiseren. Het
was verheugend dat de belangstelling voor deze cursus parallel liep met de genoemde
snelle groei. 146leraressen, afkomstig van opleidingsscholen en huishoudscholen uit de
stad en van het platteland, uit de kringen van de huishoudelijke voorlichting, streekverbeteringsgebieden, boerinnen- en plattelandsvrouwenorganisaties kwamen ingedeeld over twee cursussen, in Wageningen bijeen. Gelijktijdig werden twee herscholingsdagen gehouden waaraan 44 leraressen deelnamen. Een geheel herziene uitgave
van het inmiddels uitverkochte verslag Kadercursus Diepvriezen ister perse.
Wonen
Een eerste kadercursus werd georganiseerd van 13 t/m 15 mei 1957. De aanmelding
hiervoor was groot (ongeveer 70 deelneemsters).Decursuswasvooralafgestemd op de
voorlichting met betrekking tot het wonen in het streekverbeteringswerk. Er werden
twee oefenbijeenkomsten gehouden. Aan de eerste,waarin een practisch probleem op
het gebied van het wonen uit het streekverbeteringswerk aan de deelneemsters werd
voorgelegd, namen alleen dieleraressen deel, dierechtstreeksbijditwerk waren betrokken. In de tweede practische oefening die door alle deelneemsters werd bijgewoond,
werd de keukeninrichting behandeld. Over deze cursus werd een verslag gepubliceerd.
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Op deze kadercursus kwam de wens naar voren de kadertraining voor de in de streekverbetcrings- en ruilverkavelingsgcbicden -werkzame leraressen voort te zetten met
een aantal regionale en een landelijke bijeenkomst per jaar. In overeenstemming met
dezewens zijn innovember 1957te Amersfoort en in februari 1958te Vught tweedaagse kaderbijeenkomsten gehouden, waaraan in totaal 47 leraressen en huishoudelijke
voorlichtsters hebben deelgenomen. Het programma was opgesteld aan de hand van
onderwerpen die van tevoren door de deelneemsters waren gevraagd. Hierbij werden
practijkgevallen uitgewerkt.
Van 23t/m 25september 1958werd een tweede landelijke kadercursus Wonen georganiseerd voor leraressen werkzaam in streekverbeteringsgebieden. Op deze cursus
waren ca. 45leraressen aanwezig, waarbij alseindconclusie naar voren is gekomen, dat
het onderlinge contact van dezeleraressen zeernuttig isen dat landelijke bijeenkomsten
zeer op prijs worden gesteld. Een verslag van de cursus is inmiddels gereed gekomen.
De Stichting heeft voorts haar medewerking verleend aan een cursus georganiseerd door de Woningcommissie van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen.
Methodiek van voorlichting
Op 14juni 1957werd een kaderdag methodiek van voorlichting gehouden waarvoor
werd uitgenodigd Dr. W. Emrys Davies, die in Engeland voor de National Health
Council verschillende cursussen op dit gebied heeft gegeven en die op uitnodiging van
de Federatieve Commissie voor de Kinderhygiëne uit Zuid Holland in Nederland was.
Het aantal deelneemsters bedroeg 40.
Dr. Davies sprak over de „Methods of public education". In deze voordracht werd de
voorlichting in het algemeen belicht. Er werd op gewezen dat de wijze van aanbieding
van de stof moet aansluiten bij de fundamentele interesse van betrokkenen. Tevens
werden de sociale en economische achtergronden ervan aan een nadere beschouwing
onderworpen.
Een tweede onderwerp dat werd behandeld was „The use of visual materials" hetgeen een demonstratie behelsde op welke wijze men een onderwerp op een aanschouwelijke wijzekan behandelen.
Textiel
Op 16november en 7 december 1957 werden, op verzoek van enkele personen uit de
kring van de scheikunde-leraren van de opleidingen N XIX, een tweetal studiedagen
gehouden over deChemie enPhysica van het wasproces. De cursussen werden gegeven
door deheer K. J. Nieuwenhuis, ch.ph. drs.,medewerker van het Proefstation voor de
Wasindustrie. De volgende onderwerpen werden behandeld:
Mechanisme van de waswerking, physische en chemische grondslagen van de waswerking, de samenstelling van was-en bleekmiddelen en de toepassing ervan. De cursus werd door ca. 50 personen bijgewoond. Een verslag van deze kaderdagen werd
door de Stichting gepubliceerd.
Voorts werden op verzoek door enkele medewerksters(ers) lessen gegeven in het kader
van de middelbare cursus voor huishoudleraressen. Hoewel dit contact met het onder22

wijs geheelnaast de eigenlijke kadertraining staat, heeft de Stichting gemeend ook hier
haar medewerking temoeten geven.
Tenslotte werd in 1958 medewerking verleend aan de organisatie van de International
course on extension methods and programplanning van het Internationaal Agrarisch
Studiecentrum te Wageningen.

I I I . O N T W I K K E L E N VAN VOORLI CHTI N GSM I D DELEN

Tijdens de verslagperiode werd verschillende malen op de Stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek een beroep gedaan om op basis van bij de Stichting beschikbare gegevens adviezen te verstrekken betreffende de vervaardiging van voorlichtingsmiddelen. Dit heeft zich onder meer voorgedaan bij het samenstellen van films over
keuken- en woninginrichting.
In andere gevallen werd aan de Stichting verzocht de gehele vervaardiging van een
voorlichtingsmiddel op zich te nemen. Zo worden een tiental diaseries gemaakt betreffende huishoudelijke toestellen en gereedschap, berging in de woning, sanitaire
voorzieningen in de woning en verwarming. Deze voorlichtingsmiddelen komen ter
beschikking van de huishoudelijke voorlichting en kunnen bij het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, afdeling Voorlichting worden aangevraagd.
Voorts wordt een nieuwe opzet gemaakt voor de bestaande reizende tentoonstelling
woninginrichting. Deze tentoonstelling is een belangrijk hulpmiddel bij de huishoudelijke voorlichting in streekverbeteringsgebieden.
De bovenvermelde werkzaamheden werden in de verslagperiode incidenteel door
verschillende medewerkers verricht. Nu is komen vast te staan, dat bij voortduring
medewerking van de Stichting zalworden gevraagd bij het ontwikkelen van voorlichtingsmiddelen, zal een der medewerkstersspeciaalworden belast met de voorbereiding
en decoördinatie van deze werkzaamheden.

IV. C O M M I S S I E S

Reeds van de oprichting afwerd op de Directeur en de medewerkers van de Stichting
een beroep gedaan om deel te nemen aan de arbeid van studiecommissies van velerlei
aard. Daarnaast hadden zowel de Directeur als de medewerkers zitting in besturen en
commissies, uit hoofde van hun functie bij de Landbouwhogeschool of wel à titre
personnel. In sommige gevallen ishet niet mogelijk aan te geven op welke van de hier
genoemde manieren men bij commissiewerk betrokken werd. Dit in het midden
latend wordt in het onderstaande slechts een overzicht gegeven van de studiecommissies, waarin personeelsleden van de Stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek
zitting hebben en waar een direct verband of raakvlak met het werk van de Stichting
aanwezig is.
Zo werd deelgenomen aanhetwerk van devolgende commissies:
Commissie Welzijn ten Plattelande van het Ministerie van Landbouw, Visserij en
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Voedselvoorziening, metdedaaronder ressorterendesubcommissie voor de Landbouwhuishoudkundc, deWerkgroep Voorlichtingswoningen en diverse werkgroepen voor
de agrarisch sociale voorlichting.
DeRaad vanBeheer van deNederlandse Huishoudraad en het daaronder ressorterende
Comité Doelmatige Inkomstenbesteding.
DeVasteCommissievoorhetStreckonderzoekvanhetLandbouwEconomisch Instituut.
De Studiekring voor Voorlichting van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschappen.
De Centrale Studiegroep en de Studieraad voor de Studie Functionele Grondslagen
van deWoning van deNederlandse Huishoudraad en het Bouwcentrum.
De Commissie Hoogbouw-Laagbouw en de Studiecommissie Sociologische Grondslagen vandeWoning vanhet Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw.
De voedingsraad en enkele van haar Commissies.
De Commissie van Advies van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding.
De Commissie Coöperatieve Diepvrieskluizen van de Nationale Coöperatieve Raad.
De Werkgroep Diepvriezen van de Vereniging van Exploitanten van Electriciteitsbcdrijven in Nederland ende Stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek.
De Normalisatie Commissie 39 (borstelwerk) van de Hoofdcommissie voor de Normalisatiein Nederland.
De UniverseleDecimale Classificatie Commissie voor degroep 64(huishoudkunde) van
de Nederlandse Classificatie Commissie.
Aan het internationaal overleg op het gebied van de huishoudkunde werd door de
Directeur deelgenomen als lid van de Advisory Committee on Home Economics van
de Food and Agriculture Organisation en van de Werkgroep Rural Hoirie Economics
die via de European Productivity Agency ressorteert onder de Organisatie voor EuropeseEconomische Samenwerking.

V. BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
Zoals reeds in de algemene inleiding werd vermeld bestaat er een nauwe samenwerking
tussen de onderscheidene afdelingen van de Stichting met die van de afdeling Landbouwhuishoudkunde van de Landbouwhogeschool. Dit geldt wel in het bijzonder
voor beide bibliotheken en de documentatie, die één organisatorisch geheel vormen.
Dit is temeer van belang omdat deze bibliotheken beide het gehele terrein van de
huishoudkunde omvatten. Als classificatiesysteem werd vanaf het begin het U.D.C,
gebruikt.
In de verslagperiode is in verband met de sterke toename van activiteiten in de verschillende afdelingen het boeken en tijdschriften areaal aanzienlijk toegenomen. Aan
het eind van 1958 waren 900 boeken en 124lopende tijdschriften aanwezig.
Met de opbouw van een documentatie systeem is een begin gemaakt, evenals met de
samenstelling van een collectie diapositicven en foto's. Deze laatste collectie is — in
tegenstelling tot debockencollectie — uitsluitend bestemd voor gebruik door de medewerkers van de Stichting.
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PUBLICATIES EN ARTIKELEN
Tijdens de verslagperiode kon op bescheiden schaal een aanvang worden gemaakt
niet het uitgeven van publicaties en het samenstellen van artikelen en folders, waarvan
onderstaand een overzicht wordt gegeven. In enkele van de publicaties zijn resultaten
van onderzoek neergelegd.
Uitgaven van de Stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek
Publicaties:
1. Diepvriezen en dicpvriesinrichtingen; verslag van de kadercursus, georganiseerd
door de Stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek van 2—5 juli 1956 te
Wageningen.
Prijs ƒ3,—. x )
2. Voeding en kleding; voordrachten gehouden op 19 juni 1956 in het kader van de
21ste Nederlandse Landbouwweck.
Prof. Dr. C. den Hartog. Aspecten der moderne voedingslcer met betrekking tot
het platteland.
Mej. H. W. van Buuren, Pharm. Dra. Moderne textielprodukten op de Nederlandse
markt.
Prijs ƒ1,—.*)
3. Keukenen bijkeuken; samenbundeling vaneenaantalartikelen die in februari/maart
1957 voor een landbouwblad werden geschreven door mej. J. Brink. Prijs ƒ1,4s. 1 )
4. Lezingen gehouden op 18 september 1957 in het kader van de 22ste Nederlandse
Landbouwweck; verslag van de landbouwhuishoudkundcdag.
Prijs / 0.75.1)
5. Verslag van dekadercursus Wonen over woonpeilverbetcring in streekverbeteringsgebieden.
Prijs ƒ2,75. 1 )
6. Roo de la Faille, L. H., de; Enige gegevens over de huisslacht in Nederland; ishuisslacht nog voordeliger; de omvang en de geografische spreiding van de huisslacht.
Prijs ƒ0,75.1)
7. Chemie en physica van het wasproces; verslag van de studiedagen georganiseerd
door de Stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek te Wageningen, gehouden
op 16november en 7 december 1957 door K. J.Nieuwenhuis.
Prijsƒ2,—-1)
Folders:
Diepvriezen, waarom . . .hoc . . . ;samengesteld door mej.J. Brink.

Gratis.

Publicatie iusamenwerkingmetandere instituten:
Pilzecker, H. R. F. M. en Fornerod-Booy, R. Zelf Diepvriezen ; 3e druk. 's-Gravenhage. Voorlichtingsbureau voor de Voeding, enz. z.j.
Prijs ƒ1,—.*)

*) Deze publicaties kunnen worden besteld door storting der genoemde bedragen op gironummer
813.144 t.n.v. de Stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek te Wageningen.
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Artikelen:
Boddé, J. A. Het gehalte aan vitamine C van „plastic citroenen". Voeding 19(1958) 5
biz. 271-272.2)
Brink, J. Diepvries geeft besparing van energie en tijd, bovendien . . . een gezonde,
smakelijke maaltijd. Zeeuws Landbouwblad. 45 (1957) 2361 (25jan.) blz. 52.
Brink, J. De keuken. De Landbode 11 (1957) no. 4-5, 7-9.
Brink, J. De inventaris van de keuken. De Landbode 11(1957) no. 10 en 12.
Brink, J. Woonpeilverbetcring op het platteland. Interieur. 71 (1958) 550. Blz. 16-20.
Erdman, A.M. en Lassche,J. B.Voedselbereiding in dehoogfrequente oven. Voeding.
19 (1958) 3. blz. 101-104.2)
Keulen, W. van. Gezinsleven moet zich ongestoord kunnen ontwikkelen. Boer en
Tuinder. 12 (1958). 573. blz. 7.
Leeuwen, H. van. Enige principiële beschouwingen over het woonpcil. Bouw 13
(1958) 25. blz. 624-627.
Randen, G. van. Arbeidsbesparing in de huishouding. De Landbode. 11 (1957) no. 2
en 3.
Willinge Prins-Visser, C. W . Conserveren van levensmiddelen op het platteland.
Voeding. 19 (1958) 12. Blz. 699-703.
Willinge Prins-Visser, C. W . Efficiency bij de huishoudelijke arbeid. Tijdschrift voor
Efficiency en Documentatie. 27(1957) 5.Blz. 151-154.2)

2

) Overdrukken zijn bij de Stichting verkrijgbaar.
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S A M E N S T E L L I N G B E S T U U R P E R 31 D E C E M B E R 1958
Gelet op artikel 5, vierde lid van de Statuten van de Stichting Landbouwhmshoudkundig Onderzoek, werden op voordracht van de daartoe aangewezen Organisaties
en Instellingen, bij Ministeriele beschikking van 6 mei 1955, alsmede in aanvulling op
genoemde beschikking tot leden van het Bestuur benoemd:
Ir. A. W. vandePlassche, vertegenwoordiger van de Directie van de Landbouw van
het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
Mevr. D. Elema-Bakker, vertegenwoordigster van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen.
Mej. B. Kleuters,vertegenwoordigster van de Rooms Katholieke Bocnnnenbondcn,
in 1957 vervangen door Mej. Dra. C. H. M. Jacobs; in 1958 vervangen door Mej. Mr.
J. Tk. W. M. Balfoort.
Mej. Ir. M. Knottenbelt,vertegenwoordigster van de Nederlandse Huishoudraad.
Mej. J. P.Burema,vertegenwoordigster van de Stichting-Commissievoor Huishoude^.,
lijke eii Gezin»voorlichting£ *-~ .- € u^tt» £«>_Aj» . VA^ I . Ö " ^ « -— U
Prof. Dr. C. denHartog,vertegenwoordiger van de Stichting Voorlichtingsbureau vaoi
de Voedingsrad.
Mej. G. de Witte, vertegenwoordigster van de vrouwen van landarbeiders, georganiseerd in de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond, in 1957 vervangen door
Mej. I. Syperda.
Mej. A. Kenter,vertegenwoordigster van devrouwen van landarbeiders, georganiseerd
in de Katholieke Landarbeidersbond, St. Dcusdedit.
Mevr. A. Hartnian-Boeve,vertegenwoordigster van de vrouwen van landarbeiders, georganiseerd in de Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond.
Ir. G. J. Klouipe, vertegenwoordiger van het Koninklijk Nederlands Landbouw
Comité; in 1958 vervangen door J. E. de Vrieze.
Ir. G. Wansink, vertegenwoordiger van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond; in 1958 vervangen door Ir. T. T. Wind.
Mr. T. Bromver,vertegenwoordiger van de Katholieke Nederlandse Boeren-en Tuindersbond.
A. de Ruifer, vertegenwoordiger van de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond.
L. Magiclse,vertegenwoordiger van de Katholieke Landarbeidersbond St. Dcusdedit;
in 1957 vervangen door A. C. P. Gulickx, in 1958 vervangen door P. Vink.
A. Alderlieste,vertegenwoordiger van de Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond;
in 1957 vervangen door B. Doolaard.
Mej. A. K. vandeBout, vertegenwoordigster van het Nederlands Verbond van Leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs; in 1957 vervangen door Mej. T. van Wepereu.
Mère Theresita,vertegenwoordigster van het Nederlands Verbond van Leerkrachten
bij het Nijverheidsonderwijs.
Mevr. A. Vermet-de Ruiter, vertegenwoordigster van deBond van Christen Boerinnen,
Boerendochters, Plattelandsvrouwen en -meisjes in Nederland.
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Tot adviserende leden werden benoemd
Prof. Dr.E.Brouwer,vertegenwoordiger vandeLandbouwhogeschool te Wageningen.
Prof. Dr. E. W. Hofstee, vertegenwoordiger van de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Mej. Gr. G. Smit, vertegenwoordigster vanhet Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen.
A. J. Gijsbers, vertegenwoordiger van het Ministerie vanMaatschappelijk Werk.
Mej. F. Th. M. Olivier, vertegenwoordigster van de Directie van de Voedselvoorziening vanhet Ministerie vanLandbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
Samenstelling Dagelijks Bestuur per31 december 1958
Ir. A. W . van de Plassche.
Mr. T. Brouwer.
Prof. Dr. E. Brouwer.
Mevr. D. Elema-Bakker.
A. J. Gijsbers.
Prof. Dr. E. W . Hofstee.
Mej. $. Kenter.
Mej. Ir. M. Knottenbelt.
Mère Theresita.
Mej. ].Th. M. Olivier.
Mej. Gr. G. Smit.
Mej. I. Syperda.
Mevr. A. Vermet-de Ruiter.
De heer Ir.A.W . vandePlassche werd benoemd tot voorzitter vanhetBestuur enhet
Dagelijks Bestuur, terwijl mej.Ir.M. Knottenbelt werd aangezocht alsvice-voorzitster
en secretaresse.
Directie
Tot Directeur vande Stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek werd benoemd
Prof. C. W. Willingc Prins-Visser.
Vergaderingen Bestuur en Dagelijks Bestuur
In deonderhavige verslagperiode werd vergaderd door het Bestuur:
in 1955 tweemaal
in 1956 driemaal
in 1957driemaal
in 1958viermaal.
Het DagelijksBestuurkwambijeen
in 1955 viermaal
in 1956 viermaal
in 1957éénmaal
in 1958geen.
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