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1. MeLk-boter-kaas
Rede uitgesproken op9 maart 1962 tergelegenheid vande
vierenveertigste verjaardagvan de Landbouwhogeschool
doordeSecretarisvan deSenaat
D R . H.

MULDER

Dames en Heren,
Bij vroegere verjaardagen van de Landbouwhogeschool noemden
de sprekers zicli feestredenaar. Zij spraken van een feestelijke herdenking, van het vieren van de verjaardag, van een feestelijke stemming. Het was wèl een voorrecht van onze voorgangers zich op deze
wijze te kunnen uiten; zich een ogenblik blij te kunnen verheffen
boven de sleur van het dagelijkse leven; zich zó met hart en ziel
verbonden te kunnen voelen met hun werk, met hun Landbouwhogeschool.
In onze nuchtere tijd zijn er niet weinigen die herdenkingen als
die van de stichting van de Landbouwhogeschool het liefst helemaal maar achterwege zouden willen laten. In onze tijd van grauwe
vervlakking schijnt welhaast nog nauwelijks plaats voor een hoogtepunt van een ongecompliceerd blijmoedig karakter, als de viering
van een dies natalis.
Het zou m.i. een ernstige fout zijn hieraan toe te geven en de
herdenking van de stichting van onze Landbouwhogeschool achterwege te laten. Het is goed er jaarlijks in een speciale bijeenkomst
bij stil te staan hoe belangrijk de stichting van de Landbouwhogeschool is geweest; stil te staan bij de taak die haar wacht; met dankbaarheid en vreugde te beseffen hoe krachtig haar groei is geweest
en welk een hoogte is bereikt.
De verjaardag van de Landbouwhogeschool is een bijzondere dag
voor de hoogleraar, die namens de Senaat de verjaarsrede gaat uitspreken. Niet vanwege het feit dat hij werd aangewezen om als redenaar op te treden, want dat is eenvoudig de consequentie van zijn
plaats op de ancienniteitslijst. Het zal hem alleen doen beseffen
dat hij niet meer tot de jongere leden van de Senaat behoort. Maar
het voorbereiden van een rede zal de spreker aanleiding geven tot
velerlei overpeinzingen. Het zal hem even doen stilstaan op het
drukke pad van zijn bezigheden en hem achterom doen zien naar
de dag waarop hij al tastende, doch blijmoedig en met ongeduld
zijn weg aan de Landbouwhogeschool begon. Daarna zal hij trachten de situatie te overzien waarin zijn vak zich bevindt, nu hij mis-
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schien iets minder speels en omstuimig, doch wellicht iets ernstiger
en met meer bezonnenheid en groeiende zekerheid het pad vervolgt.
Overwegingen als deze passen bij een verjaardag. En zo zal het
misschien kunnen worden verklaard dat Uw spreker bij zijn overpeinzingen onwillekeurig moest denken aan het oude Nederlandse
kinderspel melk - boter - kaas. Immers bij een verjaarsviering past
een spelletje.
Nu moet worden gevreesd dat een spelletje melk - boter - kaas
minder passend zou worden gevonden voor een plechtige bijeenkomst ter herdenking van de dies natalis van de Landbouwhogeschool. Toch stelt Uw spreker voor het melk - boter - kaasspel te
beoefenen, echter niet op de wijze van onze kinderjaren, doch zoals
dit bij de zuivelbereiding wordt gespeeld. Vooraf zou hij iets willen zeggen over de achtergronden van het spel. Daarna stelt hij zich
voor enige analyses te geven van de drie zetten, melk - boter - kaas,
terwijl hij de actuele situatie van zijn vak daarop zou willen projecteren.
Bijna ieder spel kent uitzonderingen en uitsluitingen. Bij ons
spel moet al dadelijk een uitsluiting worden gemaakt. Over de situatie van het vak van de spreker aan de Landbouwhogeschool zelf,
m.a.w. over de vraag of aan de Landbouwhogeschool aan minimum
voorwaarden voor een gunstige ontwikkeling wordt voldaan, zal
niet mogen worden gesproken. Immers het is een goede oude regel
dat men tegen een jarige alléén maar prettige dingen mag zeggen.
Voor alles zou ik willen trachten na te gaan wat omtrent de plaats
van het natuurwetenschappelijke onderzoek bij de zuivelbereiding
kan worden verwacht. Dit is welhaast noodzakelijk omdat zich in
de zuivelindustrie zeer grote veranderingen aan het voltrekken zijn.
Ik moge uitdrukkelijk stellen dat ik de problemen in de eerste
plaats vanuit een technisch standpunt zal trachten te bezien. Voor
sommigen moge dit de indruk geven van eenzijdigheid; doch de
techniek is in de laatste jaren bij zoveel beschouwingen totaal vergeten, dat haar toch zeker ook eens de eerste plaats toekomt.
Jarenlang vond de zuivelbereiding plaats op de boerderij en behoorde het winnen van de melk, het maken van boter en van kaas,
tot de normale werkzaamheden op de boerderij.
Later begonnen sommige boeren op hun boerderij niet alleen
de melk van hun eigen koeien, maar ook de door buren en andere
dorpsgenoten gewonnen melk te verwerken. Nog later werden
kleine fabriekjes gesticht door groepjes van boeren of door particulieren.
De taak van deze door boeren gestichte fabriekjes was duidelijk.
Zij dienden om de geproduceerde melk tot een zo hoog mogelijke
waarde te brengen. Zij waren organisch geheel met de boerderij

verbonden, waren eigenlijk nog een onderdeel van de boerderij.
Voor de z.g. particuliere fabriekjes was de situatie iets anders. Zij
hadden niet zozeer tot direkt doel de melk van de boerderij tot
hogere waarde te brengen; dit was meer een middel tot het eigenlijke doel, het tot produktie brengen van het kapitaal van de fabrikant. Deze fabriekseigenaar zou dus vrijer kunnen staan tegenover
de boerderij en hij heeft dit aanvankelijk vaak ook zo gevoeld. Tegenwoordig zijn de verhoudingen bepaald niet meer zo verschillend
en is ook het particuliere bedrijf als zodanig gebonden aan de
boerderij.
Het is niet gebleven bij de zo juist genoemde kleine fabriekjes.
Zij zijn gegroeid; vele zijn opgeheven. Zo heeft langzamerhand een
concentratie plaatsgevonden waarbij grote bedrijven zijn ontstaan.
Deze concentratie zet zich nog steeds voort en veroorzaakt ingrijpende veranderingen bij de zuivelbereiding.
De zeer nauwe band tussen fabriek en boerderij blijft echter bestaan, ook bij deze concentratie. De zuivelfabriek heeft nog altijd
tot taak de melk van de boerderij tot hogere waarde te brengen;
het is haar primaire taak. Zij moet die vervullen ongeacht de hoeveelheid en de samenstelling van de melk die wordt aangeboden.
In tijden van melkoverschot kan zij niet een deel van de aangeboden melk weigeren, in tijden van schaarste kan zij slechts in zeer
beperkte mate melk bijkopen. De boer kan de melk niet bewaren
of exporteren zoals granen en aardappelen. Hij kan de melkproduktie van zijn koeien niet tijdelijk stopzetten, hij kan niet op korte
termijn wijzigingen brengen in de melkproduktie van zijn boerderij. Het opbouwen van een goede veestapel kost vele, vele jaren.
De boerderij en de fabriek zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden en m.i. is er geen enkel bezwaar tegen om de fabriek een
verlengstuk van de boerderij te noemen, al kan ik mij ook denken,
dat sommigen de zaak andersom zouden willen stellen en de boerderij alleen maar als de grondstoffenafdeling van de fabriek zouden
willen zien. Beter en juister dan hierover in discussie te treden,
lijkt het mij te constateren dat wij met een twee-eenheid hebben te
doen. Misschien zou het zelfs nog beter zijn van een drie-eenheid
te spreken. Immers melk moet niet alleen worden gewonnen en
verwerkt, maar ook bij de consument worden gebracht en worden
genuttigd. Hiermede rekening houdende zou men van de drie-eenheid, winning, verwerking, „afzet" kunnen spreken. In deze drieeenheid zal men de drie elementen wel degelijk afzonderlijk moeten
zien, maar men mag één van deze elementen niet los van de andere
beschouwen. Het gaat b.v. niet aan om zoals dat in de laatste jaren
het geval is, in tijden waarin de boerderijen heel veel melk produceren, een bepaalde minimumprijs voor deze grote hoeveelheid
melk te garanderen, de consument te beschermen door maximumprijzen voor belangrijke produkten vast te stellen, de melkhandel
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een bepaalde marge toe te staan en dan te spreken van een overproduktie en een onbevredigende gang van zaken in de zuivelmdustrie. Hier kom ik buiten mijn gebied. Het was echter noodzakelijk deze situatie te noemen omdat zij zo'n grote invloed heeft
op de techniek van de zuivelbereiding. Ik zal daarop nog terugkomen.
Het is de taak van de zuivelindustrie de melk van de boerderij
tot hogere waarde te brengen. Daarin is zij niet vrij, maar gebonden, enerzijds aan de winning van de melk, anderzijds aan de afzet
van de produkten. De genoemde taak houdt verdere beperkingen
in. De melk, die de grondstof vormt voor de zuivelindustrie, is een
hoogwaardig voedsel, in feite het meest hoogwaardige menselijke
voedsel dat wij kennen. Het is een uitermate goed uitgebalanceerd
complex van een zeer groot aantal stoffen, die van belang zijn voor
de menselijke voeding. Eigenlijk is de melk als zodanig meer waard
dan als som van de belangrijkste bestanddelen. Daarom kan melk
ook niet worden beschouwd als een willekeurige grondstof voor de
chemische industrie. Het zal niet lonend zijn voor de chemische
industrie melksuiker uit melk af te zonderen en b.v. te verwerken
tot plastics; het is niet logisch caseïne uit melk te verwerken tot
vilten hoeden en wollen kleren; het bereiden van vitaminepreparaten uit melk zal niet lonend zijn. Alleen kan een nevenprodukt
als wei in aanmerking komen voor het bereiden van lactose, vitaminepreparaten e.d., doch dit kan nooit een hoofdtaak van de zuivelindustrie worden. Men kan redelijkerwijs uit melk alleen hoogwaardige voedingsmiddelen en vooral spécialités met zeer bijzondere eigenschappen bereiden. Dit betekent een enorme beperking,
ook voor het natuurwetenschappelijk onderzoek.
De zuivelindustrie als zodanig is ook niet geschikt om uit te
groeien tot een totale chemische industrie, daar zij tot een drieeenheid behoort en daaruit niet kan worden losgemaakt. De boer
zal in het algemeen niet aan de financiering van de zuivelindustrie
deelnemen omdat hij kapitaal beschikbaar heeft dat hij tot rente
wil brengen, doch zoals gezegd, om zijn melk tot hogere waarde te
brengen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de boer evenals ieder
kapitaalbezitter niet een totale chemische industrie zou kunnen beginnen, maar de zuivelfabriek zelf kan daarvoor niet de kiem zijn.
Deze overweging geeft m.i. meteen de verklaring ervoor dat indertijd de zuivelindustrie niet is begonnen, en toen zij nog zo gedecentraliseerd was ook niet kon beginnen, met het fabriceren van surrogaten. Hier treft haar m.i. bepaald geen verwijt. Iets anders is het
of het voor de boer thans niet prettig zou zijn geweest indien zijn
voorgangers surrogaten waren gaan fabriceren.
Het mag niet ongenoemd blijven dat de technische zijde van de
zuivelbereiding hoe langer hoe meer door de organisatorische en
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de economische zijde naar de achtergrond wordt gedrongen. In besturen en commissies zijn in veel gevallen wetenschap en techniek
nauwelijks vertegenwoordigd.
Een van de oorzaken is dat, zoals reeds werd betoogd, de zuivelfabriek in allerlei opzichten zich bekneld gevoelt tussen regelingen
betreffende de prijs van de grondstof en regelingen betreffende de
afzet. In de doolhof van heffingen en toeslagen, van kortingen en
van premies, die, het zij met nadruk geconstateerd, zij zelf heeft
meegeschapen en zelf meeschept, zoekt de zuivelindustrie bijna
wanhopig naar uitwegen, die tot betere bedrijfsresultaten zullen
kunnen leiden. Daarbij zoekt zij dikwijls de weg van de kleinste
weerstand en die schijnt vaak gezocht te worden bij nieuwe regelingen.
Een klaarblijkelijk altijd maar weer aantrekkelijk middel tot opbrengstverhoging is het verhogen van het vochtgehalte van de produkten. Er isspottenderwijze wel eens opgemerkt dat sommige kaasmakers zich ontwikkelden tot ware waterbouwkundige ingenieurs.
Door schade en schande wijs geworden heeft men in het verleden
gevoeld dat men niet ongelimiteerd kan doorgaan met het verhogen
van de vochtgehaltes. Er zijn regelingen getroffen voor maximaal
toelaatbare vochtgehaltes en de industrie heeft hier volledig aan
meegewerkt o.m. door het stichten van controlestations, eigenlijk
garantiestations, en het stellen van interne grenzen, die soms lager
lagen dan de wettelijke regelingen. Is echter een grens gesteld, dan
gaat men met alle mogelijke middelen proberen die grens zo dicht
mogelijk te benaderen. Men schroomt zelfs niet de grens te overschrijden als het ogenblikkelijke voordeel dat zo'n overschrijding
kan opleveren, groter zal zijn dan de te verwachten boete. De vele
overtredingen die in de verslagen van de controlestations vermeld
staan, laten dit maar al te duidelijk zien.
Een ander middel tot opbrengst-verhoging heeft men gevonden
in een uiterst merkwaardige interpretatie van de nauwkeurigheidsgrenzen die aan analyses kleven. Gebruikmakende van de onnauwkeurigheid van de methodes voor het bepalen van vetgehaltes leveren de fabrieken de drinkmelk niet af met een vetgehalte van
minstens 3 % maar in zeer veel gevallen met een vetgehalte dat lager
is. De overheid laat dit niet alleen slechts toe, maar zij bevordert
dit door het stellen van tolerantiegrenzen en is, vooral daar zij de
melkprijzen vaststelt en garandeert, mede schuldig aan deze handelswijze, die men heel goed „vervalsing" zou kunnen noemen. In het
verleden is men wel zo ver gegaan dat het vetgehalte van de aan de
melkinrichting ontvangen melk volgens een andere methode werd
bepaald dan het vetgehalte van de drinkmelk.
Het streven naar opbrengstverhoging gaat gepaard met een streven naar kostprijsverlaging. Ook hierin gaat men desnoods zeer ver
en aarzelt men niet de kwaliteit of de presentatie van de produkten
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op te offeren als men denkt een extra onkostenverlaging te kunnen
bereiken. Vooral voor het verkrijgen van kostprijsverlaging door
middel van arbeidsbesparing is men bereid veel aan kwaliteit op te
offeren. In het algemeen tracht men voortdurend te werken op de
uiterste grenzen van kwaliteit, van samenstelling, van presentatie.
Deze gedragslijn wordt nog bevorderd doordat heffingen worden
gelegd op produkten, die iets extra's zouden kunnen opbrengen.
Natuurlijk wordt ieder initiatief tot het bereiden van nieuwe produkten hierdoor gedood.
Dit alles leidt tot het fabriceren van een naamloos uniform massaprodukt dat eigenlijk als enige deugd heeft dat het goedkoop is,
terwijl in onze tijd toch zeker plaats is voor goede spécialités. Men
schijnt te vergeten dat de prijzen van spécialités zich onttrekken aan
veel berekeningen die ten grondslag liggen aan de fabricatie van
massaprodukten. Dit is des te meer te betreuren omdat de zuivelbereiding zich zo bij uitstek leent voor het vervaardigen van goede
spécialités.
Toen de zuivelbereiding nog in kleine bedrijfjes plaats vond,
was het gevaar voor een verwaarlozing van de techniek minder
groot. De kleine bedrijfjes zochten als bedrijfsleider iemand die
goed bedreven was in het maken van boter en van kaas. Later werden speciale scholen gesticht voor de opleiding van directeuren van
zuivelfabrieken. Ook op deze scholen nam de kennis en de bereiding van de produkten een zeer voorname plaats in. De bedrijfsleiders bleven zo technisch goed onderlegd.
Met het groter worden van de bedrijven komen organisatorische
en economische vragen meer op de voorgrond. De bedrijfsleider
komt niet alleen verder af te staan van de boerderij waar de grondstof gewonnen wordt, maar ook van de bereidingstechniek. Hij gaat
meer kijken naar cijfers over opbrengsten, onkosten, prijzen, dan
naar de produkten zelf. Zijn belangstelling voor het produkt gaat
gemakkelijk verloren. De financiële bedrijfsresultaten vragen zijn
gehele aandacht, temeer omdat in veel gevallen een ver in details
doorgevoerde vergelijking tussen verschillende bedrijven plaats
vindt. Daar zijn capaciteiten veelal naar het resultaat van zo'n vergelijking worden beoordeeld, zal de bedrijfsleider deze, ten koste
van alles, gunstig willen laten uitvallen.
Het is bijna logisch dat er in de eerste kleine zuivelbedrijfjes
weinig belangstelling bestond voor natuurwetenschappelijk onderzoek. Wel wasde staat actief. Er werd op rijkskosten wetenschappelijk onderzoek verricht, vooral aan het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn en er werd een voorlichtingsdienst op academisch
niveau in het leven geroepen. De waardering was slechts matig.
Over het R.L.P. te Hoorn, dat toch zulk mooi werk verrichtte,
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werd in Noord-Holland wel gesproken als van het „gekkenhuis aan
het Keern".
Ook latere, grotere zuivelfabrieken hadden weinig daadwerkelijke belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek. Zij vonden
de onderzoekingsresultaten heel interessant, spraken er graag over,
hadden er ook wel respect voor, maar hielden die wetenschap toch
verder maar graag een beetje op een afstand.
Van de rijksvoorlichtingsdienst maakten zij weinig of geen gebruik. Coöperatieve bedrijven stichtten een eigen voorlichtingsdienst, niet op universitair niveau, doch zoals men het uitdrukte:
direct op de praktijk gericht. Niemand zal kunnen ontkennen dat
deze privé voorlichtingsdienst goed werk heeft verricht. Zij verdient
alle lof. Maar dat neemt niet weg dat het naar mijn mening beter
zou zijn geweest als men deze voorlichting onder leiding had gesteld van academisch gevormde deskundigen. Voor de tegenwoordige tijd is dat zelfs zeer bepaald noodzakelijk. Men zal hier beslist
niet aan ontkomen.
Intussen is de rijkszuivelvoorlichtingsdienst na aanvankelijk te
zijn uitgebreid, weer ingekrompen; zij draagt echter goede kiemen
voor nieuwe activiteiten in zich. Ofschoon men wel voelt dat er op
het terrein van de voorlichting iets moet gebeuren, is men het klaarblijkelijk nog niet met zich zelfs eens. Men zit kennelijk in een impasse.
Hetzelfde geldt voor de technische bedrijfsleiding. Tot nu toe
hebben de technische bedrijfsleiders van de relatief kleine fabrieken hun taak op uitstekende wijze vervuld; zij hebben de Nederlandse zuivelindustrie groot gemaakt. Zo langzamerhand echter
wordt de taak van een technisch bedrijfsleider anders dan zij is geweest. Er wordt meer aanpassingsvermogen voor nieuwe methodes
en produkten gevraagd. Men kan minder volgens oude beproefde
recepten werken, doch moet veel soepelheid bezitten. Men moet de
resultaten van wetenschappelijk onderzoek begrijpen en dienstbaar
kunnen maken aan het bedrijf. Dit eist dikwijls een vorming op
universitair niveau. Ook hier zit men in een impasse.
Velen zijn van mening dat de leiding van meer grote bedrijven
in handen van Wageningse ingenieurs moet komen. Tot bewijs
moge ik aanvoeren dat herhaaldelijk grote bedrijven komen vragen
of voor een belangrijke vacature een ervaren Wagenings ingenieur
beschikbaar is. Helaas is dat zelden het geval, want men stelt de
Wageningse ingenieur niet veel in de gelegenheid praktische ervaring op te doen en zich zo te bekwamen voor topfuncties. Z.g. „trainees" zoals men die in andere grote industrieën kent, zijn er nauwelijks in de zuivelindustrie.
Ik meen dat dit iets is waarover onze grote zuivelbedrijven zich
zo spoedig mogelijk moeten bezinnen. De aangewezen weg om uit
de impasse te komen lijkt mij om een flink aantal jonge bedrijfs-
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ingenieurs aan te stellen en hen de gelegenheid te geven ervaring
op te doen. Uit deze ervaren specialisten zou dan een keuze kunnen worden gedaan ter bezetting van meer verantwoordelijke functies bij de leiding van bedrijven, van belangrijke laboratoria en
controle-instellingen, bij voorlichtingsdiensten, enz. Ik veroorloof
mij deze gedachte warm aan te bevelen bij de zuivelindustrie.
Aangaande het natuurwetenschappelijk onderzoek op zuivelgebied zij opgemerkt dat de staat zich hieruit heeft teruggetrokken,
behalve dan het onderzoek dat aan de Landbouwhogeschool wordt
verricht en dat, zoals dat voor universitair onderzoek in ons land
gebruikelijk is, geheel onafhankelijk is van de industrie.
Na de opheffing van het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn is
een nieuw instituut, het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek, gesticht. Dit wordt gefinancierd d.m.v. het Produktschap
voor Zuivel.
De zuivelfabrieken zelf doen weinig aan onderzoek, enkele zeer
goede uitzonderingen daargelaten. Ook aan het voor toepassing geschikt maken van onderzoekingsresultaten, aan ontwikkelingsresearch, doen de zuivelfabrieken weinig of niets. Zodoende is er een
afstand tussen industrie en onderzoek, die soms wel eens de indruk
wekt van groter te zijn dan de afstand tussen boerderij en onderzoek. Hier ligt een belangrijk terrein braak, dat om snelle ontginning vraagt.
Heeft de zuivelindustrie geprofiteerd van natuurwetenschappelijk onderzoek? Zonder enige twijfel heel veel; op het gehele gebied
van melk, boter, kaas. Zonder natuurwetenschappelijk onderzoek
zou de zuivelbereiding zich niet hebben ontwikkeld tot de hoogte
die zij heeft bereikt.
Maar de zuivelindustrie had meer kunnen en kan meer profiteren van de resultaten van onderzoek.
Het zij mij thans vergund in dit verband, na de algemene inleiding tot het melk - boter - kaasspel, een analyse te geven van de
drie openingen van het spel resp. melk, boter, kaas.
Melk. Uitgebreide en reeds jaren voortdurende onderzoekingen
hebben duidelijk aangetoond dat het niet moeilijk is melk met een
laag kiemgetal, met weinig micro-organismen, te winnen. Het behoeft in onze tegenwoordige tijd zelfs niet overdreven veel moeite
te kosten melk te winnen met een kiemgetal van hoogstens enige
duizenden bacteriën per ml. Toch gebeurt dit niet.
Ongeveer 40% van de boeren produceert, althans indien wij de
norm niet te streng stellen, behoorlijke melk zonder dat er al te
veel druk op hen wordt uitgeoefend. Door middel van een lichte
financiële druk, niet meer dan een speldeprik, kan men deze 40%
goedwillenden opvoeren tot 70 à 80%. Een kleine 10% is echter
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bepaald onwillig en weigert de melkwinning te verbeteren. Hier
blijft slechts over deze slechte melk te weigeren of haar met zodanig lage prijs te betalen, dat de produktie ervan bepaald schade oplevert aan de boer.
Het is onbegrijpelijk dat de zuivelindustrie hier niet actiever is.
Immers één bus melk met een kiemgetal van 30 miljoen kan 60
bussen melk verontreinigen tot een kiemgetal van 500000.
Even onbegrijpelijk is het dat er zuivelfabrieken zijn, die ondanks
alle onderzoekingen die op dit gebied werden verricht, nog altijd
te kleine reinigingsmachines gebruiken en slecht gereinigde melkbussen terugzenden naar de boerderijen.
Het is verleidelijk ook een voorbeeld te noemen waarin de praktijk bijna onvoorstelbaar snel en eigenlijk àl te gretig gebruik maakte van resultaten van natuurwetenschappelijk onderzoek. Het algemene streven naar het bereiden van uniforme, goedkope massaprodukten leidde er, zoals reeds werd opgemerkt, als vanzelf toe,
de bedrijfsresultaten van de verschillende zuivelfabrieken met elkaar te vergelijken. Voor zo'n vergelijking is kennis van de samenstelling van de grondstof, de melk, onontbeerlijk. De theoretisch
mogelijke opbrengst aan kaas b.v. wordt bepaald door het gehalte
van de melk aan caseïne. Snelle methoden voor het bepalen van het
vetgehalte van melk waren bekend. De bepaling van het gehalte
aan eiwit leek moeilijker geschikt te maken voor massa-onderzoek.
Nauwelijks echter was bij een onderzoek aan ons laboratorium gebleken dat een methode waarschijnlijk geschikt zou kunnen worden
gemaakt voor massa-onderzoek, of de industrie greep deze gelegenheid aan, nog voor alles voldoende was bestudeerd. Gelukkig bleek
de methode juist, al is zij later door een beter automatiseerbare
achterhaald. Binnenkort hopen wij in het laboratorium een machine te demonstreren, die bijna geheel automatisch, tegen de 1000
eiwitbepalingen per uur kan uitvoeren voor bijzonder lage kosten.
Maar de betekenis van het eiwitgehalte isnog steeds niet voldoende bestudeerd. Het is logisch dat men begon met de massabepaling
van het eiwitgehalte dienstbaar te maken aan de veefokkerij, doch
het is niet logisch dat men eerst geen inventarisatie maakte van de
prestaties van het vee. Ook begon men al dadelijk met het eiwitgehalte tot uitdrukking te brengen in de prijs van boerderijmelk,
nog voordat men de invloed van het eiwitgehalte op de melkprijs
voldoende had bestudeerd. Voor de prijs van melk die tot kaas
wordt verwerkt moge het eiwitgehalte van primair belang zijn, voor
melk die bestemd is voor de botermakerij is dit zéker niet het geval, evenmin als voor melk die zal worden gedronken of verwerkt
tot melkprodukten als gecondenseerde melk, yoghurt enz. Het argument dat voor het hedendaagse menselijk dieet het goedkope
melkeiwit van uitzonderlijk groot belang is mag evenmin doorslag-
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gevend zijn voor de betaling naar eiwitgehalte. Immers melkeiwit is
slechts goedkoop tengevolge van prijsregelingen e.d. en tengevolge
van de hoge prijs van boter, terwijl de geldwaarde van melk niet
wordt bepaald door eiwittekorten van het dieet, maar door de prijzen van de drinkmelk, de melkprodukten, de boter, de kaas, die
men eruit kan bereiden.
Als melk aan zonlicht wordt blootgesteld krijgt zij een onaangename smaak, kan zij zelfs volkomen ongenietbaar worden. Dit is
reeds tientallen jaren bekend. Het onderzoek heeft ook de oorzaak
reeds lang geleden gevonden; deze oorzaak ligt bij de oxydatie van
bestanddelen van de melk. Ter bestrijding zou men de melk intensiever kunnen verhitten, waarbij stoffen ontstaan, die de genoemde
oxydatieprocessen kunnen belemmeren. Maar de melk zou dan
bruin van kleur en aangebrand van smaak worden. Men kan ook
anti-oxydantia toevoegen en sommige zuivelfabrieken zouden dit
maar al te graag doen. Dit is echter zeer terecht voorlopig nog verboden. Het meest logische middel, beletten dat de melk in de zon
of in het felle daglicht komt, heeft noch de zuivelindustrie, noch
de detailhandel vrijwillig willen toepassen. Ondanks jarenlange
voorlichting en jarenlange slechte ervaringen, bleef men de melk
in onbeschermde flessen in de volle zon vervoeren en tijdelijk bewaren. Eindelijk dan is het verboden melk aan direkt daglicht
bloot te stellen en pas nu gaat men maatregelen nemen; contre
coeur en er wordt veel gesaboteerd, waarschijnlijk omdat men zich
er inwendig tegen blijft verzetten te erkennen dat de gevolgen van
licht voor de smaak van melk funest kunnen zijn. Als men meer
het oog richtte op de produkten zelf dan op de produktiekosten, en
de mogelijkheid zou nebben de drinkmelk als merkartikel te brengen, zou men waarschijnlijk om strijd deze resultaten van de onderzoekingen over de invloed van licht hebben toegepast.
Het zou niet moeilijk zijn meer voorbeelden te noemen voor het
voorrang verlenen van becijferingen over produktiekosten aan de
kwaliteit van het melkprodukt. Denken wij maar aan het verkeerde
gebruik dat meermalen heeft plaats gevonden van slecht, soms geïmporteerd, melkpoeder bij het bereiden van drinkmelk. Ook de
tegenwoordige yoghurt is een goed voorbeeld. De slijmige, zure
melk, die vaak onder de naam yoghurt wordt verkocht heeft niet
veel te maken met de stevige echte yoghurt, die uit ingedikte melk
behoort te worden bereid en die een lager vochtgehalte heeft, meer
produktiekosten vraagt, doch ook hogere prijzen kan opbrengen.
M.i. had men voor de z.g. yoghurt van tegenwoordig, die op zich
zelf beschouwd een uitstekend produkt kan zijn, een nieuwe naam
moeten bedenken.
Liever dan nog langer stil te staan bij de openingszet „melk",
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zou ik. thans ons spel met een tweede zet, boter, willen vervolgen.
Hier vinden wij de duidelijkst denkbare voorbeelden voor een
slecht gebruik van de resultaten van natuurwetenschappelijk onderzoek.
Met enige vrijmoedigheid zou ik durven stellen, dat het niet
overdreven moeilijk is goede boter te bereiden. Toch ziet men
maar al te vaak boter van minder goede kwaliteit; in veel gevallen
moet de bereiding op ondeskundige wijze hebben plaats gevonden,
of heeft men zich te veel laten leiden door het streven naar hoge
opbrengsten en lage produktiekosten.
Het bewaren van boter is altijd een van de grote problemen bij
de zuivelbereiding geweest. Er zijn veel onderzoekingen verricht
over de z.g. koelhuisgebreken. Ofschoon het chemisme nog niet
volledig is bekend, is het thans mogelijk het ontstaan van koelhuisbotergebreken met een vrij grote mate van veiligheid te voorkomen.
De te nemen maatregelen leveren geen technische moeilijkheden
op. Toch worden zij niet algemeen toegepast. Onbekendheid is
hiervan niet de oorzaak. Ook hier weer waren regelingen van invloed. Men kon boter tegen een vastgestelde prijs inleveren bij de
overheid, die deze mogelijkheid opende om overschotten uit de
markt te nemen. De prijs werd bepaald bij inlevering van de boter.
De boterbereider leed geen verlies als de boter bij de bewaring of
later bij uitslag, aan kwaliteit inboette. Hij verloor zijn produkt
uit het oog en verloor daarmede ook. gemakkelijk, zijn interesse
voor de kwaliteit. Als men de prijs voor de boter had vastgesteld,
b.v. naar de kwaliteit op 1week na uitslag, dan zou het kwaliteitsvraagstuk voor koelhuisboter snel opgelost zijn geweest en zou veel
schade zijn voorkomen.
Nadat het reeds tientallen jaren bekend was, dat koper de katalysator bij uitnemendheid is bij het ontstaan van koelhuisgebreken, en deze kennis berustte op praktijkervaringen zowel als op
zorgvuldig laboratoriumonderzoek, deed men teneinde investeringsonkosten te vermijden, dikwijls alsof de schadelijkheid van
koper niet vaststond en bleef men statistisch praktijkonderzoek verrichten. Alleen door dwang, door het stellen van eisen kon het aanvankelijk veel te hoge kopergehalte van de boter worden verlaagd.
Nadat ervaringsonderzoek had uitgewezen dat het voor het verkrijgen van duurzame boter wenselijk is de room zo krachtig te
pasteuriseren dat de verse boter een zwakke kooksmaak heeft (een
kooksmaak die na enige dagen verdwenen is) en het resultaat van
deze proeven door wetenschappelijk onderzoek begrijpelijk was geworden, terwijl de maatregel o.a. in Denemarken algemeen werd
toegepast, bleven in ons land velen zich verzetten tegen een krachtige pasteurisatie van de room, op grond van de losse en onjuiste
veronderstelling dat de Nederlandse room geen krachtige pasteurisatie zou kunnen verdragen.
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Het is reeds jaren algemeen bekend dat, zolang niet iedere infectie met micro-organisme wurdt voorkomen, het voor een goede
duurzaamheid van boter noodzakelijk is haar volkomen droog te
kneden. Droog kneden wil zeggen: het vocht tot zulke kleine druppeltjes verdelen dat deze met het blote oog onzichtbaar zijn. Er zijn
zo veel meer vochtdruppeltjes dan micro-organismen zodat een
groot deel van de vochtdruppeltjes, dikwijls meer dan 99%, steriel
is en niet bloot staat aan bederf. Hoe goed men hiervan ook op de
hoogte is, men houdt zich er niet aan. Volkomen drooggeknede
boter ziet men weinig; doorgaans meent men met „bijna drooggekneed" te kunnen volstaan. De invloed van kneders en van verpakkingsmachines op de vochtverdeling in boter is bekend en wij
hebben een behoorlijk theoretisch inzicht. Van dit inzicht wordt
nauwelijks gebruik gemaakt.
Als boter, die in vaten of in kisten in het koelhuis werd bewaard,
wordt verpakt tot kleine pakjes, vloeien druppeltjes vocht in de
boter samen tot grote druppels en de boter kan nat worden. Zij kan
zelfs water verliezen en zij wordt minder duurzaam. Men weet dit
al lang maar men neemt weinig maatregelen. De verworven inzichten over de regeling van de vochtverdeling past men niet toe.
Men kneedt de boter niet absoluut droog, men blijft boter ompakken, men voorziet de ompakmachine niet van een eenvoudige
kneedinrichting, hoe logisch dat ook zou zijn, maar blijft lijdelijk
toezien wat machinefabrikanten believen te maken. Alleen als de
boter aan gewicht inboet door waterverlies, haast men zich dikwijls water in te kneden tot weer het wettelijk maximum is bereikt.
Meestal verlaagt men de duurzaamheid dan nog extra, maar dat
accepteert men liever dan een verlies aan gewicht.
In plaats van de algemeen bekende voorzorgen consequent toe
te passen, zoekt men of speelt men ook wel met de gedachte langs
andere wegen een oplossing voor het koelhuisprobleem te vinden.
Zo heeft men wel voorgesteld, en o.a. aan een fabriek die de
boter erg besmette met koper zijn er proeven over genomen, z.g.
antioxydanten te gebruiken. Dit is echter verboden. Misschien gelukkig, want zo is de boterindustrie beschermd tegen drama's als
de z.g. plantaziekte, die zonder deze bescherming evengoed bij boter
als bij margarine had kunnen voorkomen. Hiermede wil ik niet
zeggen dat ik altijd tegen ieder gebruik van antioxydanten zou zijn;
de technische noodzaak van het gebruik ervan zal echter eerst deugdelijk moeten zijn aangetoond.
Er zijn veel merkwaardige oplossingen voor het koelhuisprobleem voorgesteld, berustend op allerlei regelingen en bepaald niet
op technische logica. Het is zo, dat boter die een tijdlang werd bewaard, koelhuisboter moet heten en ongeacht de kwaliteit, een
lagere prijs opbrengt dan verse boter. Bewaart men echter in plaats
van boter, de room en karnt men dan later deze koelhuisroom, dan
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krijgt men volgens de bestaande regelingen verse boter, die dus
duurder is dan koelhuisboter. Zo kan het bewaren van room aantrekkelijk worden, hoe onlogisch het technisch bezien ook moge
zijn. Natuurlijk zal men proberen de room zo vet mogelijk te maken. Men kan tot vetgehaltes boven 80% gaan, dus tot vetgehaltes
die even hoog zijn als die van boter. Als men dergelijke vette room,
vaak plastische room genoemd, bevriest en bewaart, dan verandert
hij gedeeltelijk van structuur en gaat over in een produkt dat tussen room en boter in staat. Toch levert de plastische koelhuisroom
bij verwerken, volgens de regelingen verse boter. Als wij de genoemde plastische room door een krachtig gekoelde buis duwen
met behulp van een transportschroef, gaat hij over in een produkt
dat moeilijk anders dan boter kan worden genoemd, het is de z.g.
Alfa boter, die reeds jarenlang op technische schaal wordt bereid.
Het is moeilijk te zeggen hoe het produkt moet heten als het uit
het koelhuis komt. Als men het als gekoelde room beschouwt mag
men het mengen met verse room en kan men er verse boter van
bereiden; beschouwt men het produkt als boter dan mag men het
niet tot verse boter verwerken. Veel zal afhangen van de wijze van
verpakken en van het etiket. Karnt men zoete room en bewaart
men de boter dan heeft men koelhuisboter ook al zou men deze op
geheel dezelfde wijze als koelhuisroom, vermengd met verse room
tot boter verwerken. Toch is het veel logischer zoete boter of Alfaboter te bewaren dan room op te slaan.
Men zou nog verder kunnen gaan en het vet in een zuivere vorm
afscheiden uit melk, hetgeen met de tegenwoordige machines heel
gemakkelijk gaat. Dit vet zou men kunnen bewaren, weer met ondermelk of room vermengen en verwerken tot boter. Als het vet
dadelijk na de bereiding wordt verwerkt zou men het verkregen
produkt boter mogen noemen, ook al zijn de eigenschappen nog zo
afwijkend van die van boter. Hoe het eindprodukt zou moeten
heten als het wordt bereid nadat het zuivere vet in het koelhuis zou
hebben gestaan, is mij niet bekend.
Met deze voorbeelden meen ik te hebben aangetoond dat op het
gebied van de koelhuisboter dikwijls alle technische logica zoek is.
Men is verward in regelingen. Wetenschap en techniek krijgen zo
zelfs geen kans de moeilijkheden op te lossen.
Kaas. De Nederlandse kaassoorten zijn wereldberoemd. Mits goed
bereid behoren onze kazen tot de beste ter wereld. Zij worden dan
ook overal nagemaakt. Daar de gehele kaasindustrie steunde op
deze roem, zou men verwachten dat zij alles in het werk zou stellen
deze roem te handhaven en de karakteristieke eigenschappen van
deze kaassoorten te bewaren.
Men heeft dit niet gedaan. Integendeel, men heeft niets nagelaten om de produktie van kaas zo goedkoop mogelijk te maken
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en zo worden tegenwoordig grote hoeveelheden van een uniform
massaprodukt vervaardigd. Ofschoon dit de karakteristieke eigenschappen niet meer bezit, wil men bij de verkoop nog altijd steunen op de oude roem van boerderijkaas. Vierkante Goudse roomkaas bereid uit gepasteuriseerde melk heeft echter niet veel meer
van Stolkse kaas; Holländer Käse in broodvorm lijkt niets op een
Edammerkaas van een Noord-Hollandse boerderij of een dagkaasfabriek. Het is reeds nagenoeg onmogelijk goede gerijpte Edammer
kaas te kopen. Op de Noord-Hollandse boerderijen wordt deze kaas
niet meer gemaakt; de kleine dagkaasfabriekjes zijn gesloten, zelfs
de beroemdste. M.i. had men enige van deze dagkaasfabriekjes in
bedrijf moeten houden, al zou het alleen maar zijn om de industrie
te confronteren met prima Edammer kaas. Goudse kaas wordt nog
op de boerderij gemaakt en is daardoor gelukkig in uitstekende
kwaliteit en met de haar karakteristieke eigenschappen verkrijgbaar.
De kaasindustrie zelf houdt zich niet op met wetenschappelijk
onderzoek, zelfs niet met ontwikkelingsonderzoek, ofschoon zij daartoe de middelen bezit. Wel maakt zij gretig gebruik van de resultaten van door de overheid en anderen verricht onderzoek, vooral
als deze dienstbaar kunnen worden gemaakt bij het streven naar
kostenverlaging of opbrengstverhoging. Analysemethoden, vooral
methoden voor het bepalen van vochtgehaltes en van vetgehaltes
hebben altijd de volle belangstelling gehad en men zou bijna kunnen zeggen dat de kaasindustrie meer op de chemische analyse
drijft, dan op culinaire kwaliteit.
Na deze bespreking van een aantal minder geslaagde zetten bij
het melk - boter - kaasspel zou ik enige nieuwe openingszetten willen bespreken. Het spreekt wel van zelf dat wij hierbij niet bij de
situatie van het ogenblik mogen blijven stilstaan, doch een aantal
zetten vooruit zullen moeten zien.
Melk. Belangstelling vragen o.m. de economie en de beheersing
van de melksamenstelling. Op het gebied van de melkwinning zal
zeer veel moeten gebeuren. De hygiëne zal nog meer moeten worden
verbeterd. De melkwinning zal moeten worden gemechaniseerd en
geautomatiseerd zonder al te gecompliceerd te worden. De koe heeft
wel geen kraan waarmede de melkproduktie kan worden afgesloten,
maar zij zal toch moeten worden uitgenodigd mee te spelen in het
spel, vooral waar het betreft gebrek aan arbeidskrachten, korte werktijden, vrije weekeinden, overproduktie, melksamenstelling enz. Wel
dient in het oog te worden gehouden dat ook t.o.v. de koe het spel
eerlijk moet worden gespeeld en het dier niet mag worden gekweld.
Dit alles eist een fantasierijke misschien iets avontuurlijke, maar zeker een frisse, levendige instelling tegenover de melkwinningsproblemen. Men kan niet blijven volstaan met het vervolmaken van bekende werkwijzen en het mooier en kostbaarder maken van bekende apparatuur. Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek zal
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voor deze ontwikkeling zeer belangrijk kunnen zijn. Merkwaardigerwijze ontbrak in ons land een centrum voor dit soort onderzoekingen. Gelukkig is kort geleden een Werkgroep hygiënische melkwinning T.N.O. gesticht, zodat althans een begin is gemaakt.
Voortgaande verbetering van de melkwinning zal ongetwijfeld
leiden naar de produktie van melk met zeer lage kiemgetallen.
De tijd hoeft niet meer ver te zijn dat men haast van aseptische
melkwinning zou kunnen spreken. Het is de hoogste tijd dat men
zich nu reeds gaat bezinnen op de gevolgen voor de zuivelbereiding.
Dat dit wenselijk is wordt goed geïllustreerd door de waarneming
dat gepasteuriseerde drinkmelk bereid uit hygiënisch gewonnen
melk, zeer veel gevoeliger kan zijn voor de funeste invloed van licht,
dan drinkmelk verkregen uit boerderijmelk met een zeer hoog
kiemgetal.
Ook bij de kaasbereiding zullen zich moeilijkheden kunnen voordoen hij aseptische melkwinning. Het blijkt bij onze tegenwoordige
onderzoekingen telkens weer duidelijk dat de genoemde aseptisch
gewonnen melk zich zonder meer niet leent voor het bereiden van
Goudse of Edammer kaas met uitgesproken geur en smaak. Kaas
uit zulke melk smaakt als de kaas die wij helaas zo goed kennen
en die wordt bereid uit gepasteuriseerde melk van goede kwaliteit.
Voor het bereiden van een uniform massaprodukt moge dit weinig
bezwaren opleveren, maar het bereiden van spécialités op het gebied van Goudse en Edammer kaas zou er zonder doeltreffende
maatregelen onmogelijk door worden.
Dit mag natuurlijk geen reden zijn om niet krachtig te blijven
streven naar een hygiënische melkwinning. Ook zou ik niet graag
stellen dat het voor het bereiden van goede kaas wenselijk is de
zindelijkheid bij de melkwinning te verwaarlozen. Voor het vinden
van een aanvaardbare oplossing van het probleem zal het vraagstuk beter en anders moeten worden bestudeerd dan tot heden wel
geschiedde.
Vroeger gebruikte men bij de melkwinning en bij de kaasbereiding houten emmers, kuipen, enz. De melk werd, vaak nog koewarm, zo snel mogelijk tot kaas verwerkt. Veel kans op bederf was
er dus niet. Wel werd de melk besmet, of zo men wil geënt, met
micro-organismen die overvloedig groeiden in naden en ruwe plaatsen van het houten materiaal. Immers hoe men ook boende met
potas en warm water, er zullen melkresten in de naden zijn achtergebleven en daarin zal zich een speciale microflora hebben ontwikkeld. Vooral daar waar de boerin goed werkte zal zich een biologisch evenwicht tussen diverse soorten melkzuurbacteriën en andere micro-organismen hebben ingesteld. In dit verband denkt men
onwillekeurig aan de z.g. „spontaanzuurzels".
Deze overwegingen hebben ons ertoe geleid de ouderwetse wijze
van melkwinning nog eens te bezien. Bij een reeks proeven gebrui-
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ken wij oude houten melkemmers die wij zorgvuldig reinigen. Aanvankelijk hadden wij last van colibacteriën. Deze zijn echter geleidelijk nagenoeg geheel verdwenen en er heeft zich een flora van
enige soorten van melkzuurbacteriën ontwikkeld. De kaas die wij
van deze melk maakten was uitstekend van kwaliteit. Na deze oriënterende proeven hopen wij dan ook een uitvoerig onderzoek te
doen. Natuurlijk niet om weer tot invoering van de oude wijze van
melkwinnen te komen, maar om mogelijke deugden, die tot dusverre aan de aandacht zijn ontsnapt, op te sporen.
\
De problemen bij het verwerken van melk zijn talrijk en zullen
voorlopig talrijk blijven, vooral nu zich in onze maatschappij zoveel veranderingen aan het voltrekken zijn. De melk wordt nog
bijna dagelijks thuisbezorgd. Hoe lang zal dit echter nog duren?
En hoe denkt onze zuivelindustrie de problemen die zullen ontstaan bij het verminderen van het thuisbezorgen op te lossen. Wil
zij de consument met zware flessen laten sjouwen, wil zij papierverpakking; wat wil zij verpakken? melk, geconcentreerde melk,
melkpoeder? wil zij bevroren melk? Hoe wil zij deze produkten
verpakken? wil zij de produkten steriliseren? en zo ja, voor of na
het verpakken? Ik noem zo voor de vuist weg slechts enige van de
vele problemen. Alle staan echter rond het centrale probleem, hoe
kan de volumineuze, zware en lichtbedervende melk in een vorm
worden gebracht waarin zij duurzaam is, goed kan worden vervoerd en waarbij toch haar smakelijke eigenschappen behouden
blijven. De zuivelindustrie zou eigenlijk doelbewust koortsachtig
moeten werken aan de oplossing van dit grote probleem, gebruik
makende van alle kennis op wetenschappelijk en technisch gebied
en zou niet moeten volstaan met af te wachten wat overheidsinstituten en anderen doen.
Het genoemde probleem geeft reeds een grote taak aan het onderzoek. Daarbij komen op het gebied van drinkmelk en melkprodukten nog tal van problemen betreffende de bereiding van spécialités. Juist de melk leent zich zo uitstekend voor het bereiden
van spécialités. Er wordt echter te weinig onderzoek verricht.
Boter. Het moge dan zijn, dat op het gebied van de boterbereiding reeds veel belangrijke problemen tot oplossing konden worden
gebracht, er wacht nog veel onderzoek. De concentratie van de boterbereiding zal zonder twijfel verder moeten worden doorgevoerd,
maar tevens zou het bereiden van spécialités overwogen kunnen
worden, terwijl waarschijnlijk ook het aroma nog zou kunnen worden verbeterd. Het is merkwaardig dat men in de zuivelliteratuur
bijna alleen maar leest over één aroma-stof, het diacetyl, doch dat
in de literatuur betreffende surrogaten over aroma's met tiental-
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len componenten wordt gesproken. Ook zou men zich kunnen afvragen of de boterkeuringen niet te veel „technische keuringen"
zijn, waarbij te weinig rekening wordt gehouden met het gebruik
van boter aan tafel en in de keuken.
Ik moge volstaan met deze tamelijk willekeurige greep uit de
vele problemen, die behalve de meer bekende als die betreffende
duurzaamheid, verpakking enz., aan de orde zouden kunnen komen. Betreffende boter zal bij onderzoek en bereiding altijd
moeten worden beseft dat boter zich ondanks de prijs handhaaft
door haar voortreffelijke culinaire eigenschappen. Voor boter als
uniform, neutraalsmakend, dus smakeloos, massaprodukt zal geen
plaats zijn, tenzij de prijs tot die van de surrogaten wordt verlaagd.
Kaas. De kaasindustrie legt zich met alle haar op het ogenblik ten
dienste staande middelen toe op de vervolmaking van de bereiding
van een uniform goedkoop massaprodukt. Men tracht vooral tot
besparing te komen door mechanisatie, automatie, arbeidsbesparing, en klampt zich daarbij vast aan de twee nationale kaassoorten, de Goudse en de F.dammer kaas. De originele karakteristieke
eigenschappen van deze kaassoorten schijnen daarbij hoe langer hoe
meer te worden vergeten.
M.i. moet men bü het streven naar de bereiding van een goedkoop massaprodukt de naam van onze bekende kaassoorten loslaten
en een of meer nieuwe kaassoorten ontwikkelen. Verder zou men
van de nationale kaassoorten weer spécialités kunnen maken (Stolkse kaas, Têtes de maure, etc.) en deze als merkartikelen verkopen.
Oude en verdwenen spécialités zouden misschien weer tot leven
gebracht kunnen worden. Men zou ook buitenlandse spécialités
kunnen namaken. Nu men in Frankrijk is begonnen met het pasteuriseren van de kaasmelk ligt hier voor onze zuivelbereiding mogelijk een arbeidsveld. Dat men het ver kan brengen in het namaken van spécialités en het scheppen van nieuwe is in andere landen
wel duidelijk gedemonstreerd. Als de Nederlandse kaasindustrie
bluft doorwerken zoals zii nu doet, zal over een betrekkelijk klein
aantal jaren ons land, van oudsher bekend om zijn uitstekende kazen, nog slechts een goedkoop massaprodukt leveren en zullen andere landen, waar vroeger de kaasbereiding nauwelijks werd uitgeoefend, tal van spécialités bereiden.
Voor het bereiden van merkartikelen en spécialités op het gebied
van kaas zal nog zeer veel onderzoek en zeer veel aanpassingsvermogen nodig zijn. Op het ogenblik zijn de capaciteiten voor onderzoek, voor ontwikkeling en voor toepassing, potentieel niet voldoende aanwezig. Plaatselijk moge het gelukken een spécialité te
maken, gemiddeld is onze kaasindustrie daartoe waarschijnlijk niet
in staat. Zij zal een beter gebruik van het natuurwetenschappelijk
onderzoek moeten leren maken en niet moeten afwachten wat an-
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deren voor haar zullen doen. Universitair gevormde specialisten zullen onontbeerlijk zijn.
Met deze voorbeelden van nieuwe openingen in het melk - boter
- kaasspel moge ik hier volstaan. Zij vormen niet een volledige verzameling, maar werden tamelijk willekeurig gekozen. Zij zijn bedoeld om te illustreren van welk een eminent belang het natuurwetenschappelijk onderzoek en de universitair gevormde deskundigen zullen kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van de zuivelbereiding tot een gezonde industrie, die zich niet verlaagt tot het
fabriceren van alleen maar goedkope massaprodukten, doch zich
toelegt op de bereiding van nuttige en kostelijke, doch ook kostbare spécialités. Hoeveel er wel valt te bereiken wordt bewezen
door de grote bedrijven die gecondenseerde melk, zuigelingenvoedsel, dieetvoedsels, enz. maken zowel in vloeibare vorm als in
de vorm van poeder.
Over zich onverwachts voordoende ontwikkelingen en verwikkelingen heb ik nog niet gesproken. Toch moet men zich daarop terdege voorbereiden in onze revolutionaire tijd. Als voorbeeld moge
ik noemen de stormachtige ontwikkeling op het gebied van de
atoomsplitsing. De gevolgen voor de zuivelbereiding kunnen van
velerlei aard zijn. Het is denkbaar dat er een nuttig gebruik van
kan worden gemaakt b.v. in de vorm van sterilisatie door bestraling. Maar ook kunnen de schadelijke gevolgen groot zijn en helaas is dit een zeer accuut probleem. Als men zich bij de atoombomproeven geen beperking weet op te leggen wordt het gevaar
voor een te grote radio-activiteit van onze levensmiddelen groot en
zullen er ingrijpende maatregelen moeten worden genomen. Daar
de koe als een soort van filter voor radio-actieve stoffen schijnt te
kunnen werken, zou de positie van de melk niet zo kwaad zijn,
ware het niet dat de melk juist zo'n belangrijk voedingsmiddel is
vooral voor zuigelingen en kleuters. Het zou kunnen zijn dat op
de duur ingrijpende wijzigingen bij de bereiding van levensmiddelen in het algemeen en van zuivelprodukten in het bijzonder, onvermijdelijk zijn. De zuivelindustrie moet er voor zorgen dat zij
dan kan meepraten. Zij moet dan over voldoende deskundigen kunnen beschikken om gesprekken en samenwerking met medici, met
natuurkundigen enz. mogelijk te maken. Zij mag niet afwachten
wat anderen, waarschijnlijk niet-zuiveldeskundigen, haar zouden
kunnen voorschrijven. Ook nu weer moet worden geconcludeerd
dat het onvermijdelijk voor de zuivelindustrie is meer universitair
gevormde zwzw/deskundigen aan de bedrijven te verbinden.
Mijn kritiek is hier en daar misschien hard geweest. Dit zal waarschijnlijk als onrechtvaardig worden gevoeld, vooral omdat de Ne-
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derlandse zuivelbereiding zo'n grote hoogte heeft bereikt en waarschijn]ijk meer dan welke andere levensmiddelenindustrie ook, gebruik heeft weten te maken van de resultaten van natuurwetenschappelijk onderzoek en van onderwijs dat op dat onderzoek is gebaseerd. Veel methoden in gebruik bij de zuivelbereiding vinden
navolging in andere levensmiddelenindustrieën. Toch heb ik gemeend hard te mogen zijn in mijn kritiek, overwegende dat de prestaties die in de zuivelbereiding werden geleverd, groot genoeg zijn
om kritiek te kunnen verdragen. Mijn kritiek heeft dus een zeer
groot kompliment als fundament. Ik zeg dit zeer nadrukkelijk met
het oog op de veelvuldige en zeer onrechtvaardige kritiek die dagbladpers en publieke opinie t.o.v. zuivelindustrie laten horen en
in de hoop dat mijn kritische uitingen niet zullen worden misbruikt.
Ik moge deze fragmentarische analyse van het melk - boter -kaasspel eindigen met het uitspreken van de hoop, dat de professionals
van het echte melk -boter -kaasspel er door zullen worden geprikkeld en zich op hun beurt zullen bezinnen.
Wanneer U mijnheer de Rector Magnificus mij zoudt willen toestaan aan het eind van mijn toespraak een spelletje melk - boter kaas te spelen met onze jarige, dan zou ik openen met te wensen
dat onze Alma Mater voor haar pupillen overvloedig melk moge
hebben en in navolging van de Griekse Godin Hera een ware melkweg van schitterende sterren moge veroorzaken; dat onze hogeschool moge rijpen als kaas, die bij de rijping voortdurend waardevoller, krachtiger en pikanter wordt; opdat allerwege zal worden
gezegd, „bij de Landbouwhogeschool ishet al, botertje tot de boom."

2. Het studiejaar 1961-1962
Rede uitgesproken op17september 1962 bijheteinde van het
studiejaar door deRector Magnificus
IR. W. F. EIJSVOOGEL

Mijne Heren Leden van het Bestuur der Landbouwhogeschool,
Dames en Heren,
In het studiejaar 1961-'62 trad één gebeurtenis sterk op de voorgrond en deze dient dus in de eerste plaats vermeld te worden, hoewel zij met de studie als zodanig geen verband houdt. Ik doel op
het 25-jarig huwelijksfeest van onze Koningin en onze Prins, dat in
het Nederlandse volk in sterke mate weerklank heeft gevonden en
waarin ieder zich oprecht heeft verheugd. Met de overige Rectores
Magnifici ontvingen mijn vrouw en ik een uitnodiging voor het
galadiner, dat ter gelegenheid van dit feest gegeven werd in het
paleis op den Dam te Amsterdam. Wij zijn zeer erkentelijk dit te
hebben kunnen meemaken en in het bijzonder de grote eenvoud
en hartelijkheid, die van H.M. de Koningin uitging, heeft ons diep
getroffen.
Het studiejaar 1961-'62 verliep voor de Landbouwhogeschool
zonder schokken. Onze problemen waren dezelfde als die der overige universiteiten en hogescholen: een stijgend aantal studenten,
moeilijkheden met de personeelsvoorziening, ruimtelijke problemen zowel voor de utiliteitsbouw als voor de huisvesting der studenten.
Ik wil aanvangen met hen te herdenken die ons ontvielen; elk
jaar toch verliest de hogeschool enige leden en oud-leden van de
hogeschoolgemeenschap door de dood.
Op 84-jarige leeftijd overleed onze oud-curator en oud-burgemeester van Wageningen de heer J. M. A. WIJNAENDS VAN RESANDT.
Gedurende 15 jaren, van 1923 tot 1938, was hij lid van het Curatorium.
Op 18 februari 1962 overleed op bijna 94-jarige leeftijd onze eredoctor Prof. Dr. R. SJOLLF.MA. Hoewel van origine geen landbouwkundige — SJOLLEMA heeft pharmacie gestudeerd en was vele jaren
hoogleraar aan de Veterinaire faculteit van de Rijksuniversiteit te
Utrecht — heeft hij, in het bijzonder in zijn latere levensjaren, door
zijn werkzaamheid op het instituut „De Schothorst", de landbouw
zeer grote diensten bewezen. Wij gedenken hem als een wetenschappelijk man van groot formaat.
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De hogeschool zelf leed een ernstig verlies door de dood, op 2
december 1961, van onze collega, de buitengewoon hoogleraar Prof.
Dr. Ir. A.J. ZUUR. Zijn ziekte bracht mede, dat zijn dood te voorzien
was; toch waren wijallen zeer geschokt door het heengaan van deze
beminnelijke mens. Nederland verloor in hem een groot deskundige op het gebied van het in cultuur brengen van drooggevallen
gronden, de leden van de Senaat een zeer bekwaam en steeds belangstellend collega en de studenten een leermeester, die door zijn
grote ervaring bij uitstek geschikt was om hen in te leiden in de
landbouwkundige problemen waarvoor menbij inpolderingen komt
te staan. Een woord van bijzondere eerbied past daarbij voor de
man die,aan zijn ziekbed gebonden, de kracht vond zijn studenten
te adviseren het theoretisch gedeelte van het examen in zijn vak
zo spoedig mogelijk bij hem af te leggen, opdat zij niet door zijn
dood gedupeerd zouden worden.
Volkomen onverwacht overleed op 2 maart 1962 de chef van de
proefterreinen der afdeling fytopathologie, J. ZANDER, een man die
zeer gewaardeerd werd om zijn grote kennis en ernstige plichtsbetrachting en die moeilijk vervangbaar zal zijn.
De studentenmaatschappij leed twee verliezen. De student G. H.
DE GEER werd weggenomen aan het begin staande van de door hem
zo begeerde studie, G. DE REGT overleed zeer onverwacht, toen hij
deze bijna voltooid had. In beide gevallen gaat onze deelneming
uit naar de ouders, die een veelbelovend kind moesten missen.
Gaan wij thans over tot het beeld dat onze hogeschool als levende
en groeiende organisatie biedt, dan dient allereerst te worden vermeld, dat in het Bestuur, waarin naast de Rector Magnificus twee
gewone hoogleraren zitting hebben, Prof. Dr. H. J. C. TENDFXOO,
die heden zijn hoogleraarsambt zal beëindigen, werd vervangen
door Prof. Ir. M. L. 'T HART.
Als opvolger van onze overleden collega THUNG werd Prof. Dr. Ir.
J. P. H. VAN DER WANT, tot dusver hoogleraar in bijzondere delen
van de plantenziektenkunde met standplaats Lisse, benoemd tot
hoogleraar in de virologie.
Werd op deze wijze een gelukkige oplossing gevonden wat de
virologie betreft, door de wijziging van de onderwijstaak van Prof.
VAN DERWANT werd een voorziening nodig in de leerstoel, welke hij
eerder bekleedde. Hiertoe werd uitvoerig overleg gepleegd door het
Bestuur met de Vereniging „Centraal Bloembollen Comité" en vervolgens met de Minister van Landbouw en Visserij. Op grond van
de bijzondere omstandigheden ten aanzien van het laboratorium
voor bloembollenonderzoek, dat het werkterrein vormt van de betrokken hoogleraar, werd overwogen deze vacature te doen bezetten door een buitengewoon hoogleraar. In herinnering moge wor-
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den gebracht, dat zulks in vroeger jaren eveneens het geval was.In
deze zin is een beslissing genomen; ter vervulling van de vacture
werd Dr. Ir. P. K. SCHENK voorgedragen, die inmiddels als zodanig
is benoemd.
Aan Prof. Dr.J. H. BECKING werd bij de aanvang van dit studiejaar op zijn verzoek eervol ontslag verleend wegens het bereiken
van de 70-jarige leeftijd. Hem werd verzocht zijn onderwijs tijdelijk voort te zetten. Zijn opvolging kon nl. niet tijdig geregeld worden. Wij zijn collega BECKING dankbaar, dat hij ons ter wille isgeweest, zodat stagnatie in het onderwijs kon worden voorkomen. In
zijn opvolging is thans voorzien door de benoeming van Ir. I. A. DE
HULSTER, voormalig hoofd van 's Lands Bosbeheer in Suriname, tot
hoogleraar in de houtmeetkunde, de bosbedrijfsleer en de houtteelt
en bosbescherming in de tropen. Prof. BECKING gaat ons dus heden
verlaten. Wij hopen binnenkort van deze gewaardeerde collega op
iets meer formele wijze afscheid te nemen.
Vandaag vertoeft verder collega TENDELOO voor de laatste maal als
hoogleraar in actieve dienst in ons midden, na ruim 31 jaren het
onderwijs in de fysische en colloïdchemie te hebben verzorgd. Prof.
TENDELOO heeft zijn belangstelling niet beperkt tot zijn eigen afdeling. Daadwerkelijk heeft hij getoond, hoezeer ook de algemene
belangen der Hogeschool hem ter harte gingen. Bij zijn afscheid in
begin oktober zal dit zeker meer uitvoerig gememoreerd worden.
Tot zijn opvolger werd benoemd Dr. J. LIJKLEMA, lector aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht, die, juist teruggekeerd van een verblijf van een jaar in Amerika, 1september j.1. zijn ambt van hoogleraar in de fysische en colloïdchemie heeft aanvaard.
Na het overlijden van Prof. DE JONG in 1960,deed zich de moeilijkheid voor dat het bezwaarlijk is een docent te vinden, die zowel
het onderwijs in de Nederlandse veeteelt als dat in de tropische
veeteelt kan verzorgen. Werd door de benoeming van de lector Dr.
Ir. R. D. POLITIEK in het eerste deel van dit onderwijs voorzien,
voor de tropische veeteelt bleef een leemte bestaan. Het verheugt
mij te kunnen mededelen, dat op ons voorstel de hoogleraar aan de
diergeneeskundige faculteit der Rijksuniversiteit te Utrecht, Prof.
Dr. P. HOEKSTRA, benoemd werd tot buitengewoon hoogleraar in
de tropische veeteelt aan de Landbouwhogeschool.
In mijn vorig verslag deed ik reeds uitkomen, dat naast Prof.
Dr. Ir. G. J. VERVELDE een tweede docent in de landbouwplantenteelt zou moeten worden gezocht, die de problemen van wetenschapstoepassing in de Nederlandse akkerbouw voor de studenten
zal moeten behandelen. Collega VERVELDE toch is gespecialiseerd in
de fundamentele problemen daarvan, terwijl collega 'T HART'S wetenschappelijke belangstelling in het bijzonder naar het grasland
uitgaat. Wij kunnen ons gelukkig prijzen hiervoor Ir. L. J. P.
RIJPERS, rijkslandbouwconsulent te Zevenbergen, te hebben gevon-
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den. Hij werd benoemd tot lector in de leer van de teelt der akkerbouwgewassen.
De studierichting bodemkunde en bemestingsleer trekt veel belangstelling. Een groot deel van de in deze richting afgestudeerden
zal een werkkring in het buitenland, veelal in de tropen en subtropen, zoeken. Zij zullen zich tijdens hun studie moeten oriënteren
op de subtropische, respectievelijk tropische bodemkunde, waartoe
thans onvoldoende gelegenheid bestaat.
Hoewel de methodiek van de bodemkunde in de tropen en subtropen veel punten van overeenkomst heeft met die van de gematigde luchtstreken, vertoont de problematiek zeer grote en principiële verschillen. Bij de bodemkunde van de gematigde luchtstreken valt de nadruk op de kartering en de klassificatie van kultuurlandschappen als basis voor de verbetering en een rationeler gebruik van de bruikbare kultuurgrond. Bij de bodemkunde van de
tropen en subtropen daarentegen moet de kartering veelal worden
verricht als basis voor de beoordeling van min of meer natuurlijke
landschappen op hun geschiktheid voor de verschillende takken van
de landbouw, waarbij elementen als bodembescherming, waterhuishouding en natuurlijke vruchtbaarheid een belangrijke rol spelen.
De Senaat isvan mening, dat op korte termijn een voorziening in
het onderwijs in de tropische bodemkunde moet worden getroffen.
Het heeft ons verheugd, dat de Minister van Landbouw en Visserij
onze mening deelt; voorstellen voor de benoeming van een hoogleraar zijn aan Zijne Excellentie voorgelegd.
Ruim 10jaren geleden heeft de Senaat de aandacht gevestigd op
de steeds meer naar voren komende betekenis van de biochemie
voor de landbouwwetenschap. Men heeft er toen mede volstaan een
werkgroep te vormen van enige op dit gebied gespecialiseerde wetenschappelijke ambtenaren.
De behoefte aan fundamenteel onderzoek op het gebied van de
biochemie neemt echter meer en meer toe. Het rapport van de
Commissie „Fundamenteel Onderzoek in de Landbouw" is daarvoor tekenend; onderwijs en onderzoek in de biochemie aan de
Landbouwhogeschool wordt daarin als eerste urgentie naar voren
gebracht.
De Senaat heeft daarom voorgesteld om een hoogleraar in de
biochemie te benoemen die, naast zijn onderwijstaak, als centrale
figuur bij het onderzoek zal kunnen fungeren. Afgezien van de nog
steeds bestaande werkgroep wordt nl. in verschillende laboratoria
reeds vrij veel biochemisch werk verricht. Een coördinerende figuur
is daarbij echter zeer noodzakelijk. Bovendien blijkt gelukkig bij
de studenten meer en meer belangstelling voor dit vak te bestaan.
Zoals in het bovengenoemd rapport wordt uiteengezet, is dit voor
de toekomstige ontwikkeling van de landbouw van groot belang.
Het Bestuur en de Minister hebben zich met dit voorstel ver-
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enigd, zodat in het komende studiejaar deze benoeming naar wij
hopen zijn beslag zal krijgen. Een gelukkige omstandigheid is dat
het Bestuur werkruimte voor de te benoemen functionaris ter beschikking meent te kunnen stellen.
Het in 1956 afgekondigde Landbouwhogeschoolstatuut vermeldt
voor een viertal studierichtingen onder de verplichte vakken voor
het kandidaatsexamen de sociale psychologie. Het aanstellen van
een docent daarvoor stuitte echter op moeilijkheden, omdat in de
laatste jaren verschillende andere problemen naar voren kwamen,
waarbij deze docent zal moeten worden betrokken. Genoemd kunnen worden de noodzakelijkheid om onderwijs in „voorlichtingskunde" te geven en de in de nieuwe onderwijswetgeving neergelegde verplichting om de paedagogische aantekening te bezitten,
ook voor leerkrachten bij de verschillende vormen van landbouwonderwijs. Dit heeft het zoeken naar een docent vertraagd. Een
voordracht voor de benoeming van een hoogleraar in de sociale psychologie is thans echter ingediend en wij mogen verwachten dat
deze benoeming nog in de aanvang van het komende studiejaar zal
tot stand komen.
De stichting „Bijzondere Leerstoelen voor Christelijke Maatschappijleer te Wageningen" heeft enige jaren laten verlopen alvorens tot de benoeming van een opvolger van de in 1959 overleden Prof. Dr. W. R I P over te gaan. Thans is Dr. Ir. G. HAMMING
benoemd in deze functie; wij verwelkomen hem gaarne als collega.
Op verzoek van het Bestuur der Sint Radboudstichting te Nijmegen is bij Koninklijk Besluit deze stichting bevoegd verklaard
om aan de Landbouwhogeschool een bijzondere leerstoel in de wijsbegeerte te vestigen.
Kort voor de jaarwisseling werd collega EDELMAN getroffen door
een ernstige ziekte. Gelukkig vertoont zijn gezondheidstoestand
thans verbetering, maar toch is te verwachten, dat het nog enkele
maanden zalduren, voor hij zijn werk in zijn laboratorium volledig
zal kunnen hervatten. Het onderwijs in de regionale bodemkunde
werd verzorgd door de wetenschappelijke hoofdambtenaren Ir. K.
J. HOKKSEMA en Prof. Dr. J. VAN SCHUYLENBORGH; de eerstgenoemde
was tevens belast met het afnemen van de examens. Voor de eerstvolgende maanden zal deze toestand dus moeten worden bestendigd; wij zijn betrokkenen zeer erkentelijk voor de extra arbeid die
zij zich getroosten.
Collega BALLENDUX vertoefde voor een jaar in Tunesië, waar hij
als adviseur voor agrarisch crediet optreedt voor de Tunesische regering. Gedurende zijn afwezigheid werd het onderwijs in het agrarisch recht van niet-westerse landen gegeven door Mr. H. W. J.
SONIUS, die verbonden is aan het Afrika Studie-Centrum te Leiden.
Dr. Ir. L. WARTENA en Dr. Ir. K. VANDER MEER verzorgden cur-
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sussen voor de studenten, de eerste over „Micro-klimatologie", de
tweede over „Bodemkartering ten behoeve van cultuurtechnische
projecten".
Ik wil deze beschouwingen niet beëindigen zonder in Uw herinnering te brengen het aftreden van de Secretaris der Landbouwhogeschool, Dr. A. E. H. R. BOONSTRA. Op 24 mei j.1. namen wij afscheid van hem in deze Aula, waar de Voorzitter van het Bestuur
zijn loopbaan en verdiensten in het licht stelde. Naar Wageningen
gekomen als hoofd van de Afdeling fysiologisch onderzoek van het
Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen, werd hij na de
bevrijding in 1945 belast met de werkzaamheden van secretaris van
het College van Herstel, daarna volgde zijn benoeming tot secretaris
van Curatoren en na de invoering van de nieuwe bestuursvorm
tot secretaris van de Landbouwhogeschool. Door zijn langjarig verblijf in Wageningen is Dr. BOONSTRA hier een gewaardeerde figuur
geworden. Hij is thans op reis naar Australië om zijn kinderen te
bezoeken; wij hopen dat hij na terugkeer hier nog vele goede jaren
zal beleven.
Thans iets over het onderwijs als zodanig. In mijn vorig verslag
heb ik de opmerking gemaakt, dat in de Senaat een sterke stroming
bestaat om het in 1956 wellicht te veel gestandaardiseerde kandidaatsexamen vrijer te maken en dat een Senaatscommissie is ingesteld om dit probleem in het groter verband van ons onderwijs te
bestuderen. Reeds in de eerste vergadering van de Commissie bleek,
dat dit en verschillende andere naar voren gebrachte problemen
niet onafhankelijk van elkaar kunnen worden beschouwd. De aanduiding „in groter verband" moet dan ook worden gezien als betrekking hebbende op de gehele structuur van de studie aan de
Landbouwhogeschool. Men zal zich wellicht afvragen of dit reeds
nu, zes jaar na de afkondiging van het gewijzigde statuut, noodzakelijk is. Men dient echter te bedenken, dat in dit statuut opvattingen zijn neergelegd, die in de periode na de wereldoorlog naar
voren waren gekomen. Belangrijke wijzigingen in de structuur van
het landbouwkundig onderzoek en in de plaatsingsmogelijkheden
voor onze afgestudeerden waren daarbij sterke stimulansen. Van
onderwijskundig standpunt beschouwd is er echter in 1956 niet veel
veranderd. Met de noodzaak hiervan worden wij thans echter geconfronteerd. In het door mij in mijn verslag over 1960-'61 iets
uitvoeriger besproken rapport van de Commissie „Fundamenteel
Onderzoek in de landbouw" (de z.g. Commissie Koningsberger)
wordt dit probleem aangesneden waar zij zegt dat, wil men komen
tot een deugdelijke bevordering van een opleiding in de richting
van fundamenteel onderzoek, men niet zal moeten schromen hiervoor reeds de voorbereidingen te treffen in een vrij vroeg stadium
van de studie. Hier nu ligt onderwijskundig voor de landbouwho-
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geschool het moeilijke probleem. Ook in de toekomst toch zullen
hier studenten moeten worden opgeleid, die een maatschappelijke
functie zullen bekleden, die verband houdt met de landbouw. Op
welk moment zal men de a.s. fundamenteel onderzoeker, die b.v.
een veel zwaardere opleiding in de theoretische vakken nodig heeft,
van deze meer algemeen georiënteerde groep moeten scheiden? En
verder: hoe zal men de keuze maken of — in het licht van onze vrije
studie — bij het kiezen althans oordeelkundig raad geven? Naar ik
meen te weten, zal de commissie in het komende studiejaar een
eerste rapport aan de Senaat uitbrengen. Wellicht dat in een volgend verslag dus iets meer over dit belangwekkend probleem gezegd kan worden.
Het is duidelijk dat het tot stand brengen van een fundamentele
wijziging in het studieprogramma meerdere jaren zal eisen. Inmiddels zijn echter wijzigingen van meer beperkte aard nodig, die bezwaarlijk kunnen worden uitgesteld.
Op het terrein der afvalwaterzuivering zijn landbouwkundige ingenieurs van de richtingen cultuurtechniek en zuivelbereiding
werkzaam, doch de starheid van ons statuut maakt het niet mogelijk, dat de studenten door een bepaalde keuze van vakken, binnen
wat men de normale studietijd zou kunnen noemen, zich in voldoende mate specialiseren. De richting zuivelbereiding en de tegenwoordige richting landbouwtechnologie bieden de mogelijkheid
tot specialisatie op chemisch-microbiologisch gebied, doch missen
de gewenste hydrologische en bodemkundige vakken, terwijl de
richting cultuurtechniek de groep chemische en microbiologische
vakken mist. Nu kan men wel door een bepaalde keuze van vakken
bij de ingenieursexamens in deze leemte voor een misschien zelfs
groot deel voorzien, maar dit betekent dan een belangrijke verlenging van de studieduur. Het is op grond van deze feiten, dat binnen de richting cultuurtechniek een mogelijkheid tot specialisatie
op het gebied van de afvalwaterzuivering moet worden geopend.
Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de richting landbouwtechnologie, voor wat betreft een specialisatie op het gebied van de
levensmiddelentechnologie. Ook hier zal, door de specialisatiemogelijkheden reeds in de kandidaatsstudie te verruimen, de opleiding
moeten worden aangepast aan de behoeften in de maatschappij.
Bovendien zijn enkele technische wijzigingen noodzakelijk o.a.
doordat voor de landhuishoudkunde en voor de landbouwwerktuigkunde thans twee instede van één hoogleraar zijn aangesteld.
De Senaat heeft in het afgelopen jaar een voorstel voor een dergelijke partiële wijziging van het Landbouwhogeschoolstatuut ingediend en daarop de goedkeuring van het bestuur verkregen. Het
verheugt mij, dat deze wijziging de 30e augustus in het staatsblad
is afgekondigd.
Nu wij het onderwijs bespreken, wil ik nog even terugkomen op
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wat men zou kunnen noemen „voorlichtingskunde". Ik heb van
deze plaats twee jaren geleden gezegd, dat zowel voor Nederland
als voor de niet-westerse landen hieraan behoefte wordt gevoeld.
Een nadere bestudering heeft dit bevestigd. Degenen, die voornemens zijn na het beëindigen van hun studie aan de Landbouwhogeschool een werkkring te aanvaarden bij de voorlichting in Nederland of die als landbouwkundigen naar de ontwikkelingslanden
zullen gaan, zullen hun functies doeltreffender kunnen vervullen,
indien zij tijdens hun studie onderwijs in „voorlichting" hebben
gevolgd. Bovendien zal aan de Landbouwhogeschool onderzoek op
dit terrein moeten worden gedaan, daar het hier een probleem betreft dat allerwege grote belangstelling geniet. Nadat een commissie van gemengde samenstelling, met leden ook uit voorlichtingskringen, hierover advies had uitgebracht, heeft de Senaat een voorstel voor het treffen van voorzieningen ingediend. Hierop is de
goedkeuring van de Minister van Landbouw en Visserij verkregen.
Wij mogen dus verwachten, dat in het komende studiejaar definitieve voorzieningen op dit gebied zullen kunnen worden getroffen.
Het moge dan zijn dat door de zich sterk wijzigende omstandigheden het in 1956 tot stand gekomen nieuwe Landbouwhogeschoolstatuut niet in alle opzichten voldaan heeft, toch bestaat bij de collega's de opvatting, dat in het bijzonder voor de propaedeuse de
gewijzigde studieregeling gunstig heeft gewerkt. Het kwam mij juist
voor eens te laten nagaan of dit werkelijk het geval is; de ruimere
bezetting van de afdeling Onderwijs laat thans het verzamelen van
het daarvoor nodige omvangrijke statistische materiaal toe. De volledige uitkomsten van dit onderzoek zijn, evenals andere statistische
gegevens, aan het gedrukte stuk gehecht; ik zal er mede volstaan U
een overzicht te geven.
Teneinde na te kunnen gaan welke invloed de invoering van het
gewijzigde studieprogramma op het studieverloop heeft gehad,
moest een vergelijking worden gemaakt tussen generaties vóór en
na 1956. Voor de laatsten zijn gekozen de generaties 1956/1957 en
1957/1958, uitgaande van de gedachte dat het betrekken van meerdere generaties bij het onderzoek weinig zin heeft, omdat men dan
in te recente jaargangen terecht komt. Er moesten dus ook twee generaties vóór 1956 worden gekozen; hiervoor zijn genomen 1950/
1951 en 1951/1952. De gedachte heeft daarbij voorgezeten om zoveel mogelijk vrij te komen van de invloed van de wereldoorlog
(men denke aan de lange militaire diensttijden in verband met
Indonesië) en aan de andere kant het materiaal niet te kiezen uit
de zeer kleine jaargangen, die in het begin der vijftiger jaren aankwamen. Zoals zal blijken is 1951/1952, wat dit betreft, toch al een
minder geschikte generatie.
Enkele categorieën van studenten zijn bij de vergelijking van het
studieverloop buiten beschouwing gelaten, nl.
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a. diegenen, die wel voor volledig onderwijs als eerstejaars waren
ingeschreven, doch klaarblijkelijk, niet de bedoeling hadden zich
voor een examen voor te bereiden;
b. diegenen, die op grond van eerder genoten opleiding waren
vrijgesteld van het propaedeutisch-, dan wel van het propaedeutisch- en kandidaatsexamen;
c. studenten van buitenlandse nationaliteit met een buitenlandse
voor-opleiding.
Deze uitzonderingen behoeven geen toelichting; zij betreffen bovendien voor b) en c) slechts enkele personen, terwijl de categorie
a) vanzelfsprekend buiten deze analyse valt.
De volgende aantallen studenten werden in beschouwing genomen: 1950/-51 161, 1951/52 115, 1956/'57 155, 1957/'58 168.
Twee redenen voor studieverlenging werden nagegaan ni. de militaire dienst en langdurige ziekte. Uit praktische overwegingen
heeft men zich daarvoor beperkt tot de generaties 1950/'51 en
1956/'57; vooral de invloed van de militaire dienst blijkt nl. moeilijk te achterhalen.
Van de generatie 1950/'51 hadden 24 studenten vóór de aanvang
der studie hun dienstplicht vervuld, 20 studenten vervulden hun
dienstplicht tijdens de studie.
Van de generatie 1956/'57 hebben 38 studenten hun dienstplicht
voor de aanvang der studie vervuld, 7 tijdens de studie en 10 zijn,
voor zover na te gaan, thans in militaire dienst of hebben deze juist
vervuld. Deze cijfers verschillen te weinig van die van de generatie
1950/'51 om van invloed te zijn op de vergelijking van de studieduur. Besloten is dus om de invloed van de militaire dienst buiten
beschouwing te laten.
Van twee studenten der generatie 1950/'51 en van één der generatie 1956/'57 isbekend dat zij tijdens hun studie meer dan een jaar
in een sanatorium moesten doorbrengen. Op het totaal is ook deze
invloed dus te verwaarlozen.
Wat leren ons nu deze cijfers?
Merkwaardig genoeg ligt de gemiddelde duur van de propaedeutische studie voor de generaties 1950/'51 en 1951/'52 nagenoeg gelijk, ni. rond 23VÏ maand. Hetzelfde geldt voor de generaties 1956/
'57 en 1957/'58, ni. rond I6V2 maand. Voor de oudere generaties
dus 8V2maand boven de voorgeschreven studieduur, voor de jongere 7V2 maand, een ogenschijnlijk onbetekenend verschil. Houdt
men echter in het oog dat men thans met 3 maanden vertraging —
dus met her-examen in september — zijn studie normaal kan voortzetten, dan ligt de zaak geheel anders. Voor de generaties 1950/'51
en 1951/'52 blijkt dan slechts ruim 30% van het aantal uiteindelijk
geslaagden het examen zonder studievertraging te hebben gehaald,
voor de generaties 1956/'57 en 1957/'58 daarentegen bedraagt dit
aantal ca. 60%.
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Nog belangrijker is dat het aantal, dat uiteindelijk slaagt voor
het propaedeutisch examen, (en dienovereenkomstig vermoedelijk
het aantal dat voor het kandidaats- en het ingenieursexamen zal
slagen), bij de jongere generaties belangrijk hoger ligt dan bij de
oudere. Bedraagt dit voor de generaties 1950/'51 en 1951/'52 resp.
51,6 en 60% van het aantal in beschouwing genomen studenten,
voor de generaties 1956/'57 en 1957/'58 zijn deze percentages gestegen tot 80,6 en 77,4%. Betrekt men het aantal geslaagden op het
totaal aantal eerste jaars studenten, (de buitenlanders buiten beschouwing gelaten), dan kan men zeggen, dat na de invoering van
het nieuwe landbouwhogeschoolstatuut ruim s/4 van de voor de
eerste maal ingeschrevenen voor het propaedeutisch examen slaagt,
terwijl dit aantal vroeger tussen V2en */s lag.
In de aangehechte staat zijn eveneens gegevens betreffende de
kandidaats- en ingenieursexamens opgenomen, voor de generaties
I950/'51 en 1951/'52 volledig, voor de generaties 1956/'57 en
1957/'58 noodgedwongen slechts ten dele. Het beeld der kandidaatsexamens tekent zich voor deze laatsten reeds vrij goed af, dat
der ingenieursexamens is nog zeer onvolledig.
Merkwaardig genoeg nu loopt het totaal aantal jaren, dat met de
propaedeutische en kandidaatsstudie tezamen gemoeid is, voor de
oudere en de jongere generaties weinig uiteen. Op tijd, dus na 4
jaar, haalt slechts V4 van de voor het propaedeutisch examen geslaagden het kandidaatsexamen. Met één jaar vertraging loopt dit
aantal echter op tot rond 2 /a. Uiteindelijk slagen vrijwel allen; het
zeer kleine verschil dat voor de jaren 1950/'51 en 1951/*52 tussen
het aantal geslaagden voor het propaedeutisch-, het kandidaats- en
het ingenieursexamen bestaat, is, voor zover nagegaan kan worden,
aan bijzondere oorzaken te wijten. Voor de jongere generaties zijn
hierover nog geen cijfers beschikbaar; de indruk bestaat echter dat
in de laatste jaren hierin geen verandering is gekomen.
Concluderende kan men zeggen, dat door de wijziging in het landbouwhogeschoolstatuut de verhouding tussen het aantal aankomende en het aantal afstuderende studenten belangrijk gunstiger is geworden, doch dat de studieduur niet is verkort.
Het verbeterde rendement kan naar de mening van de betrokken hoogleraren voor een belangrijk deel worden toegeschreven
aan meer doeltreffend studeren. Een propaedeuse van één jaar, bestaande uit basisvakken, die in belangrijke mate aansluiten aan het
genoten middelbaar onderwijs, zal, wanneer men onmiddellijk met
studeren aanvangt, veel gemakkelijker worden gepasseerd dan wanneer men een jaar laat verlopen. De studenten is hierop in de laatste jaren steeds gewezen en naar het blijkt met succes. Met waardering kan worden geconstateerd, dat de studentenverenigingen
hierbij hebben medegewerkt; het actieve studentenleven begint
thans veelal eerst in het tweede jaar. Dit verklaart dan tevens waar-
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om de kandidaatsstudie thans relatief langer uitvalt; één jaar vertraging kan daarbij zeker niet als ernstig worden beschouwd.
Wat de totale duur van de studie betreft, is ogenschijnlijk geen
verbetering bereikt. Toch moet men ook hier voorzichtig zijn met
liet trekken van conclusies. De cijfers wijzen uit, dat van de generaties 1956/'57 en 1957/'58 rond 60% van het totaal aantal geslaagden het propaedeutisch examen zonder studievertraging aflegde;
één jaar later is het percentage geslaagden tot ruim 90% gestegen.
De 10%, die daarna nog één of meerdere jaren over de propaedeutische studie doet, kunnen wij m.i. gerust buiten beschouwing laten, omdat er altijd studenten zullen zijn die door gemis aan aanpassing of intelligentie achterblijven; volharding moet dan de doorslag geven.
Wat de kandidaatsstudie betreft, van degenen die de propaedeuse
zonder vertraging doorliepen, slaagt minder dan de helft op tijd, de
overigen doen er 3 tot 12 maanden langer over. Zoals reeds opgemerkt werd, is dit ongetwijfeld voor een belangrijk deel te wijten
aan activiteiten in het studentenleven. Voor de overige geslaagden
wordt het beeld vertroebeld door het feit, dat zij minstens een jaar
in de propaedeuse hebben verloren. Ook bij de kandidaatsstudie
blijkt echter het aantal studenten dat meerdere jaren achterblijft
vrij gering te zijn. Van de generatie 1956/'57 zal dit vermoedelijk
ca. 15% zijn. Wanneer men voorstander is van een geheel vrije studie, moet men zich daarbij neerleggen. Bovendien dient in het oog
gehouden te worden, dat dergelijke vertragingen niet alleen aan
gemis aan activiteit te wijten zijn; het element „werk-student"
speelt hierbij ook een rol.
Na deze beschouwingen over het onderwijs dient iets gezegd te
worden over de huisvesting; deze toch is, in het bijzonder door het
steeds stijgend aantal studenten, tot een der belangrijkste problemen van deze hogeschool uitgegroeid. Ik wil U dan in herinnering
brengen hoe wij na de wereldoorlog geconfronteerd werden met het
probleem aan een inrichting, die vrij constant door 4 à 500 studenten was bezocht, op korte termijn gelegenheid te scheppen voor
onderwijs aan 2 à 3 maal dit aantal (na de wereldoorlog 1100, in de
vijftiger jaren 800, thans 1250, binnen enkele jaren vermoedelijk
15a 1600). Het is duidelijk, dat dit in een land, dat nog steeds worstelt met bouwproblemen, op grote moeilijkheden moest stuiten.
Bovendien was de richting, waarin de hogeschool zich zou ontwikkelen, in het begin moeilijk te onderkennen. Eerst nadat in 1956
e.V. jaren op wetenschappelijke grondslag ramingen van het toekomstig aantal studenten in Nederland waren gemaakt, kon in het
tienjarenplan tot een systematische planning worden overgegaan.
Het bleek toen dat, naast veel nieuwbouw, verschillende gebouwen
belangrijk vergroot zullen moeten worden. Een eerste aanbouw aan
het gebouw voor Plantkunde kwam gereed, met een vergroting van
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de voor Organische Chemie beschikbare ruimte zal binnenkort een
aanvang worden gemaakt, terwijl een aanbouw bij Erfelijkheidsleer
ontworpen wordt. Zoals reeds in mijn vorig verslag werd aangestipt,
is verder een ruimtevergroting voor colleges voor grote aantallen
zeer urgent. Deze zal worden gecombineerd met een nieuw gebouw
voor Wiskunde en is eveneens in ontwerp vrijwel gereed.
Wat nieuwbouw betreft kan alleen gewezen worden op het gereed komen van het fraaie gebouw waarin de afdeling Landbouwhuishoudkunde en de stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek gevestigd zijn. Dat H.M. de Koningin bij de officiële in gebruik stelling van dit gebouw tegenwoordig heeft willen zijn, werd
vanzelfsprekend hogelijk gewaardeerd. Verheugend was ook, dat het
fytotron voor Plantenphysiologisch Onderzoek althans bouwkundig
gereed kwam en dat met de bouw van een dergelijke inrichting
voor Tuinbouwplantenteelt een aanvang kon worden gemaakt.
Doch verder is van de noodzakelijke nieuwbouw weinig opwekkends te vertellen, slechts het ontwerp voor het gebouw voor Fytopathologie schijnt thans zover te zijn gevorderd dat in 1963 een aanbesteding mag worden verwacht.
Bij dit onderdeel valt nog een niet alledaags geschenk te memoreren. De N.V. Chilisalpeter Handelmaatschappij te Rotterdam
schonk ons haar aan de Diedenweg gelegen laboratorium met kassen en proefveld. De Landbouwhogeschool stelt dit geschenk vanzelfsprekend zeer op prijs.
Naast de voorzieningen ten behoeve van het onderwijs baart de
huisvesting der studenten zorgen. Ik besprak dit punt reeds het
vorig jaar. Door vertraging, waarvan de oorzaak voornamelijk op
technisch terrein ligt, zal de tweede studentenflat eerst in de cursus
1963/'64 ter beschikking komen. Het is verheugend dat de stichting Studentenhuisvesting thans reeds de bouw van een derde flat
voorbereidt. Wanneer omstreeks 1965 niet een betekenend groter
aantal kamers ter beschikking staat, zal de huisvesting der studenten
geheel vastlopen.
Vanzelfsprekend heeft ook de huisvesting der studentenverenigingen onze volle belangstelling; zij toch vormen in het Nederlandse studentenleven een onmisbaar element. Gelukkig werden hier
bevredigende vorderingen gemaakt. Na de Wageningse Vrouwelijke Studenten Vereniging, die reeds het vorig jaar een belangrijke
ruimtewinst boekte, kon thans ook de afdeling Wageningen van de
Societas Studiosorum Reformatorum haar doeltreffend verbouwde
en verruimde sociëteit weer openen. Ter gelegenheid van het 6e
lustrum vond dit op feestelijke wijze plaats.
Bij het Wageningsch Studenten Corps wordt gewerkt aan een belangrijke uitbreiding. Het bouwwerk schijnt goed te vorderen; wij
wensen het corps gaarne toe dat bij het komende lustrum over een
geheel vernieuwde sociëteit zal kunnen worden beschikt.
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Unitas Studiosorum Vadae is zo ver nog niet; verwacht mag echter worden dat ook hier in het komende jaar met de bouw van een
nieuwe sociëteit een aanvang zal kunnen worden gemaakt.
De Katholieke Studenten Vereniging St. Franciscus Xaverius
worstelt helaas nog steeds met het probleem om de beschikking
over een terrein voor haar nieuwbouw te krijgen. Gelukkig kon het
Bestuur van de Landbouwhogeschool door het beschikbaar stellen
van een tweetal lokaliteiten enige hulp verlenen. Vanzelfsprekend
hopen wij allen, dat hier spoedig een oplossing zal worden gevonden.
De vereniging van buitenlandse studenten, de International
Club, kon dank zij de steun van het Gemeentebestuur een eigen
clubgebouw betrekken. Dat Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Beatrix bereid was dit gebouw te openen, heeft ons natuurlijk zeer
verheugd.
Tot slot zal ik thans nog enige persoonlijke en verenigingsactiviteiten vermelden, die voor ons hogeschoolleven van belang waren. De volledige lijst hiervan is, evenals het vorig jaar, als bijlage
aan het gedrukte stuk gehecht.
Zoals reeds vermeld werd, werkte collega BALLENDUX dit jaar in
Tunis als adviseur van de Tunesische regering. Collega BIJHOUWER
verbleef drie maanden in de Ver. Staten als gasthoogleraar aan het
Massachusetts Institute of Technology. Collega VAN WIJK begaf zich
ten tweede male naar Tunis, als follow-up op zijn daar verleden
jaar verrichte arbeid.
De door de Regering beschikbaar gestelde credieten stonden toe,
dat leden van de hogeschoolgemeenschap op ruime schaal in de gelegenheid konden worden gesteld wetenschappelijke congressen en
bijeenkomsten in het buitenland bij te wonen. Deze wetenschappelijke contacten met het buitenland zijn van groot belang voor de
ontwikkeling van de hogeschool.
Omgekeerd brachten vele buitenlandse hoogleraren en wetenschappelijke werkers een bezoek aan Wageningen. Verschillenden
van hen hielden voordrachten voor onze studenten, hetgeen vanzelfsprekend zeer op prijs werd gesteld. Als gasthoogleraren traden
op Dr. J. H. FREITAG, Professor of Entomology, en Dr. G. NYLAND,
Assoc. Professor and Assoc. Plant Pathologist, beiden van de Universiteit van Californie.
Het is verheugend dat ook dit jaar weder verschillende leden
van de hogeschoolgemeenschap onderscheidingen verwierven.
Ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin werd
collega WASSINK benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Aan de administratief ambtenaar B, Ie klasse, Mej.
A. J. B. WOLDA en aan de technicus A, J. v. D. PEPPEL, werd de ere-
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medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, in zilver verleend.
Collega WELLENSIEK werd bevorderd tot Commandeur du Mérite
Agricole.
Aan collega DORST werd ter gelegenheid van het derde Eucarpia
congres, het ere-presidentschap aangeboden. Waar deze internationale vereniging voor veredelingsonderzoek in 1956 te Wageningen
op initiatief van collega DORST tot stand kwam, werd deze geste natuurlijk zeer gewaardeerd.
Collega DOEGLAS werd benoemd tot fellow van de American Mineralogical Society.
De wetenschappelijk ambtenaar Ie klasse Dr. Ir. R. A. H. LEGRO
ontving voor zijn Delphinium-onderzoek de Veitch Memorial Medal van de Royal Horticultural Society te Londen.
Wij verheugen ons vanzelfsprekend over deze onderscheidingen
en van deze plaats wil ik de betrokkenen daarmede nog eens van
harte gelukwensen.
Het Landbouwhogeschoolfonds maakte het mogelijk dit jaar
wederom een internationaal symposium te houden; het onderwerp
was „permeabiliteit". De belangstelling voor deze wetenschappelijke bijeenkomsten neemt steeds toe; ditmaal waren er 380 deelnemers.
Verder stelde het fonds, evenals vorige jaren, een prijs van
ƒ 1.000,— ter beschikking voor een landbouwwetenschappelijke verhandeling van bijzonder gehalte. De prijs werd dit jaar toegekend
aan Dr. Ir. C. T. WIT, voor zijn publikatie „On competition".
Bij gelegenheid van haar 75-jarig jubileum stelde U. Twijnstra's
Oliefabrieken N.V. te Maarssen een bedrag beschikbaar tot steun
bij de bewerking van een dissertatie op het gebied van de veevoeding, welk bedrag voor het aangegeven doel in het Landbouwhogeschoolfonds werd gestort.
Met medewerking van het Ministerie van Landbouw en Visserij
en van de Landbouwhogeschool organiseerde het Internationaal
Agrarisch Centrum van 9 juli tot 5 augustus het „10th International Training Centre on Methods and Programme Planning in
Agricultural and Home Economics Extension". Het moet de organisatoren een grote voldoening schenken, dat de buitenlandse belangstelling onverminderd blijft bestaan.
Het studentenleven toonde een onverminderde activiteit. In het
bijzonder het studententoneel blijkt te Wageningen in het centrum der belangstelling te staan. Naast de regelmatig terugkerende
opvoering van de Wageningse Studenten Toneel Vereniging dient
gememoreerd te worden de lustrum-uitvoering van de toneelgroep
BAM van de Afdeling Wageningen van de Societas Studiosorum
Reformatorum. Verder verzorgde „De Zingende Tractor" weder-
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om op uitstekende wijze het Nederlands Studenten Toneel Festival.
Het lustrum van S.S.R. werd ook overigens op waardige en niettemin fleurige wijze gevierd. Bijzondere vermelding verdient de
tentoonstelling van artistieke prestaties van hoogleraren en lectoren.
Deze ongetwijfeld originele gedachte is zeer ingeslagen; de tentoonstelling gaf blijk van artistieke gaven van wetenschapsmensen van
wier kunnen op dit terrein niemand enig vermoeden had.
Op sportgebied blonken ditmaal de meisjes uit. De dubbel vier
behaalde het nationaal kampioenschap en werd daarna afgevaardigd naar de Europese kampioenschappen in Oost-Berlijn. Helaas
konden zij daar geen succes boeken.
Tenslotte dient vermeld, dat de na de wereldoorlog opgerichte
Wageningse Hogeschool Vereniging werd opgeheven. De activiteiten ervan werden ondergebracht bij de door de gezamenlijke gezelligheidsverenigingen in het leven geroepen Stichting Wageningse
Studenten Raad. Deze oprichting geeft blijk van het streven naar
samenwerking en dient als zodanig te worden toegejuicht.
De samenwerking met de studentenpastores was als altijd uitstekend. Ds. J. v. D. GUGTE trad tot de groep toe; ik wens hem veel
succes bij zijn arbeid.
Ik wil dan mijn rede besluiten met een woord van dank aan degenen, die mij in het afgelopen jaar terzijde stonden. Als secretaris
van de Senaat trad op collega H. MULDER; van zijn scherpzinnig
oordeel heb ik veel profijt getrokken. De secretaris van het komende jaar, collega KOOLS, trad op als derde man in de Senaatscommissie van Algemene Zaken. Wanneer ik uit jarenlange ervaring niet
wist, dat met hem uitstekend kan worden samengewerkt, zou dit
jaar daarvan het bewijs hebben geleverd. Het Hoofd van de Afd.
Onderwijs, de heer BOSMAN, en de dekaan, drs. GORTER waren als
steeds waarborg voor de goede gang van zaken; zij zijn voor de taak
van de Rector van grote waarde.
Mij rest dan nog slechts de verwachting uit te spreken dat in het
komende jaar, het derde jaar van mijn meerjarig rectoraat, de ontwikkeling van de Landbouwhogeschool zal voortgaan zoals dit in de
laatste jaren het geval was. Zeer zeker zullen wij allen daaraan naar
beste krachten een steentje bijdragen.
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T o t a a l a a n t a l geslaagden:

Tiidsc u u r
na a a n v a n g
stud ie

Prop.
J r>

1
l
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11

6
9
3
6
9
3
6
9
3
6
9
3
6
9
3
6
9
3
6
9
3
6
9
3
6
9
3
6
9
3
6
9
3
6
9

Kand.

abs.

/o

1
1
2
26
42
42
54
64
70
70
71
78
79
79
79
81
83

0,6
0,6
1,2
16,1
26,1
26,1
33,5
39,7
43,5
43,5
44,1
48,4
49,1
49,1
49,1
50,3
51,6

abs.

1
1
1
1
9
11
21
27
43
47
55
60
61
63
63
68
68
70
71
71
73
75
76
76
77

Generatie 1951/1952
A a n t a l s t u d e n t e n : 115 *)
T o t a a l a a n t a l geslaagden :
Prop.

Ing.
/o

0,6
0,6
0,6
0,6
5,6
6,8
13
16,8
26,7
29,2
34,2
37,3
37,9
39,1
39,1
42,2
42,2
43,5
44,1
44,1
45,3
46,6
47,2
47,2
47,8

abs.

/o

1
1
1
2
3
3
5
12
16
24
30
39
45
50
54
57
57
60
62
62
63
65
67
69
70
72
72
73

0,6
0,6
0,6
1,2
1,9
1,9
3,1
7,5
9,9
14,9
18,6
24,2
27,3
31,1
33,5
35,4
35,4
37,3
38,5
38,5
39,1
40,4
41,6
42,9
43,5
44,7
44,7
45,3

*)

*)

Kand.

abs.

%

23
35
35
43
54
58
58
63
65
66
66
68
68
68
68
68
68
68
69

2030,4
30,4
37,4
47,50,4
50,4
54,8
56,5
57,4
57,4
59,1
59,1
59,1
59,1
59,1
59,1
59,1
60

abs.

o/
/o

5
10
13
18
23
29
45
50
55
59
60
60
61
63
64
66

4,3
8,7
11,3
15,7
20
25,2
39,1
43,5
47,8
51,3
52,2
52,2
53
54,8
55,7
57,4

1

*) Niet allevoor de eerste maal ingeschreven studenten van vermelde generatie zijn
in beschouwing genomen. Van de totale getalsterkten dezer generaties (resp. 170,
118, 184en 188) werden buiten beschouwing gelaten:
a) diegenen, die wel voor volledig onderwijs waren ingeschreven, doch niet de bedoeling hadden zich voor een examen voor te bereiden;
b) diegenen, die op grond van eerder genoten opleiding waren vrijgesteld van het
propaedeutisch-, dan wel het propaedeutisch- en kandidaatsexamen;
c) studenten van buitenlandse nationaliteit, met een buitenlandse voor-opleiding.
*) Het laatstvermelde getal in elke kolom geeft de stand weer na de examenperiode
injuni 1962.

,

Ing.
abs.

%

1
4
6
8
12
14
16
24
31
36
41
47
49
49
51
55
55
56
58
59

0,9
3,5
5,2
7
10,4
12,1
13,9
20,9
27
31,3
35,7
40,9
42,6
42,6
44,3
47,8
47,8
48,7
50,4
51,3

*)

*)

GENERATIES: 1950/19! )1, 1951/1952 , 1956/1957 EN 1957/1958.
Generatie 1957/1958
Aantal studenten: 168*)
Totaal aantal geslaagden:

Generatie 1956/1957
Aantal studenten: 155 l )
Totaal aantal geslaagden
Kand.

Prop.
abs.
36
75
75
75
94
113
113
113
121
122
122
122
124
125

/o

23,2
48,4
48,4
48,4
60,6
72,9
72,9
72,9
78,1
78,7
78,7
78,7
80
80,6

abs.

10
14
25
35
52
59
69
71
80
90
93

/o

6,5
9
16,1
22,6
33,5
38,1
44,5
45,8
51,6
58,1
60

Prop.

Ing.
abs.

/o

abs.
53
74
74
74
99
117
117
117
121
127
127
127
129
129
129
129
130

1
3
7
9

0,6
1,9
4,5
5,8

Kand.

0/

/o

31,5
44
44
44
58,9
69,6
69,6
69,6
72
75,6
75,6
75,6
76,8
76,8
76,8
76,8
77,4

abs.

0/

/o

1
6
7
18
35
55
65
70

0,6
3,6
4,2
10,7
20,8
32,7
38,7
41,7

Tijdsduur
na aanvang
studie

Ing.
abs.

o/
/o

Jr-

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11

mnd
6
9
3
6
9
3
6
9
3
6
9
3
6
9
—.
3
6
9
3
6
9
_
3
6
9
3
6
9
3
6
9
3
6
9
3
6
9
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BIJLAGE II
VERGELIJKEND OVERZICHT VAN DE LEEFTIJD
EN DE VOOROPLEIDING VAN DE GENERATIES 1950/1951 EN 1956/1957»)
De leeftijd op l/9/'50 resp. l/9/'56

Gen. 1950/'51

16jaar
17jaar
18jaar
19jaar
20jaar
21jaar
22jaar
23jaar
24jaar
25jaar
ouder

Gen. 1956/'57

5
13
36
32
20
21
11
13
9
2
1

3
22
52
25
17
15
21
6
1
3
1

163

166

De vooropleiding

Gymnasium a
Gymnasium ß . . . .
Gymnasium a + ß
H.B.S.-B
H.L.S
Buitenlands diploma
Bijzondere toestemming

5
25

6
45

125
6
2
-

1
87
11
11')
5

163

166

*) Buitenlanders inbegrepen, doch niet zij, die niet de bedoeling hadden zich
voor een examen voor te bereiden ofvrijstelling van het propaedeutisch examen dan
wel van het propaedeutisch- en kandidaatsexamen genoten.
*) Hierin zijn 9 Hongaren begrepen.
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BIJLAGE III
ENIGE ZAKELIJKE GEGEVENS BETREFFENDE H E T STUDIEJAAR
1961/1962
BENOEMINGEN:

Benoemd totlidvanhet Bestuur vande Landbouwhogeschool Prof. Ir. M.L. 'T
HART.

„
„
„

„ hoogleraar in de houtmeetkunde, de bosbedrijfsleer en de houtteelt
en bosbescherming inde tropen Ir.I.A. DE HULSTER.
„ hoogleraar indefysische encolloïdchemie Dr.J . LIJKLEMA.
„ buitengewoon hoogleraar in bijzondere delen vande plantenziekten-

„

„ buitengewoon hoogleraar indetropische veeteelt Prof. Dr.P. HOEK-

„

„ bijzonder hoogleraar in de Christelijke Maatschappijleer Dr. Ir.G.

„

„ lector in de leer van de teelt der akkerbouwgewassen Ir. L.J .P.

kunde Dr. Ir. P. K. SCHENK.
STRA.
HAMMING.
KUPERS.
ONDERWIJSOPDRACHTEN:

Door de Minister vanLandbouw en Visserij werden opdrachten verleend tot het
gevenvan:
onderwijs inhetboekhouden aanDrs.J . A. KUPERUS.
„
inmicro-klimatologie enagrometeorologie aanDr. Ir.L. WARTENA.
„
indebodemkartering tenbehoeve vancultuurtechnische projecten aan
Dr. Ir. K. VANDER MEER.

„

indeteelt van peulvruchten aanIr.R.P. LAMMERS.

STUDENTEN:

Aantal voor deeerste maal ingeschrevenen
Totaal aantal ingeschrevenen
waarvan voor enkele lessen
Aantal uitgereikte ingenieursdiploma's
waarvan „met lof"
Aantal promoties totdoctor indelandbouwkunde
waarvan „met lof"

254
1279
27
88
7
21
4

BUITENLANDSE REIZEN

Prof. Mr.Dr.A.H. BALLENDUX verbleef van 15september 1961tot 15 september
1962 in Tunis alsadviseur voor agrarisch crediet vande Tunesische regering.
Prof. Dr. Ir.J .T.P.BIJHOUWER gafvan maart totjuni 1962indeVerenigde Staten
van Amerika colleges als gasthoogleraar aan het Massachusetts Institute of
Technology, Cambridge, Mass. U.S.A.
Prof. Dr.D.J . DOEGLAS hield te Parijs voordrachten voor het Institut du Pétrole
en de Groupe Français desArgiles.
Prof. Dr. Ir. J . C. DORST, Prof. Dr. R. PRAKKEN en Prof. Dr. Ir. J . SNEEP woonden

het 3eInternationale Eucarpia-congres teVersailles inmei 1962 bij.
Prof. Dr.Ir. C.H. EDELMAN nam deel aandebijeenkomst vande Correlatiecommissie voor debodemkaart vanEuropa teGent inoktober 1961.
Prof. Dr.Ir.J . D. FERWERDA bracht indecember 1961een bezoek aande Kwame
Nkrumah University ofScience and Technology teGhana, waar hijals External
Assessor examens afnam. Hijwoonde het 16eInternationale Tuinbouwkundige
Congres te Brussel inseptember 1962 bij.
Prof. Ir.M.L. 'THART maakte eenreis naar Guatemala inoktober en november
1961 terbestudering vaneenirrigatie project endedaarbij voorkomende problemen vangraslandcultuur. Voorts woonde hij in november een conferentie
teClevedon (Engeland) eninjuni 1962debijeenkomst van deEuropese Organisatie voor Economische Samenwerking teParijsbij.
Prof. Dr.C. DEN HARTOG maakte als lidvan deApplied Nutrition Branch van de
F.A.O. in november endecember 1961een reis door Engeland, Spanje, Duits-
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land, Finland, België en Frankrijk om de regeringen van die landen voor te
lichten over het universitaire onderwijs o p voedingsgebied.
Prof. Ir. F. HELLINGA maakte twee korte studiereizen naar Duitsland.
Prof. Dr. Ir. G. HELLINGA en Prof. Dr. Ir.J. F. KOOLS bezochten het Congres van de
International Union of Forest Research Organizations dat in september 1961
te Wenen werd gehouden.
Prof. Dr. H. J. DEN HERTOG bracht een bezoek aan verschillende universiteitslaboratoria in Noord- en Zuid-Amerika en nam deel aan het „Second International
Symposium on the Chemistry of Natural Products" dat van 27 augustus tot
2 september 1962 in Praag werd gehouden.
Prof. Dr. E. W. HOFSTEE nam deel aan het sociaal congres van de E.E.G., dat in
oktober 1961 te Rome werd gehouden en aan het congres van de International
Sociological Association te Washington in september 1962.
Prof. Ir. S. IWEMA hield in Brussel een voordracht over de veevoeding.
Prof. Ir. J. H. L. JOOSTEN hield een voordracht te Lyon voor de internationale vereniging van katholieke ingenieurs.
Prof. Dr. H. KLOMP bezocht Noorwegen in september 1961 voor het doen van waarnemingen in verband met de vinkentrek.
Prof. A. KRUIDHOF nam deel aan het Congres van de Fédération Internationale des
Géomètres van 29 augustus tot 6 september 1962 te Wenen.
Prof. Dr. N. H. KUIPER maakte een reis naar Polen, waar hij deelnam aan de conferentie over differentiaal meetkunde te Krakau in oktober 1961. Voorts bezocht
hij het Institut des Hautes Etudes Scientifiques te Parijs in mei en juni 1962,
en nam hij deel aan het Internationale Congres voor wiskunde dat in augustus
1962 te Stockholm werd gehouden.
Prof. Dr. Ir. H. A. LENIGER nam in oktober 1961 deel aan het Jahrestreffen der
Verfahrens-Ingenieure en in april 1962 aan een vergadering van de werkgroep
levensmiddelen technologie van de Europese federatie voor chemische techniek
te Locarno. In mei 1962 nam hij deel aan een symposium van de wetenschappelijk-technische Commissie van de Internationale Fruchtsaft-Union te Bern.
Prof. Dr. R. A. J. VAN LIER hield een voordracht aan de University of London.
Prof. Ir. A. MOENS bezocht de Hochschultagung van de Universiteit van Bonn te
Munster in oktober 1961. Hij nam deel aan een congres te Essen in november
1961 over landbouwwerktuigkunde. Voorts woonde hij in februari en juni te
Parijs congressen bij over arbeidsnormen en arbeidstijden in de landbouw.
Prof. Dr. Ir. E. G. MULDER reisde naar Zwitserland en Duitsland in december 1961
alwaar hij afvalwaterinstallaties te Zürich en te Göttingen bezichtigde. Voorts
woonde hij in Montreal het 8e internationale congres voor microbiologie bij
en bezocht hij enkele onderzoekingscentra in de Verenigde Staten van Amerika.
Prof. Dr. H. MULDER woonde dejaarvergadering van de Internationale Zuivelbond
te Wenen bij en mede die te Aarhus, welke werd gevolgd door een internationaal
congres te Kopenhagen.
Prof. Dr. A. J. P. OORT maakte een reis naar Portugal, Suriname en Trinidad o m
zich op de hoogte te stellen van fytopathologische problemen die zich aldaar
voordoen.
Prof. Mr. J. M. POLAK hield een voordracht voor het Instituto di diritto agrario
internazionale e comparato te Florence.
Prof. Ir. G. J. QUAST woonde in Brussel en Parijs besprekingen over technische bepalingen met betrekking tot het beproeven van tractoren bij. Voorts nam hij
deel aan de Tagung der Landmaschinen-Konstrukteure te BraunschweigVölkenrode.
Prof. Dr. Ir. J. F. VAN RIEMSDIJK woonde vergaderingen bij in Engeland, Zwitserland en Duitsland van de Economische Liga voor Europese Samenwerking en
de Cercle International d'organisation scientifique.
Prof. Dr. A. C. SCHUPFELEN maakte een studiereis naar Engeland ter bestudering
van de samenwerking op het gebied van bestrijding van fallout. Ook bezocht hij
het 7e Internationale Kalium-symposium te Athene.
Prof. Dr. B. H. SLICHER VAN BATH bezocht de 2e internationale conferentie voor
economische geschiedenis te Aix - en - Provence.
Prof. Dr. T H . STEGENGA maakte een reis naar Egypte en de Soedan ter bestudering
van de melkopbrengsten in die landen. Bovendien maakte hij een korte studiereis naar België en Luxemburg.
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Prof. Dr.H.J . C.TENDELOO woonde eenteGent gehouden symposium over Isotopen en Stralingen indeBodemkundebij.
Prof. Dr.H.J . VENEMA maakte eenstudiereis naar Frankrijk, waar hijhet gebied
van deCevennes endeCausses bezocht. Voorts woonde hij teBrussel het 16e
International Horticultural Congresbij.
Prof. C.W.VISSER maakte eenstudiereis naar België.
Prof. Dr.Ir.S.J . WELLENSIEK bezocht enkele tuinbouwkundige instituten inBelgië
en woonde het 16e Internationale tuinbouwcongres teBrusselbij.
Prof. Dr.J. DEWILDE namdeel aanhet"symposium oninsect polymorphism" van
de Royal Entomological Society teLonden inseptember 1961,alsmedeaanhet
symposium „diapause inrelation topest control" infebruari 1962te Londen.
Voorts bracht hij eenbezoek aande Universiteiten van Harvard enCornell,
voor het houden vanvoordrachten, enaanenkele entomologische instituten.Ook
bezocht hijenkele instituten teZürich enBern ensprak hij ophet symposium
over „Physiologie en Oecologie van Treksprinkhanen in verband met phasevorming" teParijs.
Prof.Dr.H.C.D.DE WIT bezocht deKewGardens enhetBrits Museum teLonden,
en maakte eenkorte studiereis naar Spanje.
Prof. Dr.W.R. VAN WIJK verbleef gedurende drie maanden alsadviseur in Tunis
om mede tewerken aanhet„Arid Zone Institute". Voorts hield hijeenlezing
aan deUniversiteit van Cambridge. Hijnamdeel aanhet International Congress on Chemical Engineering Machinery andAutomation, datinPraag werd
gehouden inseptember 1962.
Ir. VAN ALBADA maakte eenstudiereis naar Australië, waar hijhetWereld Pluimveecongres teSydney bijwoonde enenkele instituten ophetgebied vande pluimveeteelt bezocht.
Ir. G.G. BOLHUIS bracht injanuari 1962eenbezoek aandeUniversiteit van Göttingen, waar hijenkele colleges gafen bezocht verder de Verkaufs Gemeinschaft Deutscher Kali Werke teHannover. Hijnam voorts deel aanhetcongres
van de „Internationaler Verein zurErforschung derQualität von Nahrungspflanzen" teWiesbaden inapril vanditjaar.
Dr. Ir.G. BOLT namdeel aandebijeenkomst voor „Soil Physics Terminology"van
de Internationale Bodemkundige Vereniging te Kopenhagen. Hijmaakte voorts
een reis naar Engeland inopdracht vandecommissie studie-hervorming.
Dr. Ir.J . DOORENBOSwoonde het16einternationale tuinbouwcongres teBrusselbij.
Dr. G.A. KOOY nam deel aanhetUnesco-seminar over gezinssociologie te Opatija
(Joegoslavië). Hijhield eenvoordracht ophetcongresvoor „Rural Reconstruction" teParijs enbezocht debijeenkomst voor het plattelandsgezin teBologna.
Ir. D.A. KRAYENHOFF VAN DELEUR bezocht enkele laboratoria inEngeland en in
Duitsland.
Ir. H.KUIPERS bracht studiebezoeken aanGrignon, SilsoeenBraunschweig-Völkenrode.
H. VAN LEEUWEN bracht bezoeken aandeUniversiteit vanBerlijn enUlm.
Dr. Ir.M.OOSTENBRINK bezocht Venezuela, opuitnodiging vandeShell Foundation, methetdoel onderwijs enonderzoek indenematologie indat land te
stimuleren. Tevens bezocht hij opdeze reis Curaçao, Trinidad en Suriname.
Dr. Ir.R.D.POLITIEK woonde destudiedagen vandeEuropese Zoötechnische Vereniging te Wenen bij.Hij bezocht onderzoek- enfokcentra inFrankrijk en trad
op alsjurylid bijeenkeuring vanveeopMaltha, waar hij tevens enige voorlichting ophetgebied vande rundveefokkerij gaf. Tenslotte woonde hijde viering
van het75-jarig bestaan vanhetSyndicat d'Elevage te Vendersbij.
Ir. J . G. VELDINK maakte eenstudiereis naar Zuid Duitsland, waarbij hijook de
D.L.G. tentoonstelling teFrankfurt am Main bezocht.
Dr. H. VELDKAMP woonde het8e internationale congres voor microbiologie in
Montrealbij.
Vele wetenschappelijke medewerkers waren in de gelegenheid buitenlandse
studiereizen te maken encongressen in hetbuitenland bijtewonen. Voor langerof
korter tijd verblijven ofverbleven dewetenschappelijke (hoofd)ambtenaren BECKING, CONSTANDSE, GRADER, D E LINT en VAN DER PLAS inAmerika en/of Canada,
VAN DUSSELDORP, VANES, LEEUWENBERG en ROSANOW in Afrika, ZADOKS in Israël

en Suriname, VAN AMMERS in Israël.

3. Ambtsaanvaardingen
IR. G.J. QUAST werd met ingang van 1februari 1961 benoemd tot
hoogleraar in de werktuigkundige aspecten van de landbouwwerktuigkunde en hield in verband daarmede op 26 oktober 1961zijn inaugurele rede over: „De beproeving van landbouwtrekkers".

Gerard Johan Quast werd op 28 april 1917 te Siddeburen (gem.
Slochteren) geboren. Na zijn lageronderwijs geheelen zijn middelbaar
onderwijs gedeeltelijk in Indonesië te hebben genoten, behaalde hij in
1936 te Steenwijk het einddiploma H.B.S.-B en in 1939het einddiploma werktuigkunde aan de Hogere Technische School te Leeuwarden.
Hij bezocht daarna de School voor Reserve Officieren bij de Motordienst; op 25mei 1940verliet hij dedienst in de rang van sergeant. Hij
zette zijn studie voort aan de Technische Hogeschool te Delft, waar hij
in 1948hetdiploma van werktuigkundigingenieurverkreeg.Tot 1 april
1949 was hij assistent bij de afdeling Verbrandingsmotoren van de
Technische Hogeschool. Daarna was hij tot 1mei 1950 als ontwikkelingsingenieur in dienst bij de Stichting Mororontwikkeling werkzaam.
Vervolgens was hij tot 15september 1953als bedrijfsingenieur verbonden aan de Instrumenten en Apparaten Fabriek W. C. 't Hart en Zn.
te Rotterdam. In verband met het researchwerk, dat daar door hem
werdverricht, werd een Nederlands octrooi op zijn naam verkregen.
Met ingang van 10oktober 1953 werd hij benoemd tot lector in de
werktuigkunde aan de Landbouwhogeschool. Van 15oktober 1954 af
was hij tevens Directeur van de Stichting Centrale Werkplaats.
Naast zijn hoofdwerkzaamheden oefende hij van 1956 af de functie
uit van plaatsvervangend commandant en van 1958 af die van commandant van de Gemeente Brandweer te Wageningen.
D R . IR. J. D. FERWERDA werd met ingang van 1februari 1961 benoemd tot hoogleraar in de tropische landbouwplantenteelt en hield in
verband daarmede op 9 november 1961 zijn inaugurele rede getiteld:
„Tropische landbouwplantenteelt in verband met licht en temperatuur".

Jan Dirk Ferwerda werd op 19juni 1917 te Leeuwarden geboren, alwaar hij ook de H.B.S.bezocht. Na zijn eindexamen in 1935 studeerde
hij aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, waar hij in 1941 het
ingenieursdiploma in de richting tropische landbouwplantenteelt verwierf. In 1955promoveerde hij tot doctor in delandbouwkunde op een
proefschrift getiteld:„Questions relevant to replanting in oilpalm cultivation".
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Van 1941 tot 1948 was hij landbouwkundige aan het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. te Groningen, belast
met onderzoek betreffende organische bemesting. Op uitnodiging van
de Vereniging voor Hoger Landbouwonderwijs gaf hij gedurende de
winter 1947/1948 een cursus over „De betekenis van stalmest en gier
voorgrond engewas"aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
In september 1948werd hij hoofd van de landbouwkundige afdeling
eninjuni 1956directeurvanhet„DépartementdesRecherchesH.C.B."
te Yaligimba (Belgisch Congo), een in 1947 opgericht proefstation
voor de ondernemingen van de Unilever-maatschappij „Huileries du
CongoBelge".Zijn eigenonderzoekingenhaddenvooralbetrekkingop
de cultuur van de oliepalm en op de bemesting van oliepalm, rubber,
cacao, koffie en aardnoten. Hij vertegenwoordigde het Département
des Recherches op verschillende internationale bodemkundige en botanische congressen en bezocht tijdens dienstreizen devoornaamste instituten enproefstations inWest-en Centraal Afrika.
Eenaantalpublikaties,voornamelijk ophetgebiedvandeorganische
bemesting en van de oliepalmcultuur, zijn van zijn hand verschenen,
o.a.
Over de werking van stalmest op bouwland I. Verslagen van Landbouwkundige
Onderzoekingen 57.13 (1951), pp. 59.
Over de werking van stalmest op bouwland II. Verslagen van Landbouwkundige
Onderzoekingen 57.16 (1951), pp. 75.
Replanting ofoil palms. Tropical Agriculture (Trinidad) 32: 45-57 (1955).
Germination of oil palm seeds. Tropical Agriculture (Trinidad) 33: 51-66 (1956).
Growth, production and leaf composition of the African Oil Palm as affected by
nutritional deficiencies. Plant Analysis and Fertilizer Problems pp. 148-158
(Washington 1961).
Die Ölpalme (Elaeis guineensis Jacquin). Tropische und subtropische Weltwirtschaftspflanzen, II Teil Ölpflanzen: 309-378 (Stuttgart 1962).
IR. A. MOENSwerd met ingangvan 1 februari 1961benoemd tot hoogleraar in de landbouwkundige aspecten van de landbouwwerktuigkundeenhieldinverband daarmedeop30november 1961zijn inaugureleredegetiteld: „Enige aspectenvan de landarbeid".

Adriaan Moenswerd op 29maart 1922te Koudekerke (Z) geboren.
Hij volgde het onderwijs aan de U.L.O.en de H.B.S.-B te Middelburg
en studeerde vervolgens aan de Landbouwhogeschool te Wageningen,
waar hij in 1949 zijn ingenieursdiploma in de studie der Nederlandse
landbouw (richting economie) behaalde.
Datzelfdejaar werd hij tewerkgesteldbij het pasopgerichte Instituut
voorLandbouwtechniekenRationalisatieteWageningenenbelastmet
de leidingvan de afdeling Arbeidsmethoden en Organisatie, welke afdeling de opdracht had de mechanisatie en arbeidsbesteding in het
landbouwbedrijf richting te geven.Hier werd o.a. door middel van arbeidsstudieentijdverantwoording dearbeidsbestedingbijverschillende
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bedrijfssystemen, productieomstandigheden en mechanisatievormen
bestudeerd, waarbij een grondig inzicht werd verkregen in de landbouwkundige en arbeidskundige toepassingsmogelijkheden van landbouwwerktuigen. In 1953maakte hij eenreisnaar deVerenigde Staten
van Noord-Amerika voor een studie van „Farm Planning and Farm
Work Simplifications". In 1956 was hij acht maanden als consultant
werkzaam bij de O.E.E.C., waarbij medewerking werd verleend aan
een studie van de toepassing van arbeids- en organisatie-onderzoek in
de landbouw der O.E.E.C.-landen. Ook in de daarop volgende projecten met betrekking tot de arbeidsvoorlichting in land- en tuinbouw en
debepaling van dearbeidsbehoefte bijverschillendebedrijfs- enorganisatievormen trad hij op als consultant.
Van zijn hand verschenen vele publicaties, o.a.
Arbeidsleer (Zwolle 1958).
Een onderzoek naar het doelmatig gebruik van de melkmachine. (I.L.R. publ. no. 4,
Wageningen 1951, met Ir. W. P. M. Corstiaensen).
Nieuwe werkmethoden in de suikerbietenoogst. (I.L.R. publ. no. 15, Wageningen
1951).
Labour Management on the Farm. (O.E.E.C.-rapport, Parijs 1957, met Dr. L. H.
Brown, U.S.A.).
Normtijden voor Landbouwwerkzaamheden. (I.L.R. publ. no. 49, Wageningen
1959).
Efficiency en bedrijfsorganisatie in de landbouw. (Landbk. tijdschr. 1960, nrs 21
en 22, 855-861 en 890-896).
Promotion of Work Study in the Agricultural and Horticultural Advisory Services.
(O.E.C.D., Parijs 1961).
IR. S. IWEMA werd met ingang van 19september 1961 benoemd tot
hoogleraar in de leer van deveevoeding met uitzondering van de fysiologischegrondslagenvande veevoeding, en hield in verband daarmede
op 25januari 1962 zijn inaugurele rede getiteld: „Enige aspecten van
de melkveevoeding".
SIJBRAND IWEMA werd op 12 maart 1919 te Den Ham, gemeente
Aduard (Gr.) geboren. Hij bezocht de Rijks H.B.S.teGroningen, waar
hij in 1938 het einddiploma behaalde. Daarna studeerde hij aan de
Landbouwhogeschool te Wageningen, waar hem - na een onderbrekingvan destudieindelaatste oorlogsjaren - in 1947het diploma landbouwkundig ingenieur in de richting Nederlandse veeteelt „met lof"
werd toegekend.
Gedurende het laatste studiejaar was hij als college-assistent en na
het beëindigen van zijn studie als vast-assistent tot februari 1949 verbonden aan het laboratorium voor fysiologie der dieren, waar hij zich
in het bijzonder bezig heeft gehouden met fundamenteel verteringsonderzoek.
Op 1 februari 1949ving hij zijn werkkring aan bij de Dienst van het
Veeteeltwezen als adjunct-ingenieur, waarbij hij belast werd met het
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pas ingestelde Rijksconsulentschap voor de Veevoeding. Voor een deel
van de tijd werd hij tevens gedetacheerd bij de landelijke Commissie
voor Voeder- en Weidebouw van de Stichting voor de Landbouw. In
1952 werd hem de persoonlijke titel van Rijksveeteeltconsulent verleend.
Als gevolg van de plaats van de praktische veevoeding in het landbouwbedrijf had hij zitting in talrijke commissies en werkgroepen,
waarbij vooral de voorlichting en praktijkonderzoek belangrijke elementen vormden. Ook vertegenwoordigde hij ons land enkele malen
bij F.A.O.- en O.E.E.C.-vergaderingen, terwijl hij permanent lid werd
van de sectie veevoeding van de Europese Zoötechnische Vereniging.
In 1950 maakte hij een studiereis naar Denemarken en Zuid-Zweden
en in 1951verbleef hij 3maanden in de Verenigde Staten van NoordAmerika waar enkele universiteiten eninstituten werden bezocht. Verder bezocht hij verschillende malen vele West-Europese landen o.m.
voor het houden van lezingen.
Met ingang van 1 februari 1954werd hij naast zijn functie van rijksconsulent voordeveevoedingbenoemd totlector intijdelijke dienst aan
de Landbouwhogeschool ;hij aanvaardde dit ambt methet houden van
eenopenbare lesover „Mengvoeders". Met ingangvan 1 februari 1957
werd dit laatste dienstverband omgezet in een vaste aanstelling alslector en werd hij ontheven van zijn voorlichtende taak. Ook in zijn nieuwe functie bezocht hij verschillende West-Europese landen, o.a. werd
een studiereis naar Engeland gemaakt. In 1960 werd hij uitgenodigd
voor het wereldcongres van de Amerikaanse Soybeancouncil om enige
voordrachten te houden. Tevenswerden toen enigeinstituten bezocht.
In het zelfde jaar werd hij via de Ned. Heidemaatschappij door de
Wereldbank aangezocht eenstudieover de mogelijkheden voordeVeehouderij in een deel van Khuzestan (Iran) te maken; hij verbleef daarvoor 3maanden in Dezful.
Hij is voorts redactielid van het „Landbouwkundig Tijdschrift" en
van het „Netherlands Journal of Agricultural Science" en voorzitter
van de Commissie Nederlandse Landbouwweken.
Behalve vele artikelen in landbouwbladen en de verschillende landbouwgidsen, verschenen van zijn hand o.m. devolgende publicaties:
Het vraagstuk van de zachte bacon (1954).
Vulgarisation des techniques rationelles d'alimentation du bétail (1956).
Nieuwe inzichten over de eiwit/zetmeelwaarde verhouding in het rundveerantsoen
(1958).
Voederwaardemaatstaven in Europa (1958).
De Amerikaanse voederwaardemaatstaven (1958).
Het paard en de energiebenutting (1959).
De voeding van jong slachtrundvee (1960).
De veehouderij in Z.W. Iran (1961).
DR. IR. G.J. VERVELDEwerd met ingang van 19september 1961benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de landbouwplantenteelt en
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hieldinverband daarmede op29maart 1962zijn inaugurele rede over:
„De ongewisheid van de oogst".
GerritJan Vervelde werd op 27 december 1918 te Winterswijk geboren. Na de H.B.S. in zijn geboorteplaats in 1935 te hebben doorlopen
studeerde hij, met een jaar onderbreking ten gevolge van militaire
dienst in het mobilisatiejaar 1939/1940, aan de Landbouwhogeschool
te Wageningen waar hij in 1942in de richting Nederlandse landbouw
afstudeerde. Tijdens zijn studie washij assistent bij de afdeling fysische
en colloidchemie. Na voltooiing van zijn studie werd hij benoemd tot
assistent bij de afdeling landbouwplantenteelt, waar hij zich op teeltkundige en veredelingsvraagstukken toelegde. Gedurende het studiejaar 1946/1947 werd hem door een studiebeurs van de British Council
de gelegenheid geboden zich aan het Rothamsted Experimental Station te Harpenden en een aantal andere onderzoekcentra in Engeland
en Schotland te verdiepen in grondbewerkingsvraagstukken en proefveldstatistiek.
Zijn onderzoekwerkzaamheden bij de afdelingen landbouwplantenteelt en fysische en colloidchemie leidden tot de voltooiing van een
proefschrift over „Zoutophoping door plantenwortels", waarop hij in
1952 promoveerde.
In april 1953 aanvaardde hij de functie van plaatsvervangend inspecteur van het Landbouwkundig Onderzoek bij de Directie Akkeren Weidebouw van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Ten behoeve van de ontwikkeling van het bedrijfsonderzoek in Nederland maakte hij eind 1958 een studiereis naar de Verenigde Staten van Noord-Amerika.
In september 1959werd hij benoemd tot directeur van het Instituut
voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen.
Daarnaast vervulde hij bestuursfuncties in verschillende wetenschappelijke organisaties enleidde hij deredactievan het „Landbouwkundig
Tijdschrift" en het „NetherlandsJournal ofAgricultural Science".
Zijn belangrijkste publikaties waren:
Over de betekenis der kafnaald bij onze granen. Meded. Landbouwhogeschool 48
(1946), 35-60.
Akker- en Weidebouw. In: E.N.S.I.E., Deel VII, Amsterdam 1950.
Ion adsorption by soil minerals as a Donnan-equilibrium. Proc. Kon. Akad. Wetensch., Amsterdam 53 (1950), 919-930.
Verlies aan droge stof in het zaad van granen tijdens de rijping en narijping.
Landb. Tijdschr. 62 (1950), 628-636.
(Met J. van Schuylenborgh) Titration curves of dialysed clay minerals. Ree. trav.
chim. 71 (1952) 609-622.
(Met F. J. H. van Hiele) Het belang van gelijkmatig pootgoed bij de aardappelteelt. Landb. Tijdschr. 66 (1954) 686-694.
The relationship between advisory work and research in agriculture. Neth. J . Agr.
Science 4 (1956), 294-298.
(Met G. Veldman) Het ontwerpen van bedrijfsplannen in de landbouw. Min. v.
Landbouw en Visserij, Den Haag, 1959, 23 blz.
Algemene Plantenteelt. Wolters, Groningen, 1961,205 blz.
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DR. IR.J. SNEEP werd met ingang van 19september 1961 benoemd
tot hoogleraar in de leer van de plantenveredeling en hield in verband
daarmede op 12april 1962zijn inaugurele rede getiteld: „Plantenveredeling in beweging".

Jacobus Sneep werd op 27 februari 1920 te Goudswaard (Z.H.) geboren. Hij volgde het onderwijs aan de Rijks H.B.S.-B te Oud Beyerland en behaalde in 1938het einddiploma. Datzelfdejaar begon hij de
studie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, waar hij in 1946
in de richtingNederlandse landbouw afstudeerde;zowelbij het kandidaatsexamenalshet ingenieursexamenwisthij het predikaat „met lof"
te verwerven.Innovember 1957promoveerde hij, eveneens „met lof",
op het proefschrift: „De stand van de veredeling bij spinazie". Op 1
maart 1946 trad hij in dienst bij het Instituut voor de Veredeling van
Tuinbouwgewassen te Wageningen, waar hij met ingang van 1 januari 1951 Hoofd werd van de afdeling Rassen- en veredelingsonderzoek
Groentegewassen en Kruiden. Met ingangvan 1 oktober 1953werd hij
benoemd tot directeur van het toen in oprichting zijnde Proefstation
voor de Groenteteelt in de volle grond in Nederland te Alkmaar. Met
behoud van deze functie aanvaardde hij met ingang van 1september
1958 ook de benoeming tot Rijkstuinbouwconsulent te Hoorn en tot
Directeur van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool aldaar.
Hijmaaktestudiereizennaarverschillendelanden in Europa en naar
deVerenigdeStatenvan Noord-Amerika.
Een groot aantal publikaties, waarvan enkele in samenwerking met
anderen tot stand kwamen, verscheen van zijn hand, o.a.
Selectie op het juiste tijdstip. Med. I.V.T. 27 (1951); Med. Directeur v. d. Tuinbouw 14 (1951): 672-678.
Selection and breeding of some Brassica plants. Report 13th International Hort.Congress. London 1952: 422-426.
The significance of andromonoecism for the breeding of Asparagus officinalis L.
Euphytica 2 (1953): 89-95 en 224-228.
Geschiedenis van de spinazie en het ontstaan van de rassen. I.V.T. Med. 112
(1957): 30 pp.
The breeding of hybrid varieties and the production of hybrid seed in spinach.
Euphytica 7 (1958): 119-122.
Spinat. In Kappert-Rudorf; Handbuch der Pfianzenzüchtung Band VI (1960):
227-253.
Grooters, G. T. en Sneep, J.; De productie van groentezaden in de Verenigde
Staten. Den Haag, Contactgroep Opvoering Productiviteit (1953): 124 pp.

4. De beproeving van landbouwtrekkers
Rede uitgesprokenbij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de werktuigkundige aspectenvan de landbouwwerktuigkunde aan
de Landbouwhogeschool op 26 oktober 1961door
I R . G. J . QUAST

Mijne Heren Leden van het Bestuur van de
Landbouwhogeschool,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren, Docenten en Wetenschappelijke Medewerkers,
Dames en Heren Studenten en voorts gij allen,
die door Uw aanwezigheid blijk geeft van belangstelling.
Dames en Lieren,
De moderne landbouwtrekker is een bijzonder complex mechanisme, dat wel eens wordt gebruikt onder omstandigheden die sterk
afwijken van de bedoelingen van zijn ontwerper. De vernielende
consequenties van deze soms zelfs geforceerde mishandelingen en
het ontbreken van een redelijke mate van preventief onderhoud,
geven aanleiding tot moeilijkheden tussen trekkergebruikers, -verkopers en -fabrikanten.
Voor het onderhoud heeft de gemiddelde gebruiker gewoonlijk
zelf niet de neiging, of de tijd, of de handvaardigheid, of het speciale gereedschap, of de gedetailleerde mechanische en elektrische
kennis. Hij kiest anderen om deze werkzaamheden voor hem uit te
voeren, evenals hij bij anderen te rade gaat omtrent de wijze van
het gebruik van de trekker.
Deze aanhef is een zeer vrije vertaling van een aanbeveling van
een oliemaatschappij, waarin de smeerolie zelf ook nog een rol is
toebedeeld. Er wordt in aangeroerd de sfeer, waarin een gesprek
over trekkerbeproeving wel wordt aangevangen. Gebruik of misbruik van een trekker? Voor de beantwoording van deze vraag
moet o.a. de prestatie van dit werktuig vastliggen. Ter zijde wordt
opgemerkt dat overbelasting van een trekker schadelijk is, maar dat
b.v. ook het langdurig laten werken van een trekkermotor bij een
zeer lage belasting of onbelast eveneens schade veroorzaakt. Ook in
het laatste geval kan dus van misbruik worden gesproken.
Op verschillende wijzen worden prestaties vastgesteld. Dit kan
primitief en ondeskundig geschieden. B.v. door twee bulldozers met
de neuzen tegen elkaar te laten drukken. Ook komen zeer verfijnde
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methoden voor. Op verschillende onderdelen van een trekker worden rekstrookjes aangebracht; de daarmee verkregen informaties
over tijdens de werkzaamheden optredende spanningen worden
uitgezonden en aan de rand van het veld opgevangen en verwerkt.
Afgezien van het feit dat voor de eerste methode wel nimmer de
toestemming van de trekkereigenaars te verkrijgen zal zijn, heeft
deze als voornaamste bezwaar, dat de bekwaamheid van de bestuurder in een dergelijke proef de hoofdrol speelt. De tweede methode
vergt een grote hoeveelheid gespecialiseerde elektronische apparatuur en vaardigheid in de bediening ervan. De verkregen resultaten
zullen moeilijk op overtuigende wijze aan trekkergebruikers kunnen worden verklaard.
De bij de trekkerbeproeving betrokken personen werken in het
gebied van het toegepaste onderzoek. Naarmate de beproevingsmethoden een definitieve vorm krijgen, zal het routine karakter
van de werkzaamheden gaan overheersen. Bij de nadere vaststelling
van de methoden zal in enkele gevallen een beroep op het fundamentele onderzoek worden gedaan. De relatie tussen bewegend wiel
en de grond en verder de juiste plaats van bedieningsorganen en
zitplaats in verband met vermoeidheidverschijnselen zijn voorbeelden hiervan.
Na deze introductie via enkele bij de trekkerbeproeving een rol
spelende facetten wordt nu een nadere onderverdeling hiervan besproken.
De beproeving van landbouwtrekkers kan, evenals de beproeving
van machines in het algemeen, omvatten een controle op de werking, een onderzoek naar de technische levensduur, een beoordeling van de gebruikswaarde en een vaststelling van de prestatie.
De werking van trekker als geheel of van zijn onderdelen afzonderlijk dient door de fabrikant aan het einde van het produktieproces te worden gecontroleerd. De afnemers van trekkers zullen
proberen zich door middel van garantie-bepalingen veilig te stellen
met betrekking tot eventueel optredende fouten. Deze controle op
de werking is steeds in de werkzaamheden van een trekkerbeproevingsstation opgenomen.
Het bepalen van de levensduur van een werktuig is een weinig
aantrekkelijke zaak, indien de gemiddelde levensduur groot is en
indien er geen bruikbare versnelde methoden bestaan tot de vaststelling hiervan.
• Dit is het geval bij landbouwtrekkers. Voor complete trekkers
wordt heden ten dage over bereikbare bedrijfsurenaantallen gesproken die de 10.000 uur benaderen. Voor de motoren kan misschien
wel een levensduurbeproeving worden opgezet. Juister lijkt echter
om voor dit deel van de trekker te profiteren van de elders opgedane ervaring bij de motorenbeproeving. Om voor de complete
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trekker een levensduurbeproeving van enige duizenden uren op
een landbouwbedrijf op te zetten lijkt onpraktisch. Alleen in Zweden wordt een dergelijke ongeveer 2000 uur durende beproeving
aangetroffen. Dit komt overeen met een tijdsruimte van bijna twee
jaren. In twee jaar tijd kan, voordat de resultaten van de beproeving
bekend zijn, een nieuwe uitvoering of een nieuw type trekker van
het betrokken merk aan de markt zijn.
De vaststelling van de gebruikswaarde is een onderwerp waarover veel te discussiëren valt. Een algemeen aanvaarde methode
voor dit zeer belangrijke gedeelte is er echter niet. Daarvoor verschillen de omstandigheden en de inzichten van land tot land te
veel en misschien zelfs wel van streek tot streek.
Het meten van de prestatie is in het algemeen met normale, in
de handel verkrijgbare, meetinstrumenten uit te voeren. Elke trekkerbeproeving vangt hiermede aan. Hier is ook het gebied waar
werktuigkundig opgeleide personen zich in hun element voelen.
De beproeving van trekkers is geen doel op zichzelf. Rekening
houdende met de vele facetten, waarvan enkelen in het voorgaande
zijn aangestipt, ontstonden in verschillende landen oplossingen, die
sterk van elkaar afweken wat betreft het programma en de omvang.
In het hierna volgende zullen enkele van de ook in Nederland
bekendheid genietende trekkerbeproevingsstations worden genoemd.
Op 15 juli 1919 werd in de staat Nebraska een wet van kracht,
waarin o.a. voor de verkoop van trekkers de aanwezigheid van een
certificaat werd vereist. 1 In dit certificaat werden het vermogen
aan de riemschijf, de trekkracht en het brandstofverbruik vastgelegd. Verder werd toentertijd als doel gesteld enige indruk over de
levensduur te krijgen. Merkwaardig genoeg werd veel invloed aan
de spoorwegen toegekend. In deze wet komen bepalingen voor
waarvan de uitvoering aan de Nebraska State Railway Commission
is opgedragen. De metingen zelf geschieden tegen betaling aan de
universiteit van Nebraska.
Van de zestig trekkers, die in de eerste jaren van de beproevingen
aan de markt waren, meldde zich ongeveer de helft aan voor beproeving.
De beproevingsmethode die in 1918 werd opgesteld en die hoofdzakelijk een prestatievaststelling omvat, is zeer doeltreffend gebleken. Tot voor kort werd deze geheel onveranderd gehanteerd. Geen
van de andere staten in de U.S.A. heeft zelf een beproevingsstation
opgericht, allen gebruikten de in Nebraska verkregen resultaten.
Ook buiten de U.S.A. heeft deze zgn. Nebraska test een goede reputatie verworven.
1

TheNebraskaTractor Law and Rules for Official TractorTests.Circular 10,University
of Nebraska 1919.
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Het is nodig nu ook nog iets van andere Amerikaanse omstandigheden te vertellen, omdat dit kan dienen tot beter begrip van
een later te vermelden misstand bij de vermogensaanduiding van
trekkers enige jaren geleden.
De Nebraska beproevingsmethode werd gesteund door de American Society of Agricultural Engineers (A.S.A.E.) en de Society of
Automotive Engineers (S.A.E.). Tot 1936 waren de beproevingscodes van de drie organisaties geheel gelijk. Na deze datum ontstond er een verschil. De A.S.A.E. en de S.A.E. pasten hun beproevingscode aan de technische ontwikkeling aan. De Nebraska testcode was aan een wet gebonden en een wijziging op dat tijdstip
bleek niet mogelijk. Het voornaamste verschilpunt lag in het begrip „rated horsepower", dat naast het gemeten max. vermogen in
de beproevingsrapporten werd vermeld.
Bij de toenmalige carburateurs van de benzine- en petroleummotoren was de sproeieropening door middel van een stelschroef
regelbaar. Dit werkte het zoeken naar een sproeierafstelling voor
maximum vermogen en een voor maximum ekonomie in de hand.
Bij max. vermogen is het brandstofverbruik hoog en bij max. ekonomie is het topvermogen lager dan het max. bereikbare. De toentertijd toegepaste beproevingsmethoden hielden rekening met deze
technische omstandigheden en hadden bepalingen dienaangaande.
Bij de ontwikkeling van de carburateurs en met de komst van de
dieselmotor raakte de behoefte aan aparte regelinstellingen overbodig en voorts rees er omstreeks 1935 bezwaar tegen het kunstmatige verhoudingsgetal tussen de „rated horsepower" en het max.
bereikbare vermogen. Zoals reeds gezegd de S.A.E en de A.S.A.E.
pasten zich aan en Nebraska, de enige instantie die in feite trekkers beproefde, handhaafde haar methode. In de jaren van Wereldoorlog II werden er geen trekkers beproefd.
In 1959 werd ook de Nebraska testcode aangepast en sindsdien
bestaat weer volledige overeenstemming in de beproevingswijze
van de verschillende Amerikaanse instellingen. l
De S.A.E. heeft ook voor de beproeving van automobiel- en
vrachtwagenmotoren een testcode gebracht. Deze wijkt in belangrijke mate af van de code voor de trekkers, daar deze code bedoeld
is om voor motorconstructeurs een standaard laboratoriumtest te
brengen. Hierbij wordt gesteld dat alleen de delen, die noodzakelijk
zijn voor de werking van de motor, aanwezig moeten zijn. Er behoeven dus b.v. geen luchtfilter, dynamo of uitlaatleiding aanwezig
te zijn. Als de motor bij een bepaalde belasting gedurende een halve minuut geen noemenswaardige verandering ondergaat mogen
de meetresultaten in het rapport worden opgenomen. 2 Deze wijze
1

A.S.A.E. standard: Agricultural Tractor Test Code. 1959.
« S.A.E. Engine Test Codes, S.A.E. Handbook 1959.
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van beproeving leidt tot fascinerend hoge getalwaarden voor het
max. bereikbare vermogen.
Eveneens geniet bekendheid het in Darmstadt gevestigde Westduitse beproevingsstation. Tot voor enige jaren was dit station in
Marburg gevestigd. Vandaar dat nu de naam „Marburg test" nog
wel wordt gebruikt. De basis van dit station heeft gelegen in Bornim bij Potsdam, dat nu bij Oost-Duitsland behoort.
Voor de bouw van het huidige apparaat zijn de financiële middelen afkomstig van het Kuratorium für Technik in der Landwirtschaft (KTL), de industrie en het European Recovery Program.
De invloed van de industrie is nu nog in het Duitse beproevingsschema merkbaar. Sterke voorkeur wordt b.v. gegeven aan het meten van het vermogen van trekker aan het vliegwiel. De trekkers
worden dan naar het aldus bepaalde vermogen geklasseerd.
Deze methode heeft alleen voordelen als het in de trekker gebruikte motortype ook voor andere dan trekkerdoeleinden wordt
verkocht. Een omstandigheid die bij Duitse motorfabrikanten wel
voorkomt. Bij de beproeving wordt voorts rekening gehouden met
de bepalingen uit het Duitse normaalblad DIN 70020.> Hierin
wordt o.a. voorgeschreven dat bij een meting alle toebehoren als
waterpomp, dynamo e.d. mee moeten werken. Voorts is een correctieformule voor atmosferische omstandigheden in dit normaalblad opgenomen.
Naast deze prestatievaststelling wordt in Duitsland in enkele gevallen ook een bruikbaarheidsbeoordeling uitgevoerd. Hiervoor is
een onderafdeling van de D.L.G. (Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft) verantwoordelijk.
In Engeland wordt de trekkerbeproeving uitgevoerd door het
National Institute of Agricultural Engineering, de zgn. N.I.A.E.Test. Hoewel de eerste berichten over deze activiteiten in Engeland
reeds uit 1929 dateren, vangt de systematische beproeving aan met
de vorming van het zojuist genoemde instituut in 1942. De prestatiebeoordeling die geschiedt conform de British Standard No.
1744: 1951 wordt gevolgd door een bruikbaarheidsbeoordeling uitgevoerd door hetzelfde instituut.
Het Zweedse beproevingssysteem, uitgevoerd door een overheidsinstelling en wel de Statens Maskinprovningar te UItuna, heeft in
Nederland zeer veel aandacht getrokken. Het is in dat land moeilijk een landbouwwerktuig te verkopen zonder dat van dit werktuig
een officieel beproevingscertificaat getoond kan worden.
De invloed van de boerenorganisaties in het beproevingsstation
is groot. De trekkerbeproeving is daar in de eerste plaats een bruik1
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baarheidsbeoordeling. Reeds eerder werd vermeld dat de beproeving langdurig is. Zelfs met het verschil in omstandigheden in het
noorden, het midden en het zuiden van het land wordt in de beproevingsprocedure rekening gehouden.
Het Franse beproevingsstation behoort wat betreft omvang tot
de grootsten. Daar echter lange tijd weinig Franse machines in Nederland werden geïmporteerd, was dit station hier minder bekend.
Het behoort tot het Centre National d'Etudes et d'Experimentation de Machinisme Agricole, is gevestigd in Antony bij Parijs en
staat onder het Ministerie van Landbouw.
In Nederland zijn voor 1954 door het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie en het Instituut voor Tuinbouwtechniek
enkele trekkers beproefd.
Daarna is de beproeving gesplitst in een prestatievaststelling en
een bruikbaarheidsbeoordeling. Het eerste gedeelte wordt uitgevoerd door de met behulp van M.S.A. en overheidsgelden ingerichte Stichting Centrale Werkplaats. Voor het laatste gedeelte wordt
nauw samengewerkt met beide zojuist genoemde Instituten. Bij de
opbouw van het Nederlandse beproevingsapparaat is, zoals later
nog zal worden toegelicht, zeer sterk geprofiteerd van tijdens internationale contacten verkregen ervaringen.
Het feit, dat er in vele landen verschillende beproevingsprocedures waren gegroeid, alsmede de wetenschap dat er zelfs gedacht
werd over de oprichting van nog meer nationale regelingen, was
weinig geruststellend. De sterk variërende methoden hadden tot gevolg, dat van eenzelfde trekker verschillende meetresultaten werden
gepubliceerd nog afgezien van de moeilijkheden veroorzaakt door
het gebruik van verschillende eenheden.
Het is daarom zeer prijzenswaard dat in kringen van de Organisation for European Economie Co-operation (O.E.E.C.) het
initiatief werd genomen tot besprekingen over unificatie van trekkerbeproevingsmethoden. Deze activiteiten werden uitgevoerd als
een project van de European Productivity Agency (E.P.A.). De eerste besprekingen werden bijgewoond door vertegenwoordigers van
Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Nederland.
In Italië waren op dat moment drie instellingen, die aan trekkerbeproeving werkten. Echter geen van drieën had een gefixeerd
beproevingsschema. Daarom is dit land bij de opsomming van trekkerbeproevingsstations niet genoemd. De positie van de Nederlandse vertegenwoordiging is reeds even aangeroerd.
Bij deze besprekingen over de methoden kwamen de ervaringen
met de apparatuur ter sprake.In Nederland behoefde men niet meer
door schade en schande wijs te worden; hier kon dadelijk appara-
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tuur worden aangeschaft, die voor dit doel elders haar bruikbaarheid reeds had bewezen.
De Fransman A. LEMIF.RRE, die van de zijde van de O.E.E.C, als
coördinator was toegevoegd, bleek in staat uit de talrijke opvattingen enige gezamenlijke gezichtspunten op te stellen.
De geünificeerde beproevingsmethode zou in eerste instantie aan
de eisen van de trekkergebruiker moeten voldoen. Voorts zou de
methode, onafhankelijk van het land van toepassing, steeds dezelfde
resultaten moeten geven. Bij de beschouwingen is ook de door allen
bewonderde Nebraska test in aanmerking genomen. Enige facetten
hiervan werden echter onaanvaardbaar geacht. Als voorbeeld kan
dienen het belasten van de achterwielen. Bij de Nebraska test mag
op een achterwiel zoveel gewicht geplaatst worden als de bandenen velgenfabrikanten toelaten. In de O.E.E.C.-besprekingen hierover was men van mening, dat de achterwielen niet zwaarder belast mogen worden dan vergelijkbaar met de omstandigheden op
een normaal landbouwbedrijf. Dit betekent het gebruik van één
stel wielgewichten, want een boer koopt niet meer, en voorts het
vullen van de banden met water.
De geünificeerde beproevingsmethode zou dus afwijken van de
Amerikaanse opvatting.
Bij de bespreking over de afzonderlijke proefnemingen traden
reeds snel twee categorieën proeven naar voren.
De eerste omvatte proefnemingen, waarbij men het eens werd
over de methode en de nauwkeurigheidseisen te stellen aan de apparatuur. Daar het technische meetapparatuur betrof, werd deze
groep de „technische beproeving" genoemd. De tweede groep omvatte naast zaken waarvoor men geen uniforme methode kon vastleggen, de bruikbaarheidsbeoordeling. Deze categorie werd genoemd de „praktische" of „landbouwkundige beproeving".
De bruikbaarheidsbeoordeling, die voor de gebruiker van een
trekker waarschijnlijk het belangrijkste gegeven is, bleek door het
grote verschil in inzicht niet of nog niet te unificeren.
Als resultaat van alle pogingen verscheen een concept voor een
geünificeerde trekkerbeproevingsmethode, die echter beperkt bleef
tot technische metingen. Men vertrouwde erop, dat elk land zelf het
resterende deel zou uitvoeren, d.w.z. de landbouwkundige beproeving.
Na een periode van interne beproevingen met het doel de kwaliteiten van de beproevingsstations onderling te vergelijken en enkele schoonheidsfouten te verwijderen verscheen in 1959 de
O.E.E.C. „Standard Code and Test Bulletin for Agricultural Tractors". De wenselijkheid van de landbouwkundige beproeving wordt
onderstreept door in elk technisch bulletin een aanbeveling voor
een dergelijke beproevingswijze op te nemen.
Van de voornaamste technische proeven zal nu iets worden ge-
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zegd. Over het vaststellen van het vermogen bestonden in het eerste
stadium der onderhandelingen de volgende inzichten:
Het vermogen moet bepaald worden op die plaatsen, waar ook aan
de trekkergebruiker dit vermogen ter beschikking staat. D.vv.z. dit
moet geschieden aan de trekhaak, de riemschijf en of de aftakas.
Speciaal van Duitse zijde werd erop aangedrongen om ook nog een
verrnogensmeting aan het vliegwiel van de motor hieraan toe te
voegen. In de code is opgenomen, dat het vliegwielvermogen mag
worden vermeld. Het op andere wijze bepalen van het vermogen
van trekker of zijn motor is niet toegestaan.
Bij het bepalen van het trekhaakvermogen is behalve het meten
van de snelheid ook een vaststelling van de trekkracht noodzakelijk.
Hiervoor wordt met een trekker en een daarachter gekoppelde
remwagen op banen gereden. De belasting van de remwagen wordt
na elke meting verhoogd. Dit wordt voortgezet totdat overmatig slippen van de aangedreven wielen van de trekker een verdere belastingsverhoging verhinderen. Dit is het meest spectaculaire gedeelte
van de trekkerbeproeving.
Bij de verschillende stations waren hiervoor vele soorten verharde banen in gebruik. Een aangewalste leembaan, betonbanen, asphaltwegen van verschillende samenstellingen en een grasmat kwamen in de opgaven van de stations voor. Deze banen waren zo zuiver mogelijk horizontaal gelegd en ± 150 m lang e n ± 4 m breed.
Aan de einden waren veelal bochten met een straal van ongeveer
25 m om het mogelijk te maken met een belaste trekker te blijven
rijden.
Deze banen zijn kostbaar en het was dan ook geen wonder dat
elk land probeerde het aldaar aanwezige verharde baantype voor
het voorgeschreven meettraject in aanmerking te laten komen.
Voordat de O.E.E.C.-code definitief werd is een trekker langs verschillende beproevingsstations gestuurd. Bij vergelijking van de beproevingsrapporten x van deze trekker bleek, dat alleen de trekkrachtmetingen op betonbanen onderling vergelijkbare resultaten
opleverden.
Hoewel een betonbaan een ideale beproevingsoppervlakte vormt,
komt deze uiteraard volstrekt niet overeen met de grond waarop
een landbouwtrekker normaal werkzaam is. Doch voorlopig zijn de
meettechnici nog niet in staat om van elke trekker de trekkracht te
geven, gemeten op elke grondsoort op het bedrijf van de boer.
Praktisch alle trekkerbeproevingsstations hebben nu betonbanen.
Zelfs de Nebraska-test wordt nu op een betonbaan uitgevoerd. Mogelijk is de keus aldaar beïnvloed door de publiciteit die het
O.E.E.C.-werk genoot.
Nu na enige jaren de uitwisseling van de ervaring met betonbanen mogelijk is, blijkt er in de resultaten van trekkrachtmetingen
1
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ook nog enig verschil te bestaan. Dit bleek. o.a. toen een station verhuisde en een nieuwe baan aanlegde. Voordien had dit station ook
met een betonbaan gewerkt en de daarmee opgedane ervaring op
grondige wijze gerapporteerd. Bij de bouw van de nieuwe baan
werd zeer zorgvuldig dezelfde samenstelling van het beton en dezelfde oppervlakte-afwerking aangehouden. Op deze baan bleken
nu de behaalde maximum trekkrachten lager dan die behaald op
de oude baan. Hierdoor in paniek geraakt heeft de leiding van het
station zich laten verleiden tot afslijpen van het gehele oppervlak
der baan met molenstenen. Dit gaf de gewenste verbetering.
Later bleek ook uit elders opgedane ervaring, dat als beton ongeveer een jaar aan weersinvloeden is blootgesteld, hogere maximum trekkrachtwaarden worden bereikt, die reproduceerbaar zijn.
Een opmerking, die misschien voor degenen die hun nieuwe trekker voor een beproeving indienen niet zo aantrekkelijk klinkt, is
dat van de banden voor het bereiken van maximum trekkracht veel
rubber moet zijn afgesleten. Nieuwe banden geven nl. lagere meetresultaten.
Van groot belang bij de meting is de hoogte van de trekhaak van
de trekker. Hoe hoger de trekhaak hoe hoger de dynamische belasting van de achteras is en dit resulteert weer in meer trekkracht.
Hiermede zou kunnen worden doorgegaan tot de voorwielen van
de grond worden gelicht. Bij een dergelijke gevaarlijke evenwichtstoestand zal b.v. een vierwielig aangedreven trekker op een betonbaan niet meer trekkracht uitoefenen, als een even grote op de
achteras aangedreven trekker met een even zware vooras.
Een poging om voor de geünificeerde trekkerbeproeving een
trekhaakhoogte op 35 cm vastgesteld te krijgen is mislukt. Veel
gewonnen is reeds door de verplichte vermelding van de aanspanhoogte tijdens de meting. De door de fabrieken aangebrachte trekhaken zijn vrijwel zonder uitzondering op een zodanige hoogte bevestigd, dat de zojuist geschetste gevaarlijke toestand niet kan ontstaan.
De trekkracht wordt gemeten met een hydraulische trekkrachtmeter. De trekweerstand wordt verkregen door de wielen van de
remwagen te remmen. De vernietiging van de energie geschiedt
langs hydraulische, pneumatische of elektrische weg. Deze remwagen draagt veelal ook de meetapparatuur ten behoeve van de
brandstofmeting.
In- en uitschakelen van de meetapparatuur aan het begin en eind
van het meettraject geschiedt met de hand bij het passeren van een
baken. Het kan ook automatisch gebeuren door een vijfde wieltje
aan de remwagen, dat langs een verhoging aan het begin en aan het
eind van het meettraject loopt.

63

De trekkrachtmetingen vergen veel tijd, omdat het aantal vertragingen, waarvoor een serie metingen moet worden uitgevoerd, groot
is. Daarom wordt ook hier gezocht naar arbeidsbesparende oplossingen. In vele gevallen is de remwagen bestuurd door een slangenstelsel tussen trekker en remwagen en blijft het aantal bij de meting
betrokken personen beperkt tot twee. Een hiervan is de bestuurder
van de trekker en de ander bedient de meetapparatuur en vult de
waarnemingsstaten in.
Door het geringe aantal dagen dat een betonbaan in verband
met de weersomstandigheden kan worden gebruikt en de moeilijkheden met de personeelsvoorzieningen hebben in enkele landen
reeds tredmolens bij de trekkerbeproeving doen verschijnen. Hierbij wordt de trekker op een grote trommel met een betonoppervlak, of een band met schakels voorzien van een betonoppervlak, geplaatst. Deze inrichting wordt door de aangedreven wielen in beweging gebracht. De trekker is verbonden met het stilstaande frame
door middel van een hydraulische trekkrachtmeter. De trommel of
de band kan worden afgeremd. Bij deze methode is de meting onafhankelijk van de weersinvloeden; verder spaart hij de trekkerbestuurder uit en voorts kan de meting continu geschieden.
Er is nog een categorie trekkers waarvoor deze geünificeerde
methode moeilijkheden oplevert. Dit zijn trekkers die een betrekkelijk laag gewicht hebben, maar waarbij echter de achterwielen
een reactie ondervinden van het aan de trekker bevestigde werktuig. Door deze reactie wordt de trekkracht gunstig beïnvloed. Het
is niet eenvoudig van deze reactie, die o.a. tijdens het ploegen ontstaat, het maximum te bepalen en dit daarna gelijk te stellen aan
een zeker aantal kilogrammen achterasbelasting. Was dit wel het
geval dan zouden met deze laatste belasting de metingen op de
betonbaan mogelijk zijn.
De meting van het riemschijfvermogen of van het aftakasvermogen geschiedt met de gebruikelijke meetapparatuur. Tijdens de
eerste besprekingen over de unificatie van dit beproevingsgedeelte
was het nog niet bij alle destijds leverbare trekkers mogelijk het
maximum beschikbare vermogen via de aftakas over te brengen.
Verder is het genormaliseerde aftakastoerental 540 omw./min. Dit
vraagt enige speciale voorzieningen t.a.v. de gebruikelijke dynamometers in de beproevingsstations, die nl. bestemd zijn om bij toerentallen van ongeveer 2000 omw/min. het vermogen te meten en
te vernietigen. Deze omstandigheden hebben er toe geleid, dat aan
de vermogensmeting aan de riemschijf meer waarde toegekend is
dan heden ten dage verantwoord lijkt. Immers bij de nu aan de
markt zijnde trekkers kan het volle beschikbare vermogen aan aftakas worden afgegeven. Voorts wordt overwogen om het reeds in
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Amerika genormaliseerde aftakastoerental van 1000 omw/min. ook
in Europa meer toe te passen. Dan zullen de bezwaren met de dynamometers ook wegvallen. In de O.E.E.C.-code is dus nog opgenomen een bepaling van het riemschijfvermogen.
Bij deze meting treden moeilijkheden op tengevolge van de riemslip, veroorzaakt door variërende riemspanning, verschillen in riemafmetingen en riemkwaliteit. Bij te grote spanning treden verliezen
op, bij te lage spanning eveneens. In de O.E.E.C.-code wordt voorgeschreven dat de riemslip niet groter mag zijn dan 2%. Het zo
dicht mogelijk benaderen van deze maximum toegelaten slip geeft
optimale waarden. Dit vergt echter tijdens de beproeving in de verschillende belastingstrappen veel correcties van de riemspanning
door het met de meting belaste personeel.
Bij de publikatie van de resultaten is dus steeds het verlies van
de riem inbegrepen. En de gebruiker kan met de vermogensbehoefte van het aan te drijven werktuig voor ogen een technisch
verantwoorde keus van de trekker doen. In het verleden is wel
eens een teleurstellende combinatie gevormd van een door een riem
aangedreven werktuig en trekker op basis van het vliegwielvermogen. Hierbij was dan het vermogensverlies in de overbrenging en
de riem onderschat.
De meting van het vermogen via de aftakas neemt aan belang toe
en zal vermoedelijk t.z.t. wel de plaats van de metingen aan de riem
in de O.E.E.C.-code innemen. Deze meting is eenvoudig en vergt
geen nadere bespreking.
Er wordt in de O.E.E.C.-code geen correctie voor atmosferische
omstandigheden toegestaan. In de verschillende nationale procedures kwam dit wel voor. Over de te gebruiken formules en het
toepassingsgebied werd geen overeenkomst bereikt.
De O.E.E.C, trekkercode omschrijft naast de zojuist genoemde
prestatiebeoordelingen ook nog een veelheid van eenvoudige werkzaamheden, zoals het controleren van afmetingen en gewichten, het
verifiëren van genormaliseerde onderdelen, het bepalen van draaicirkel e.d.
Van een enkele van deze bepalingen nl. die van het zwaartepunt
valt nog iets op te merken. Gewenst wordt een indruk te krijgen
over stabiliteit van een trekker werkende op hellingen. De eenvoudigste meetmethode is een trekker op een hellende tafel te zetten
en de hellingshoek te zoeken waarbij het evenwicht verstoord raakt.
Een van de aan de besprekingen deelnemende landen vermeldde
de ervaring dat, als een dergelijke maximum behaalde hoek gepubliceerd werd, in de praktijk de opvatting bleek te bestaan dat tot
en met deze waarde gewerkt mocht worden. Er werd geen rekening
meer gehouden met andere omstandigheden, die dit evenwicht
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in gevaar brachten, zoals de krachten veroorzaakt door een aangekoppelde wagen, bij het remmen en bij het nemen van bochten.
Dit gevaarlijke gebruik van een trekker wordt in mindere mate
uitgelokt indien, zoals in de code, de ligging van het zwaartepunt
wordt gegeven.
Het is goed nu even stil te staan bij de gevolgen, die het ontstaan van de O.E.E.C.-code voor de verschillende nationale beproevingssystemen in de aangesloten landen heeft gehad. Bij het rondzenden van een trekker langs verschillende stations en het vergelijken van de beproevingsrapporten werden naast de conclusies ten
aanzien van de betonbaan ook nog enkele aanwijzingen verkregen
over afwijkingen in apparatuur. De stations die in opbouw waren
hebben vrijwel zonder uitzondering de code reeds gebruikt, voordat deze in 1959 definitief werd. De technische beproeving is nu in
de aangesloten landen gelijk en de eerste bulletins hierover zijn
verschenen. De landbouwkundige beproeving organiseert ieder land
naar eigen behoefte en past deze aan eigen omstandigheden aan.
Landen met beproevingsmethoden, die in een normalisatievoorschrift zijn vastgelegd, hebben hun nationale standaardvoorschriften aangepast of zijn hiermede nog doende. Daar dit alleen technische tests betreft, worden hierbij geen moeilijkheden verwacht.
De trekkerbeproevingsstations onderhouden contact met elkaar,
teneinde dubbel werk bij de technische beproeving van trekkers
te vermijden.
De verhouding tot de International Organisation for standardisation isals volgt. I.S.O.isde organisatie die internationaal standaardisatievraagstukken behandelt. In deze organisatie wordt eveneens
reeds enige tijd over beproevingsmethoden van trekkers gesproken.
Het werk in O.E.E.C.-kringen heeft zeker stimulerende invloed gehad.Wanneer t.z.t.vande I.S.O.eenstandaard beproevingsprocedure
uitkomt, zal de O.E.E.C.-beproevingsmethode aangepast moeten
worden. Grote afwijkingen worden niet verwacht, omdat in het
I.S.O.-verband ook personen aan de besprekingen deelnemen die
reeds bij de O.E.E.C.-unificatie-onderhandelingen betrokken waren.
In het niet-trekkerproducerende land Nederland bestond enige
jaren geleden de volgende situatie. Er waren veel verschillende merken en typen trekkers in de handel. De concurrentiestrijd was hevig.
Bij de aankoop of verkoop van trekkers werd o.a. een zeer hoge
waarde gehecht aan het aantal p.k.'s dat men per duizend gulden
kon kopen of verkopen. Daar er in een trekker, evenals in elk
werktuig, verliezen optreden, gerekend vanaf de plaats waar de
energie wordt opgewekt tot de plaats waar deze uiteindelijk wordt
gebruikt, werd in plaats van het trekhaakvermogen of het riemschijfvermogen of het aftakasvermogen wel van het vliegwielvermo-
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gen of van DIN p.k.'s gesproken. Dit waren immers hogere getalwaarden. Enkelen zochten het nog dichter bij de plaats waar de
energie werd opgewekt en spraken zelfs van SÄE p.k.'s. Dit laatste
geschiedde vermoedelijk onder invloed van de fascinerend hoge
getalwaarden, die met de eerder genoemde, echter niet voor trekkers
bedoelde, meetmethode kunnen worden behaald.
De gepubliceerde vermogenswaarden hadden geen enkele relatie
met de werkelijk ter beschikking staande paardekrächten. Doordat
niet allen aan deze rage deelnamen, ontstond bij het vergelijken
van trekkers grote verwarring.
De gebruikers van deze zgn. SAE p.k.'s hebben zich vermoedelijk
niet verdiept in de verschillende beproevingsprocedures. In een in
Nederland verspreide reclamefolder, waarin hogere vermogenswaarden worden vermeld dan de fabriek zelf publiceert, wordt b.v.
geschreven dat SAE een Engelse P.K. standaard zou zijn. Al snel
rees het besef dat bij deze ontwikkeling noch gebruiker noch verkoper gebaat waren. Overleg in kringen van de trekkerimporteurs
heeft er toe meegewerkt, dat sinds medio vorig jaar het vermogen
op een begrijpelijke wijze wordt aangegeven. Ongeveer terzelfder
tijd kwam ook het O.E.E.C.-werk gereed en dit heeft waarschijnlijk
ook een verhelderende bijdrage geleverd.
De O.E.E.C.-beproeving heeft ook tot doel dubbel werk te voorkomen. Het kan voorkomen, dat de ter beproeving aangeboden
trekker reeds elders volgens de O.E.E.C.-regels is beproefd. In dat
geval wordt de technische beproeving niet herhaald. De invoering
van de technische O.E.E.C.-beproeving is in Nederland praktisch
onopgemerkt geschied.
Deze beproeving wordt in Nederland evenals in O.E.E.C.-kringen gekoppeld gezien aan de landbouwkundige beproeving. Een
afzonderlijke technische beproeving wordt hier niet wenselijk geacht. Daar de landbouwkundige beproeving veel tijd vergt en dus
kosten met zich meebrengt, werden er van de zijde van de trekkerimporteurs financiële bezwaren aangevoerd. Hiervoor is een voorlopige regeling getroffen. Op dit moment zijn er in Nederland vier
trekkers in beproeving. Twee hiervan zijn reeds elders technisch
getest. In plaats van de technische test komt een zeer korte steekproef om vast te stellen of zich bij het aangeboden exemplaar geen
afwijkingen voordoen. Dit zou een ijking kunnen worden genoemd.
Welke ontwikkelingen kunnen bij de trekkerbeproeving worden
verwacht?
Bij het meten van trekkrachten volgens de nu gebruikelijke methoden spelen het belasten van tandwielen en de relatie wiel-beton
een rol. Indien de tandwielen uit de trekkers verdwijnen, b.v. door
de komst van een hydrostatisch aangedreven trekker, dan blijft alleen over de relatie wiel-beton. Deze is echter op een eenvoudiger
manier vast te stellen dan door middel van het langdurig rijden op
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een baan of een tredmolen. De eigenschappen van hydraulisch mechanisme worden op stationnaire proefstanden beproefd.
De wens om bij de trekkrachtbepalingen meer rekening te houden met de werkelijke omstandigheden van de grond zal mogelijk
nog eens kunnen worden gerealiseerd door een toenemende kennis
van de eigenschappen hiervan, speciaal wat betreft het gebied van
de invloed van de bewegende grijpers van een band in verschillende
grondsoorten.
Misschien kunnen er algemeen aanvaardbare methoden worden
gevonden voor enkele van de nu nog niet tot de technische beproeving behorende proeven. Hier worden genoemd, een meetmethode
voor het zicht vanaf de werktuigen of een meetmethode voor het
onderzoek van de hydraulische hefinrichting voorzien van zijn
complicaties als diepteregeling, zweefstelling en gewichtsoverdracht.
Wat betreft het O.E.E.C.-werk zelf komt binnenkort nog aan de
orde de confrontatie met de Amerikanen en Canadezen. Nu de
O.E.C.D. werkelijkheid is geworden en het project trekkerbeproeving als toekomstige activiteit is voorgesteld, staan onderhandelingen voor de deur met deze nieuwe leden. De Amerikanen bezitten
in ieder geval een afwijkende trekkerbeproevingscode.
In de organisatie van de United Nations is gewerkt aan een beproevingsschema voor bosbouwtrekkers. 1 Het bevat een gedeelte
technische test, dat grote overeenkomst met de O.E.E.C, technische
test voor landbouwtrekkers vertoont. Enige verdere samenwerking
bij de onwikkeling van de beproevingsschema's lijkt wel wenselijk.
In hoeverre het ontstaan van grotere markten de concentratie
van trekkerfabrieken nog zal bevorderen is niet geheel te voorspellen. Bij een vermindering van het aantal aangeboden trekkermerken en trekkertypen zal ook de behoefte aan capaciteit voor de
technische beproeving afnemen.
Het landbouwkundige deel van de beproeving zal ook in de toekomst nog verder moeten worden ontwikkeld. Nederland, waar een
groot aantal merken en typen trekkers worden geïmporteerd, bevindt zich hierdoor in een positie om een waardevolle bijdrage te
leveren aan dit internationale ontwikkelingswerk.

Zeer geachte aanwezigen,
Aan Hare Majesteit de Koningin, die mij heeft willen benoemen
tot hoogleraar aan de Landbouwhogeschool, betuig ik bij de aanvaarding van het ambt mijn eerbiedige dank.
1

Protocol for the testing of forest tractors FAO/EFC/LOG/64 U.N., Geneva, 1960.
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Mijne Heren Leden van het Bestuur van de Landbouwhogeschool,
Voor het vertrouwen, dat U mij heeft willen schenken door mij
voor deze benoeming voor te dragen, breng ik U mijn dank. Ik
moge U verzekeren, dat ik alles wat in mijn vermogen ligt zal geven om de opgedragen taak zo goed mogelijk te vervullen.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Met U zijn in het verleden reeds banden ontstaan. De wijze
waarop U mij tegemoet bent getreden heeft op mij een diepe indruk gemaakt. Ik hoop dat het in de toekomst mogelijk zal zijn ook
meer contact te hebben met U, met wie ik tot op heden weinig in
aanraking kwam.
Hooggeleerde Riemer,
Jarenlang bracht het werk in de afdeling en in de Centrale
Werkplaats ons veelvuldig samen. Nu besef ik wat een voorrecht
dit was. Veel heb ik van U mogen ontvangen. Dit geeft mij steun
bij het op mij nemen van een gedeelte van Uw vroegere taak aan
de zijde van collega Moens.
Dames en Heren werkzaam in het gebouw Centrum

Techniek,

Wij staan niet meer als vreemden tegenover elkaar. Ik heb voor
U en U hebt voor mij gewerkt. Dat hierbij zelfs vriendschapsbanden zijn ontstaan stemt mij dankbaar en is een stimulans voor de
voortzetting van ons gezamenlijk werk.
Heren van de Brandweer,
Er wordt wel van brandweerlieden gezegd dat zij er moeilijk toe
te krijgen zijn om hun beroep op te geven. Deze afwijking bezit ik
ook en ik ben daarom verheugd, dat een herindeling van de werkzaamheden het mij mogelijk heeft gemaakt om commandant van
de Vrijwillige Wageningse Brandweer te blijven. Ik hoop echter
dat onze activiteiten er toe zullen bijdragen, dat wij nimmer daadwerkelijk in enig gebouw van onze Wageningse Gemeenschap behoeven op te treden.
Dames en Heren

Studenten,

Het vak Werktuigkunde werd jaren geleden gegeven in de propaedeuse. Daar praktisch alle studenten dit vak moesten volgen
was het aantal studenten waarmede ik in contact kwam groot. Later
verhuisde Werktuigkunde naar het kandidaats A gedeelte van de
studie. Het aantal richtingen, die dit vak in het programma hebben
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opgenomen, is niet zo groot. Tegenover mij bevinden zich aanzienlijk minder studenten. Nu moet ik ook colleges geven in de kandidaats B studie en de ingenieursstudie. Het aantal studenten waarmede ik mij in dit gedeelte bezighoud is al weer kleiner.
Mijn belangstelling voor de student in zijn studie en naast zijn
werk is echter niet aan het afnemen. De onderwerpen waarmee wij
ons naast de studie bezighouden mogen wat mij betreft ook wel
eens afwijken van de tot op heden gebruikelijke, nl. het op gang
brengen, respectievelijk op gang houden of wel repareren van al of
niet versleten auto's, motorfietsen, scooters en bromfietsen.
Ik heb gezegd.

5. Tropische landbouwplantenteelt in verband
met licht en temperatuur
Redeuitgesproken bij deaanvaardingvanhet ambt vanhoogleraar inde tropische
landbouwplantenteelt aandeLandbouwhogeschool
op9 november 1961 door
DR. IR. J. D. FERWERDA

Mijne Heren Leden van het Bestuur van deze Hogeschool,
Dames en Heren Hoogleraren,
Dames en Heren Lectoren en Docenten,
Dames en Heren Leden van de Wetenschappelijke Staf,
Assistenten en Studenten,
en voorts Gij allen, die door Uw aanwezigheid blijk geeft
van Uw belangstelling,
Zeer gewaardeerde toehoorderessen en toehoorders,
Wat moeten we onder de tropische landbouwplantenteelt verstaan? Het is duidelijk, dat het begrip landbouw in dit verband in
ruime zin moet worden opgevat, en niet kan worden omschreven
als voortbrenging van houdbare plantaardige produkten ten koste
van relatief weinig arbeid en geringe kapitaalsinvesteringen. De
tropische landbouw brengt zowel beperkt houdbare dagmarktprodukten als goed houdbare stapelprodukten voort, en omvat een
zeer heterogene reeks van gewassen, welke soms weinig anders gemeen hebben dan dat hun voornaamste verspreidingsgebied in de
tropen ligt. Sommige teelten van echte stapelprodukten vergen echter een verzorging van iedere plant afzonderlijk, welke niet of nauwelijks onderdoet voor die van veeleisende tuinbouwgewassen in
de gematigde luchtstreken. Andere stellen bijzondere eisen aan de
standplaats, met name ten aanzien van de watervoorziening, de belichting, de grondbewerking en de grondbedekking, welke bij akkerbouwgewassen in de gematigde luchtstreken zelden of nooit aan
de orde komen. De teelt van vele tropische gewassen is wel arbeidsintensief, maar volgens Westerse begrippen niet altijd kapitaalsintensief. Dit is echter zeer zeker geen algemene regel. Het begrip
arbeidsintensief moet men in zekere gebieden in verband met het
geringe arbeidsrendement overigens met een korreltje zout nemen,
terwijl de teelt van sommige gewassen door de uitgebreide technische hulpmiddelen en de voor de verwerking van de oogst ter plaat-
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se nodige kostbare installaties wel degelijk kapitaalsintensief mag
worden genoemd. Naast de echte akker- en weidebouw en de tuinbouw zijn er in de tropen bedrijfsvormen, welke moeilijk bij één
van deze groepen kunnen worden ondergebracht en een geheel
aparte plaats innemen.
De teeltmethoden van een gewas worden in eerste instantie bepaald door zijn botanische eigenschappen en in de tweede plaats
door het milieu. Het is onmogelijk nieuwe teeltmaatregelen te ontwerpen en hun gevolgen te voorspellen en te begrijpen, zonder
grondige kennis van de botanie van het gewas in de ruimste zin
van het woord. De grondslagen van deze kennis waren en zijn de
morfologie en de anatomie. Er ligt hier, wat de tropische gewassen
betreft, nog een uitgebreid studieterrein braak. Dit blijkt duidelijk
bij lezing van een recent handboek als de „Botany of Tropical
Crops" van COBLEY, dat weliswaar enige onjuistheden bevat, die
door literatuurstudie zonder meer zouden kunnen worden hersteld,
maar anderzijds leert dat zelfs de kennis van de morfologie en de
anatomie van deze gewassen, met name die van de wortels, nog zeer
gebrekkig is. Van een gewas als oliepalm, dat bijna 8% van de wereldproduktie aan plantaardige oliën en vetten levert, is pas gedurende de afgelopen tien jaren het wortelstelsel enigszins volledig
beschreven. In de oudere handboeken en zelfs in de uitvoerige morfologische en anatomische studie van YAMPOLSKY uit 1922 werd alleen melding gemaakt van de onvertakte bijwortels, hoewel op sommige foto's in monografiën uit die tijd de dichte mat van de voor
de voeding en watervoorziening zo belangrijke zijwortels van de
tweede en derde orde aan het oppervlak van de grond te zien zijn.
Blijkbaar zijn deze wortels destijds niet als oliepalmwortels herkend. Pas in 1953 heeft de Engelse landbouwkundige WRIGHT uit
Nigeria de aandacht gevestigd op het bestaan van zijwortels van de
eerste, tweede en derde orde en op het bij planten niet alledaagse
verschijnsel van negatieve geotropie van een deel van de zijwortels
van de eerste orde, waaraan de dichte mat van wortels onmiddellijk
onder het oppervlak zijn ontstaan dankt. Dit is een voorbeeld uit
vele. Het behoeft daarom geen verbazing te wekken dat onbekendheid met de botanie van de tropische en subtropische gewassen tot
op de huidige dag de oorzaak is van het mislukken van vele als
verbetering bedoelde kultuurmaatregelen. Het komt ook voor, dat
het geheel van de teeltmaatregelen bij een gewas blijkt te berusten
op een onjuiste interpretatie van de ekologie van zijn wilde stamvader. Ik zal de verleiding weerstaan om U nogmaals een voorbeeld
ontleend aan de oliepalmkultuur te geven en wijs U daarom op de
revolutie welke zich in de cacaokultuur bezig is te voltrekken. Tot
voor enkele jaren meende men dat cacao een schaduwplant was en
het voorkomen van cacaoaanplanten zonder schaduw berustte veel-
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eer op grondgebrek en onkunde dan op het doelbewust toepassen
van een principe. In de ondernemingslandbouw werd en wordt
cacao geteeld onder natuurlijke schaduw van gedund bos of onder
speciaal voor dit doel aangeplante schaduwbomen. Het is door onderzoekingen in Trinidad en West-Afrika echter gebleken, dat
cacao geenszins een schaduwplant is en dat de opbrengsten met bemesting zonder schaduw het drievoudige kunnen bedragen.
In dit verband zou ik nog willen noemen, dat bij de studie van
de plantengeografie en systematiek in de tropen waarschijnlijk nog
vele planten kunnen worden gevonden, welke potentieel geschikt
zijn als kultuurgewas. Het ligt voor de hand hierbij in de eerste
plaats te denken aan wilde planten, waarvan de autochtone bevolkingen de produkten verzamelen en gebruiken. Zo trof POPIAKOFF
in Brazilië de Macauba palm, Acrocomia sclerocarpa, aan, die voor
ongeveer 1% bijdraagt in de olie- en vetproduktie van dit land.
POPIAKOFF schat dat deze palm, die op 500—800 meter boven de
zeespiegel bij temperaturen van 10—30 °C goed gedijt, in regelmatige aanplanten met ongeselekteerd plantmateriaal ongeveer
1500 kg olie per ha kan opleveren. De samenstelling van de olie uit
het vruchtvlees lijkt het meest op olijfolie en die uit de kernen op
cocosolie.
Ik noemde zoeven reeds, dat de teeltmethoden van een gewas in
de tweede plaats worden bepaald door het milieu. Van de milieufaktoren zijn de klimatologische ongetwijfeld de belangrijkste, omdat deze weinig of niet kunnen worden beïnvloed en dus de horizontale en vertikale grenzen van de verbouwmogelijkheden van een
gewas bepalen. Ik hoop hierop straks nader terug te komen. We
dienen thans eerst te bepalen, wat we onder de tropen hebben te
verstaan.
Astronomisch liggen de tropen tussen de Kreefts- en Steenbokskeerkring, terwijl de subtropen twee gordels tussen de tropen en
de gematigde luchtstreken vormen. Als grens tussen de subtropen
en de gematigde luchtstreken wordt wel de 35e of de 40e breedtegraad aangenomen, maar hierover bestaan geen internationaal geldende afspraken. Voor de plantenteelt hebben deze grenzen beperkte betekenis, omdat de belangrijke klimaatselementen temperatuur en regenval slechts ten dele door de breedtegraad worden
bepaald. Niettemin blijft de breedtegraad een belangrijk criterium
voor de beoordeling van de mogelijkheden van de teelt van een
bepaald gewas of van een ras of variëteit binnen een gewas, en het
is merkwaardig dat hieraan pas gedurende de laatste decennia meer
aandacht wordt besteed. De breedtegraad bepaalt immers, in verband met de stand van de aarde ten opzichte van de zon, de duur
van de dagelijkse bestraling en in eerste instantie eveneens de intensiteit van de belichting.
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Licht
De daglengte, die aan de evenaar steeds ruim 12 uur bedraagt,
varieert aan de keerkringen nog slechts van ongeveer IOV2 uur in
de winter tot 131/2 uur in de zomer, en op de 40e breedtegraad van
ongeveer 9 uur in de winter tot bijna 15 uur in de zomer. Dit zijn,
in vergelijking met de jaarlijkse variatie van ongeveer 7*/2 uur in
de winter tot I G ' / Ï uur in de zomer op onze breedte, geringe verschillen. De jaarlijkse amplitude van de daglengte neemt dus toe
van 0 uur aan de evenaar tot ongeveer 3 uur aan de keerkringen,
6 uur op de 40e breedtegraad en 9 uur op onze breedte. Deze verschillen in jaarlijkse amplitude van de daglengte zijn misschien wel
de meest kenmerkende verschillen tussen de tropen, de subtropen
en de gematigde luchtstreken. Ze zijn onafhankelijk van de aardse
invloeden, die juist in zo sterke mate lokale verschillen in de kwaliteit en de intensiteit van de bestraling, de temperatuur en de regenval doen ontstaan. De daglengte, immers, kan op iedere geografische breedte voor elke dag van het jaar nauwkeurig worden berekend.
De belangrijke rol van de daglengte, of misschien juister van de
nachtlengte, bij de ontwikkeling van vele planten werd pas in 1920
door GARNER en ALLARD ontdekt. Sedertdien zijn reeds belangrijk
meer dan 1000 publikaties verschenen over onderzoekingen betreffende de fotoperiodiciteit. Hoewel de aard en het mechanisme van
de reakties in de plant, welke met de daglengte verband houden,
nog onvoldoende bekend zijn, maakt men in de tuinbouw en met
name in de sierteelt reeds veelvuldig nuttig gebruik van de verworven kennis betreffende de daglengtebehoefte van een groot aantal gewassen. Over de daglengtebehoefte van tropische en subtropische gewassen is met enkele uitzonderingen nog weinig met zekerheid bekend. Het ware echter onjuist te veronderstellen, dat de
geringere variatie in daglengte in de tropen en subtropen van weinig belang is voor de plantenteelt. Het is zonder meer duidelijk,
dat de bloei van planten uit de gematigde luchtstreken met een
kritieke daglengte beneden \0xjz uur en boven 131/2 uur in de
tropen niet mogelijk is, terwijl die van planten met een kwantitatieve korte- en langedagbehoefte wordt vertraagd. In de subtropen zijn deze beperkingen reeds belangrijk geringer, maar niet
zonder betekenis. Veel belangrijker voor de plantenteelt in de tropen en subtropen is echter, dat er van een aantal gewassen rassen
bestaan, die sterk reageren op geringe verschillen in daglengte.
Bekende voorbeelden hiervan zijn katoen, rijst, sesam, soja en suikerriet. Dit betekent, dat de breedtegraad een doorslaggevende rol
speelt bij de rassenkeuze voor deze gewassen en dat teleurstellingen
bij de introduktie van rassen afkomstig van hogere of lagere breedten niet kunnen uitblijven. Het is waarschijnlijk, dat dit eveneens
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het geval is voor een aantal meerjarige tropische en subtropische
gewassen, maar zolang deze niet onder overigens gelijke omstandigheden bij verschillende daglengten gekweekt kunnen worden,
kan men dit niet met zekerheid vaststellen. Een indirekte benadering van dit probleem zou kunnen worden verkregen door de aanleg van een groot aantal kollekties van rassen en klonen op verschillende breedte, maar hierbij blijft de moeilijkheid bestaan om
de invloed van andere belangrijke milieufaktoren te elimineren.
Proeven met overjarige tropische gewassen onder gecontroleerde
lichtcondities zijn tot dusver slechts zelden verricht. PIRINGER en
BORTHWICK meldden in 1956 dat de bloemaanleg en de vegetatieve
ontwikkeling van arabica koffie duidelijk samenhangt met de fotoperiode. De kritische daglengte voor bloemaanleg bleek tussen de
13 en 14 uur te liggen. Bij een daglengte van 14 uur of langer vond
geen bloemaanleg meer plaats. De zijtakken werden langer bij een
lange dan bij een korte dag. Coffea semperflorens, daarentegen,
bloeit zelfs bij daglengten van 16 en 18 uur.
Tijdens de Inter-Amerikaanse cacaoconferentie van 1960 werd
namens PIRINGER en DOWNS verslag uitgebracht van een dergelijk
onderzoek met cacaozaailingen. Helaas moest dit onderzoek worden afgebroken, vóór de eerste bloei optrad, omdat de planten te
groot werden voor de verduisteringsinstallatie. De lengtegroei van
het stammetje, en het tijdstip waarop deze door vorming van zijtakken uit de eindknop wordt afgesloten, hielden echter duidelijk
verband met de gegeven fotoperiode. Daglengten beneden 12 en
boven 16 uur remden de lengtegroei door vorming van een geringer aantal bladeren met kortere internodiën, en daglengten beneden 14en boven 16 uur vertraagden het tijdstip, waarop vertakking
optrad.
Deze enkele nog zeer vage gegevens over het fotoperiodieke gedrag van twee meerjarige tropische gewassen zijn een aanwijzing,
dat er op dit gebied nog belangrijk werk met waarschijnlijk vergaande praktische gevolgen kan worden verricht.
De intensiteit en de kwaliteit van de dagelijkse belichting kwamen reeds even ter sprake — zonder met name genoemd te zijn—
in verband met de vermeende schaduwbehoefte van cacao. BLACK
publiceerde in 1956 maandkaarten van de verdeling van de zonnestraling over het aardoppervlak, die tot dusver in de landbouwliteratuur weinig aandacht hebben getrokken. Hieruit blijkt, dat
de intensiteit van de belichting ook binnen de keerkringen van
streek tot streek enorme verschillen vertoont. Een feit dat overigens een ieder, die West- en Centraal-Afrika bereisd heeft, uit eigen
ervaring bekend zal zijn. Deze verschillen hangen vooral samen
met streeksgewijze verschillen in bewolking en in het optreden van
mist, en kunnen wel 200—300 gcal/cm 2 /dag bedragen. In hoe-
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verre ze van betekenis zijn voor de plantenteelt, is nog een open
vraag. Wel mag het als vaststaand worden aangenomen, onder meer
op grond van waarnemingen van F. W. WENT en BEST, dat zware
bewolking en mist omstreeks zonsopgang en zonsondergang ook in
de tropen de fotoperiodiek werkzame daglengte kunnen verkorten.
Voorts is in dit verband van belang dat de laagste lichtintensiteit,
waarop een plant nog reageert, van soort tot soort verschilt en aan
het eind van de nacht waarschijnlijk lager ligt dan aan het eind
van de dag. Ik doel hier echter op de samenhang tussen lichtintensiteit en fotosynthese. BLACKMAN en medewerkers, BLACK en
BENEDICT hebben reeds waarschijnlijk gemaakt, dat de groei van
sommige grassen en leguminosen bij de hoogste op aarde voorkomende lichtintensiteiten nog niet optimaal is, terwijl andere met
belangrijk minder licht genoegen nemen. Het ligt voor de hand,
dat de meerjarige tropische gewassen in dit opzicht geen uitzondering zullen vormen, en er zijn inderdaad aanwijzingen dat er tussen de gewassen en tussen rassen of variëteiten van een gewas belangrijke verschillen in lichtbehoefte bestaan. Dit blijkt enerzijds
bij vergelijking van gewassen in verschillende landstreken op overeenkomstige geografische breedte en anderzijds uit schaduwproeven. Helaas worden al deze vergelijkingen onzeker gemaakt door
tal van andere groeifaktoren, die eveneens van streek tot streek verschillen of nauw samenhangen met de dichtheid en de aard van het
schaduwdak.
Als eerste voorbeeld noem ik U in dit verband de oliepalm, die
op Sumatra en Malakka veel hogere opbrengsten geeft dan in zijn
Afrikaanse stamlanden. Deze verschillen werden vroeger vooral toegeschreven aan de hogere regenval, de betere bodemvruchtbaarheid
en de voorsprong in het veredelingswerk in het kultuurgebied in
het Verre Oosten, maar geen van deze argumenten is steekhoudend
gebleken. De Afrikaanse achterstand bij de oliepalmveredeling is
ingehaald, de verschillen in bodemvruchtbaarheid zijn door bemesting opgeheven en de optimale regenval blijkt in Afrika niet
zelden te worden overschreden. De verschillen in intensiteit van
belichting, met name tussen de Afrikaanse Westkust enerzijds en
Sumatra's Oostkust en Malakka anderzijds, zijn daarentegen enorm.
In een brede strook langs de middenloop van de Congostroom doen
de lichtintensiteiten, bij een voldoende en goed verdeelde regenval, echter weinig onder voor die op Sumatra's Oostkust en Malakka. Hier zijn reeds opbrengsten verkregen die de verwachting
rechtvaardigen, dat het produktieniveau van het Verre Oosten kan
worden benaderd. Voorts is uit schaduwproeven op zaad- en kweekbedden en herplantingsproeven bekend, dat schaduw de groei en
ontwikkeling van de oliepalm sterk remt.
De gecombineerde schaduw- en bemestingsproeven met cacao op
Trinidad en in Ghana hebben aangetoond, dat niet te hoge licht-
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intensiteiten, maar een onvoldoende bodemvruchtbaarheid de opbrengsten van cacao beperkten. De huidmondjes van cacao blijven volgens onderzoekingen van ALVIM bij vol direkt zonlicht op
ieder ogenblik van de dag wijder open dan onder schaduw, mits
het gewas over voldoende water kan beschikken. Zelfs jonge, nog
onvertakte zaailingen kunnen volgens CUNNINGHAM en BURRIDGE
hoge lichtintensiteiten verdragen als de voeding en watervoorziening maar optimaal zijn. Alleen zeer jonge zaailingen groeien beter
onder schaduw.
Aan de noodzaak van schaduw voor koffie is eveneens gegronde
twijfel gerezen. In Columbia, waar de lichtintensiteit rond het middaguur zeer hoog is, verkreeg men hogere opbrengsten zonder schaduw, mits voor voldoende bemesting en onkruidbestrijding werd
zorggedragen. Sterk zonlicht veroorzaakt echter volgens ALVIM en
HAVIS een gedeeltelijke sluiting van de huidmondjes, en dit is wel
als argument aangevoerd om koffie onder schaduw te planten. Deze
gedeeltelijke sluiting treedt echter alleen op bij bladen, die aan
het volle zonlicht zijn blootgesteld. MAESTRI en VIEIRA vonden dat
de gemiddelde waarden van alle bladen van bomen in direkt zonlicht altijd hoger waren dan die van bomen onder schaduw. Er zijn
dus aanwijzingen, dat de intensiteit van de belichting ook voor
koffie zelden te hoog is.
Bij rubber zou de latexproduktie volgens EVERS en medewerkers
dalen met een toenemend aantal uren zonneschijn vóór de middag
en met name gedurende het tappen, maar hoger zijn naarmate de
totale globale straling op de dag voorafgaande aan het tappen hoger is. De latexproduktie is echter geen goede maatstaf voor de rubberproduktie en deze onderzoekers maakten helaas geen melding
van het droge rubbergehalte van de latex. Afgezien van deze onvolkomenheid, zien we hier een vierde voorbeeld van de reaktie
van een overjarig gewas op de intensiteit van de belichting.
Over de kwaliteit van het licht in de tropen is slechts weinig gepubliceerd en de mogelijke invloed hiervan op de gewassen kunnen
we slechts bevroeden op grond van de uitkomsten, die het plantenfysiologisch onderzoek met licht van verschillende golflengten tot
dusver heeft opgeleverd. Toch ligt het voor de hand, dat de grote
verschillen in luchtvochtigheid, die in de tropen van streek tot
streek, van maand tot maand en van ochtend tot avond optreden,
belangrijke gevolgen zullen hebben voor de kwaliteit van het licht.
Vast staat wel, dat bij de teelt van gewassen onder schaduwbomen
de spektrale samenstelling van het doorvallende licht ingrijpend
wordt gewijzigd. In algemene zin kan worden gezegd, dat het doorvallende licht armer is aan rode en blauwe straling. Het is echter
waarschijnlijk, dat er tussen de vele soorten schaduwbomen in dit
opzicht belangrijke verschillen bestaan. Een studie van dit aspekt
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zou mogelijk de voorkeur voor deze of gene schaduwboom kunnen
verklaren.
Bij toepassing van vers gesneden bladen van bijvoorbeeld palmen
of bananen als schaduwdak voor zaad- en kweekbedden, heeft men
ongetwijfeld te maken met een geleidelijke wijziging van het Spektrum van het doorvallende licht, naarmate het blad afsterft. Ook
dit aspekt verdient nader onderzoek. Tenslotte zijn er nog de veelvuldig toegepaste schaduwdaken van stokken, latten, katoen, en de
sedert enige jaren in gebruik zijnde plastic netten van verschillende maaswijdte en kleur. Bij de laatstgenoemde transparante en min
of meer gekleurde materialen moet er terdege rekening mee worden gehouden, dat het spektrum van het doorvallende licht wordt
gewijzigd.
Deze voorbeelden bewijzen uiteraard geenszins, dat de grote verschillen in intensiteit en misschien in kwaliteit van het licht, welke
in de tropen van streek tot streek en van maand tot maand voorkomen, van praktisch belang zijn voor de beoordeling van de geschiktheid van een landstreek voor de teelt van een bepaald gewas.
Het komt mij echter voor dat aan dit punt tot dusver door de landbouwkundigen niet voldoende aandacht is besteed. Aan de ontsluiting van nieuwe landbouwgebieden in de tropen gaan thans veelal
uitvoerige bodemkundige, kultuurtechnische, ekonomische en sociologische onderzoekingen vooraf, terwijl aan klimatologische faktoren als temperatuur en regenval eveneens de nodige aandacht
wordt besteed. Niemand kan echter een gefundeerd antwoord geven op de vraag of het lichtklimaat, dat toch bepalend is voor het
meest fundamentele levensproces van de groene plant, in die streken gunstig is voor de teelt van de gewenste gewassen.
Temperatuur
De temperatuur in de tropen wordt vooral gekenmerkt door zijn
gelijkmatigheid. In het algemeen vertonen de gemiddelde temperaturen twee maxima, die kort na de hoogste standen van de zon
optreden, maar de jaarlijkse gang blijft toch beperkt tot enkele
graden Celcius. Dit is het belangrijkste verschil met de gematigde
luchtstreken. De gemiddelde jaartemperatuur op een tropisch hoogland kan van dezelfde orde van grootte zijn als die van een landstreek in het laagland op hogere breedte, maar de jaarlijkse gang
van de temperatuur is in het laatste geval veel groter. Quito in
Ecuador, dat vrijwel op de evenaar op bijna 3000 m boven de zeespiegel ligt, heeft een gemiddelde jaartemperatuur van 12,6 °C,
nog geen graad hoger dan die van Peking op de 40e breedtegraad
op 40 m boven de zeespiegel. De jaarlijkse gang van de temperatuur
bedraagt echter te Quito slechts 0,2 °C, te Peking 30,7 °C.
Op het Noordelijk halfrond liggen verschillende landstreken, die
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zich hier en daar tot boven de 45e breedtegraad uitstrekken, waar
de gemiddelde temperatuur gedurende de zomermaanden 25 °C of
meer kan bedragen. Hier kunnen tropische gewassen met een korte
vegetatieperiode als rijst, mais, aardnoten, sesam, soja, tabak en
katoen met sukses worden verbouwd, mits de regenval of de irrigatiemogelijkheden voldoende zijn. Dit zijn gewassen, die weinig
gevoelig zijn voor de daglengte of waarvan lange-dag variëteiten
bestaan.
De mogelijkheden voor de teelt van meerjarige tropische gewassen worden op hogere breedten echter sterk beperkt door de jaarlijkse gang van de temperatuur. Sommige hiervan, als arabica koffie, gedijen en produceren goed bij betrekkelijk lage temperaturen
van 18—22 °C, maar kunnen geen grote schommelingen verdragen.
Andere, als thee, verdragen zelfs vorst en worden tot boven de 40e
breedtegraad, o.a. in de Kaukasus, met sukses verbouwd. Weer andere, als cocos, oliepalm, robusta koffie, cacao en rubber, hebben
een gelijkmatig klimaat nodig met een hoge gemiddelde jaartemperatuur. Deze gegevens kunt U in vrijwel elke monografie over
meerjarige tropische gewassen aantreffen. Veel minder aandacht
wordt echter besteed aan een ander aspekt van de temperatuur in
de tropen, te weten de dagelijkse gang.
De jaargemiddelden van de verschillen tussen de dagelijkse maxima en minima kunnen, al naar gelang de landstreek, variëren
van minder dan 3°C tot meer dan 16°C. De totale amplitude,
d.w.z. het verschil tussen de gemiddelden van de absolute maxima
en minima, kan nog wel 4—6°C groter zijn, terwijl de absolute
maandelijkse en jaarlijkse amplituden deze op hun beurt weer
overtreffen. Het spreekt vanzelf, dat bij een voldoende gemiddelde
jaartemperatuur de uitersten, die, zij het bij uitzondering, kunnen
optreden, in hoge mate bepalend zijn voor het welslagen van een
gewas, in het bijzonder van een meerjarig gewas. Ik denk echter
niet in de eerste plaats aan de mogelijkheid van algehele mislukking door bij uitzondering optredende te hoge of te lage temperaturen, maar aan het verschijnsel dat voor vele planten de optimale temperatuur overdag lager ligt dan 's nachts. Er is weliswaar
nog weinig met zekerheid bekend over het gedrag van tropische
gewassen in verband met de dagelijkse gang van de temperatuur,
maar ik zal U enkele voorbeelden geven die het vermoeden rechtvaardigen, dat de dagelijkse gang van de temperatuur voor de teelt
van sommige gewassen uiterst belangrijk is.
HARDY meent op grond van fenologische waarnemingen in vier
typische kultuurgebieden, dat de optimale dagelijkse gang van de
temperatuur voor cacao ongeveer 9°C bedraagt bij een optimale
gemiddelde temperatuur van 25,5 °C. Een geringere amplitude zou
tot gevolg hebben, dat de bladproduktie in het gedrang komt, om-
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dat de eindknoppen van de scheuten te lang rustend blijven. Bij
een grotere amplitude daarentegen, zouden deze eindknoppen te
spoedig uitlopen en daardoor een te weelderige bladproduktie ten
koste van de vruchten veroorzaken. HARDY acht het waarschijnlijk,
dat ook de bloei van cacao samenhangt met de dagelijkse gang van
de temperatuur, omdat bloei en vruchtzetting achterwege blijven
als de gemiddelde temperatuur gedurende een zekere periode beneden 22°C daalt.
Arabica koffie vertoont volgens de onderzoekingen van WENT en
MES in het Earlhart laboratorium een duidelijke dagelijkse thermoperiodiciteit. De optimale foto- en nyctotemperaturen verschillen
echter voor vegetatieve groei, bloemaanleg, bloei, vruchtzetting en
rijping. Vegetatieve groei, bloei en vruchtzetting zijn optimaal bij
een fototemperatuur van 23 °C en een nyctotemperatuur van 17°C.
De aanleg van de bloemknoppen wordt echter bevorderd door hogere nyctotemperaturen, terwijl de zwaarste bonen zich juist bij
lagere foto- en nyctotemperaturen vormen. Het is uiteraard nog
niet mogelijk uit de uitkomsten van deze in klimaatkassen uitgevoerde onderzoekingen het ideale natuurlijke temperatuurklimaat
voor arabica koffie af te leiden. Wel is het op grond van deze gegevens waarschijnlijk, dat arabica koffie het best gedijt bij gemiddelde temperaturen van ongeveer 20 °C met een dagelijkse gang
van 12°C. Dit komt volgens WENT'S benadering ongeveer overeen
met een gemiddelde fototemperatuur van 23 °C en een gemiddelde
nyctotemperatuur van 17 °C.
EVERS en medewerkers konden voor rubber te Yangambi in Congo geen invloed vaststellen van de dagelijkse gang van de temperatuur op de latexproduktie. Ze achtten het echter mogelijk, dat de
dagelijksegang te Yangambi hiervoor te gering is. Elders in Congo
— te Aketi — werden namelijk de hoogste latexopbrengsten gevonden als de minimumtemperatuur de voorafgaande nacht tot 10 °C
daalde, terwijl het gemiddeld maximum ter plaatse boven 30 °C
ligt.
Als laatste voorbeeld in dit verband noem ik U de uitkomsten
van het onderzoek van HANSON en medewerkers aan katoen in Mississipi. Deze vonden een duidelijke samenhang tussen de vezellengte
en de dagelijkse amplitude van de temperatuur gedurende een fase
in de ontwikkeling van dit gewas, te weten de periode waarin de
wolharen hun definitieve lengte bereiken.
Ik heb getracht Uw belangstelling te wekken voor twee groepen
milieufaktoren, waaraan tot dusver weinig aandacht is besteed in
verband met de tropische en subtropische plantenteelt, te weten
licht en temperatuur. Dit betekent geenszins, dat ik de andere milieufaktoren minder belangrijk zou vinden. Aan de studie van de
voorziening van onze kultuurgewassen met water en voedingszou-
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ten en aan die van de geschiktheid van de bodem worden echter
reeds jaren met vrucht gewerkt. Ik heb U aan de hand van enkele
voorbeelden waarschijnlijk gemaakt, dat verschillen in belichting
en temperatuur in de tropen in sterke mate hun invloed kunnen
doen gelden op de groei en ontwikkeling van onze kultuurgewassen. Kennis van de eisen, welke door elk gewas of variëteit aan deze
faktoren gesteld worden, is van rechtstreeks belang voor de verbetering en de ontwikkeling van de plantenteelt in tropische landstreken. Deze kan op twee manieren worden verkregen. De meest
rechtstreekse en exacte benadering is bestudering van het gedrag
van de voornaamste gewassen bij verschillende belichtingen en
temperaturen in speciaal voor dit doel gebouwde klimaatkassen.
Indirekt kunnen echter uit gedurende een groot aantal jaren verrichte waarnemingen aan gewas en klimaat door berekening eveneens wetmatigheden worden afgeleid. De moeilijkheid bij dergelijke multi-faktoranalyses blijft echter, dat de klimatologische gegevens als zonneschijn, bewolking, minimum- en maximumtemperatuur, luchtvochtigheid, regenval en verdamping gewoonlijk onderling sterk gekorreleerd zijn, zodat men zelden met zekerheid
kan uitmaken welke faktor of faktoren de doorslag hebben gegeven. Een juiste interpretatie van dergelijke gegevens is meestal pas
mogelijk, als de invloed van de afzonderlijke faktoren en hun wisselwerkingen uit onderzoekingen onder gekontroleerde omstandigheden bekend zijn. Deze kennis kan worden benut voor een betere
keuze van de voor de gewassen geschikte kultuurgebieden, maar
ook dienen als richtlijn voor de veredeling van deze gewassen. Ik
spreek de hoop uit, dat de Afdeling Tropische Plantenteelt in de
naaste toekomst over de middelen zal beschikken, die uitbreiding
van het onderzoek naar de eisen, welke tropische gewassen aan licht
en temperatuur stellen, mogelijk zullen maken.
Zeer geachte toehoorderessen en toehoorders,
Bij de officiële aanvaarding van mijn ambt zij het mij vergund
Hare Majesteit de Koningin eerbiedig te danken voor mijn benoeming.
Mijne Heren leden van het Bestuur,
Ik ben U zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat U mij heeft
willen schenken door mij voor te dragen voor dit ambt. Het onderwijs in de plantenteelt van de tropen en subtropen vormt een
belangrijk deel van de opleiding van de studenten aan deze Hogeschool, die het voornemen hebben hun toekomst buiten Nederland
te zoeken. Ik ben er mij ten zeerste van bewust dat de wijze, waarop ik mijn taak zal vervullen, mede bepalend zal zijn voor de toekomstige reputatie van Wageningse afgestudeerden in tropische en
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subtropische gebieden. Ik moge U verzekeren dat ik mijn beste
krachten zal geven om de goede naam en faam van onze Landbouwhogeschool te helpen handhaven en verbreiden.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Ik beschouw het als een eer en een voorrecht met U te mogen
bijdragen tot het onderwijs aan deze Hogeschool, waaraan ik zelf
ruim 20 jaar geleden het ingenieursdiploma behaalde. De hartelijke wijze, waarop Gij mij in Uw midden hebt opgenomen, stel ik
op hoge prijs. Onder U zijn slechts enkele van mijn vroegere leermeesters, maar sommige van U hebben in een destijds bescheidener
funktie niettemin een belangrijk aandeel gehad in mijn vorming.
Anderen heb ik reeds leren kennen als medestudent en tijdens mijn
eerste werkkring aan het toenmalige Landbouwproefstation te Groningen. Hierdoor heb ik mij, na een bijna 13-jarige loopbaan bij
een partikulier grootlandbouwbedrijf in Centraal-Afrika, spoedig
thuis kunnen voelen in de Wageningse Hogeschoolgemeenschap.
Ik heb er tijdens mijn voordracht reeds op gewezen, dat het zoeken naar nieuwe wegen in de plantenteelt niet met vrucht kan geschieden zonder grondige studie van de grondslagen. De vergaande
specialisatie van de basiswetenschappen, waarmede deze grondslagen kunnen worden verklaard en begrepen, maken het voor een
juiste vervulling van mijn taak nodig dat ik dikwijls een beroep
zal moeten doen op Uw kennis en ervaring. Ik heb reeds mogen
ondervinden, dat deze onontbeerlijke medewerking Uwerzijds
steeds spontaan en van ganser harte verleend werd. Ik moge U mijnerzijds verzekeren, dat ik U steeds zeer gaarne naar beste kunnen
van dienst zal willen zijn.
Hooggeleerde Coolhaas, Hooggeachte Voorganger,
Het zijn mij vergund bij de openbare aanvaarding van mijn ambt
U te eren voor de zeer verdienstelijke wijze, waarop U de weg voor
afgestudeerden in de studierichting tropische landbouwplantenteelt naar vrijwel alle tropische gebieden op aarde geëffend heeft.
Uw leerlingen zijn uitgezwermd over tropisch en subtropisch Afrika, Azië, Amerika en Australië en velen van hen hebben zich daar
ontwikkeld tot verdienstelijke onderzoekers of gewaardeerde deskundigen en docenten. U heeft deze verruiming van het afzetgebied
voor specialisten in de plantenteelt in nauwelijks 14 jaar tot stand
gebracht. Hiervoor was het in de eerste plaats nodig de vooroorlogse opvatting van het studievak tropische plantenteelt, waaronder
in feite de plantenteelt in Indonesië werd verstaan, grondig te herzien. Dit vergde van U en Uw medewerkers zeer veel inspanning
om Uw colleges, de praktische oefeningen en de in Uw laboratorium verrichte onderzoekingen in overeenstemming te brengen met
de nieuwe eisen, waaraan algestudeerden moesten voldoen om met
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sukses te kunnen mededingen op de internationale arbeidsmarkt.
Om dit te kunnen bereiken heeft U terecht gevoeld, dat U en Uw
voornaamste medewerkers zich persoonlijk op de hoogte moesten
stellen van de landbouw en het landbouwkundig onderzoek in de
tropen buiten het vertrouwde Indonesië en in de subtropen. Hierdoor heeft U niet alleen bereikt dat Uw onderwijs door persoonlijke ervaringen verlevendigd werd, maar tevens uiterst waardevolle
internationale kontakten gelegd voor de Landbouwhogeschool.
Behoorde het vóór de oorlog tot de zeldzame uitzonderingen dat
een student in één van de drie toenmalige studierichtingen Koloniale Landbouw zijn praktijktijd buiten Nederland doorbracht,
thans is het regel dat studenten in de tropische studierichtingen
hun praktijktijd in de tropen of subtropen vervullen. Ook dit heeft
in hoge mate bijgedragen tot de verbetering van de opleiding en de
verruiming van de arbeidsmarkt voor Uw leerlingen. Er wordt in
woord en geschrift nogal eens op gewezen, dat de tropenervaring in
Nederland verloren dreigt te gaan. Deze opvatting is m.i. wat de
landbouwsektor betreft bepaald onjuist. Het aantal Nederlandse
landbouwdeskundigen, dat thans periodiek of permanent in tropische en subtropische landen werkzaam is, is immers groter dan voor
de oorlog. Dit verschaft Nederland een tropenervaring, die veel
veelzijdiger is dan die, welke in Indonesië kon worden opgedaan.
U heeft een zeer belangrijk aandeel gehad in deze voor ons land
en Wageningen zo verheugende ontwikkeling.
Ik heb Uw grote kennis, ervaring en werkkracht pas leren kennen, toen ik onder Uw leiding mijn promotie voorbereidde. In de
jaren na 1955 mocht ik in correspondentie en in gesprekken tijdens
mijn Europese verloven geregeld met U van gedachten wisselen
over vraagstukken, die zich bij mijn werk in Afrika voordeden en
had het voorrecht en het genoegen U in 1956 op een deel van Uw
reis door Congo te begeleiden. Thans ben ik geroepen de door U
ingeslagen wegen te vervolgen, omdat U gemeend hebt deze taak
niet tot Uw 70e jaar te kunnen vervullen op de wijze, die U nodig
acht. Ik beschouw het als een onderscheiding, dat U mij waardig
geoordeeld heeft Uw opvolger te worden en ik prijs mij gelukkig,
dat ik bij de vervulling van deze taak mag rekenen op Uw wijze
raad en warme belangstelling.
Mijne Heren leden van de Directie van het Plantations Department van Unilever Limited,
Mijne Heren Bestuurders en Personeelsleden van de Plantations
Lever au Congo,
Mijne Heren Wetenschappelijke Medewerkers en Personeelsleden van het Département des Recherches,
Mijn werkkring in Congo, eerst als landbouwkundig onderzoe-
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ker en later als direkteur van het Département des Recherches,
heeft het mogelijk gemaakt dat ik vandaag van deze plaats het
woord tot U mag richten. Ik had de hiervoor nodige wetenschappelijke reputatie misschien ook elders in de tropen in een ander
dienstverband kunnen verwerven. Er zijn echter helaas weinig partikuliere maatschappijen die hun wetenschappelijke stafleden zulke
ruime middelen voor onderzoek en studiereizen verschaffen en zulk
een volledige vrijheid van publikatie geven, als ik in dienst van het
Unilever Concern genoten heb. Gij, Hooggeleerde Wardlaw en
Hooggeachte de Blank waart hiervan, wat het landbouwkundig onderzoek betreft, de promotoren. Ik zal U steeds zeer erkentelijk
blijven voor Uw opbouwende kritiek, Uw wijze raad en Uw steun.
Het zou te ver voeren U, mijn naaste vroegere medewerkers en
kollega's, alle afzonderlijk te noemen om U te danken voor Uw
toewijding, ijver en vriendschap. Deze heb ik in het bijzonder leren
achten en waarderen tijdens de tragische gebeurtenissen in Congo,
die ook onze kleine hechte gemeenschap van Europeanen en Afrikanen niet onberoerd lieten. U zult mij niet euvel duiden, dat ik
slechts mijn oudste persoonlijke medewerkers, Robert Dupuis en
Antoine Tamponi, met name noem. Helaas werd onze dierbare
Robert Dupuis kortgeleden onverwacht door de dood uit Uw midden weggerukt. Zijn nagedachtenis houd ik dankbaar in hoge ere.
Dames en Heren leden van het Personeel van het Laboratorium
voor Tropische Plantenteelt,
Het is veeleer regel dan uitzondering dat de nieuwe kapitein
van een schip andere hebbelijkheden en onhebbelijkheden bezit
dan de oude. Als de nieuwe kapitein bovendien uit de partikuliere
sektor komt, moet hij eerst nog leren navigeren op de ambtelijke
zee. Gij hebt mijn goede en slechte gewoonten blijmoedig aanvaard en met Uw hulp durf ik in vertrouwen Constantijn Huygens
na te zeggen:
'T kan mijn Schip niet qualik gaen.
Dames en Heren

Studenten,

Voor U is de koers, die de nieuwe kapitein zal varen het belangrijkst. Welnu, deze zal slechts in onderdelen afwijken van die van
de vorige, omdat deze immers reeds alle zeeën bevoer. Wat zal blijven veranderen, zijn de navigatiemiddelen. Het onderwijs moet
voortdurend in overeenstemming worden gebracht met de vorderingen van het onderzoek, het onderzoek moet reeds nu de antwoorden trachten te vinden op de vragen, die zich in de toekomst
kunnen voordoen. Gij zult niet kunnen volstaan met het getrouwelijk weergeven van op de colleges en practica behandelde leerstof,
maar Uw eigen inzichten in deze materie door zelfwerkzaamheid

84
moeten ontwikkelen. Gij kunt U daarbij spiegelen aan de aan Amnionitis Hermiae toegeschreven zinsnede:
„Amicus Plato, sed magis arnica Veritas!"
Ik heb gezegd en dank U voor Uw aandacht.

6. Enige aspecten van de landarbeid
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar inde
landbouwkundige aspectenvan de landbouwwerktuigkunde aan de landbouwhogeschool op 30 november1961 door
IR. A. MOENS

Mijne Heren Leden van het Bestuur van de
Landbouwhogeschool,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren, Docenten en Wetenschappelijke Medewerkers,
Dames en Heren Studenten en voorts gij allen,
die door Uw aanwezigheid blijk geeft van Uw
belangstelling,
Dames en Heren,
Het beeld, dat de landarbeid ons biedt, is rijk geschakeerd. Het
wordt gevormd door een eeuwenoud ontwikkelingsproces, dat thans
in snel tempo tot grote veranderingen leidt.
Een fase in het proces, die we kunnen aanduiden als het tijdperk
van „de vork en de schop" maakt plaats voor die van het „hendel
en het pedaal". Hierbij is de uitvoering van handelingen, zoals trekken, maaien, keren en laden, overgedragen aan werktuigen, die
door andere energiebronnen dan de menselijke spierkracht worden
getrokken en aangedreven. Met behulp van hendels en pedalen
stuurt de mens het werktuig en regelt hij zijn funktie.
Op geringe schaal heeft de mechanisatie het stadium van automatisering bereikt. In dit stadium worden de handelingen volledig
mechanisch verricht, terwijl afwijkingen door terugkoppeling —
zonder direkt ingrijpen van de mens —worden gekorrigeerd.
Voorbeelden hiervan zijn de vulling van het pootmechanisme
van de automatische aardappelpoter, de diepteregeling van sommige aanbouwwerktuigen en de vacuumregeling van melkmachines.
Weliswaar verricht de Nederlandse land- en tuinbouwer nog gedurende de helft van zijn werktijd handarbeid deels doordat de aan
de markt zijnde werktuigen niet algemeen worden gebruikt, deels
doordat voor een aantal bewerkingen nog geen werktuigen zijn
ontwikkeld, die naar de thans geldende maatstaven bevredigende
resultaten geven, doch hierin komt snel verandering.
Faktoren die de mechanisatie beïnvloeden
De snelheid, waarmede de mechanisatie en de automatisering
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voortschrijden, wordt bepaald door sociaal-ekonomische en ethische
drijfveren, evenals door landbouwkundige, arbeidskundige en werktuigbouwkundige mogelijkheden.
De ontdekking, ontwikkeling en toepassing van deze mogelijkheden is het terrein waarop de landbouwwerktuigkundige zich beweegt. Hij moet zich daarbij steeds bewust zijn van het feit, dat
vooruitgang tot stand komt door samenspel van een groot aantal
takken van wetenschap, die hiervoor gemakshalve in drie groepen
werden samengevat.
Zo worden b.v. ten behoeve van de oogst van aardappelen de
konstruktie, de bediening en het gebruik van de aardappelrooier
voortdurend verbeterd, terwijl anderzijds wordt gestreefd naar
grond, die vrij is van onkruid en — voor wat betreft kleigrond—
vrij van kluiten. Geheel nieuwe werktuigen zijn voor de hierbij
uit te voeren bewerkingen ontwikkeld zoals de aardappelvooregjes
en de rijenfrees.
De studie van de arbeid in de oogst werd uitgebreid tot een kritische analyse van andere voor de teelt van aardappelen noodzakelijke bewerkingen. Ook voor andere arbeidsprocessen, zoals de winning van hooi, de teelt van bieten en de verzorging van het vee,
wint het inzicht veld, dat de afzonderlijke bewerkingen, die voor
de produktie van een artikel nodig zijn, in hun onderlinge samenhang en in samenhang met de overige arbeid in het bedrijf moeten
worden bestudeerd.
Arbeidsvaardigheid
Een faktor, die bij de mechanisatie van de landarbeid bijzondere
aandacht vraagt, is de arbeidsvaardigheid. In verband met het seizoenmatig karakter van de landbouw, de eisen van vruchtopvolging en de bestrijding van weer- en prijsrisico's worden in een landen tuinbouwbedrijf gewoonlijk verschillende produkten voortgebracht. Bovendien is het aantal arbeidskrachten per onderneming
meestal klein. Het gevolg hiervan is, dat één persoon vele verschillende bewerkingen moet uitvoeren en de duur van iedere bewerking kort is. Door mechanisatie wordt de duur van de bewerkingstijd nog verder verkort. Deze ontwikkeling is nadelig voor het peil
van de arbeidsvaardigheid.
In de industrie is vastgesteld, dat de vaardigheid van een arbeider stijgt naarmate de seriegrootte van een werkstuk stijgt (8). De
vaardigheid neemt toe, doordat de arbeider tijdens de uitvoering
werkmethodeverbeteringen invoert, zoals een betere inrichting van
de werkplek, een betere opstelling van de gebruikte hulpmiddelen en een vereenvoudiging van het bewegingspatroon van zijn vingers, armen of benen. Ook neemt tijdens de produktie het aantal
toevallige afwijkingen van het optimale bewegingspatroon als ge-
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volg van het routineëffekt af. Hetzelfde verschijnsel valt in de landbouw waar te nemen.
Arbeidsverdeling
De vaardigheid wordt verhoogd door arbeidsverdeling in de vorm
van specialisatie. Door het aantal produkten tot een —uit landbouwkundig en ekonomisch verantwoord oogpunt _ minimum
aantal te beperken, wordt het aantal bewerkingen, dat iemand moet
verrichten kleiner en de omvang van elke bewerking groter dan in
een veelzijdig bedrijf. Daardoor dalen de arbeidsverliezen en nemen de mogelijkheden van mechanisatie toe.
Door een sterkere mechanisatie, een betere kennis van de produktietechniek en een grotere arbeidsvaardigheid is de arbeidsbehoefte in gespecialiseerde bedrijven kleiner dan in niet-gespecialiseerde. In de bedrijfsorganisatie moet met dit verschijnsel rekening
worden gehouden en moet men normen hanteren, die zijn aangepast aan de seriegrootte.
Bij specialisatie in de landbouw moet in aanmerking worden genomen, dat de gekozen produktierichting(en) een werkgelegenheid
biedt, die in overeenstemming is met de struktuur van het arbeidsaanbod.
Voor zoverre tijdelijke hulp nodig zal zijn, zal deze in de toekomst niet bestaan uit individuele arbeiders, die a.h.w. met hun
blote handen komen, doch in de vorm van loonwerkers, verenigingen voor gezamenlijke werktuigexploitatie, verhuurbedrijven voor
werktuigen, werkgeversverenigingen en verenigingen voor bedrijfshulpen.
Noodzakelijk hierbij is een goede coördinatie tussen het werkplan van de hulpontvangende landbouwbedrijven en dat van de
hulpverlenende bedrijven, zodat in beide groepen ondernemingen een zo volledig mogelijke rendabele werkgelegenheid ontstaat.
Hieraan wordt niet steeds voldaan zoals o.a. door KROLIS is aangetoond in een recente publikatie over de organisatie van een loonbedrijf (9).
Eenmansarbeid
Verhoging van de vaardigheid wordt ook bereikt door werkverdeling voor zover het bedrijven betreft met twee of meer arbeidskrachten. Vaak ontstaan grote arbeidsverliezen wanneer twee of
meer arbeiders met elkaar samenwerken. Zo zijn er bij het gebruik
van werktuigen een aantal handelingen als: transport, afstellen,
bijstellen en draaien, waarbij gewoonlijk alleen de bestuurder van
de paarden of de trekker de tijd produktief besteedt. Degenen, die
bijkomend werk verrichten, hebben wachttijd.
Het bijkomende werk omvat het bijsturen en de regeling van
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werkende delen van werktuigen, het vullen van voorraadbakken,
het verwisselen van kisten, manden of zakken; het verwijderen van
kluiten, loof e.d. en het sorteren en afvoegen van produkten.
De bijkomende arbeid wordt geëlimineerd door de werktuigen
geheel door de trekkerbestuurder te doen regelen, de materialen
en de produkten in losse toestand te vervoeren en de produkten
niet op de machine doch in de opslagplaats te reinigen en te sorteren.
De eenmansarbeid is een verschijnsel in het land- en tuinbouwbedrijf, dat enerzijds een gevolg is van de door de mechanisatie bereikte verlaging van de personeelsbezetting. Anderzijds treedt eenmansarbeid op de voorgrond als een doelmatige vorm van arbeidsorganisatie in de landbouw, waaraan de ontwikkeling van de bouw
en het gebruik van trekkers en werktuigen dient te worden aangepast.
Een verschijnsel, dat met eenmansarbeid samenhangt, is dat de
trekkerbestuurder soms een vrij groot aantal handelingen moet verrichten: besturing van de trekker, regeling van de werkdiepte van
scharen en andere door de grond gaande organen, de werking van
kettingroosters, zeven, transporteurs, haspels e.d.
Twee zaken zijn in dit verband belangrijk: de mate van zicht op
de werktuigen vanaf de trekkerzitplaats en de wijze van bediening
van de werktuigen. Handbediening vraagt veel inspanning en tijd.
Hetzelfde is soms het geval met mechanische bediening. Daarom
wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van hydraulische apparatuur. Voor eenmansarbeid biedt deze vele voordelen. Hij maakt
het de bestuurder gemakkelijk zich snel aan de omstandigheden
aan te passen. Bij kleine afwijkingen zal hij daardoor eerder tot
correctie overgaan dan bij hand- en mechanische bediening. De
hydraulische hefinrichting aan de trekker is thans in brede kring
bekend. Behalve voor de bediening van hieraan bevestigde werktuigen hebben velen de hefinrichting voor het verrichten van andere handelingen vanaf de trekkerzitplaats leren gebruiken. Een
aantal voorbeelden hiervan zijn:
(a) het aan- en afkoppelen van wagens en werktuigen;
(b) het in en uit het werk stellen en de diepteregeling van werktuigen, die vóór de achteras zijn geplaatst;
(c) het opheffen en verplaatsen van lasten met behulp van zakkenheffers, schovendragers en het verrichten van andere taken, die
zijn te vergelijken met die van de vorktruck.
Voor de regeling van de werking van werktuigonderdelen buiten
de hefinrichting om, evenals voor de bediening van getrokken
werktuigen, beschikken moderne trekkers over één of meer losse
aansluitingen aan het hydraulisch systeem. Deze worden toegepast
voor vele doeleinden, zoals de regeling van de maaihoogte van de
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zelfbinder en de maaidorser, de diepteregeling van de lichtorganen
van de bietenrooier, het hydraulisch lossen van wagens, het in en
uit het werk stellen van getrokken grondbewerkingswerktuigen, de
bediening van laadkranen, slootreinigers, kipbakken van oogstwerktuigen enz.
Transport als eenmansarbeid
Eenmansbediening bij machinale arbeid houdt niet alleen in, dat
werktuigen volledig door de trekkerbestuurder worden bestuurd.
De werktuigen moeten bovendien zodanig zijn ingericht, dat de te
verwerken materialen door de trekkerbestuurder in korte tijd en
zonder grote inspanning worden afgevoerd. De mechanisatie van
de hoofdbewerkingen zoals maaien, rooien, trekken en dorsen is
sneller voortgeschreden dan die van het bijkomende transport, omdat de eerste bij handwerk de meeste tijd vroegen. Het door de mechanisatie vrijkomende personeel werd ingeschakeld om het transport te verzorgen. Een voorbeeld hiervan herinner ik mij uit de eerste jaren, toen de maaidorser in Nederland in gebruik kwam. Het
gebeurde toen, dat 4—5 personen met een wagen achter de maaidorser aanreden om de op de grond geworpen zakken graan op te
laden. Eén stuurde de paarden, één stapelde de zakken op de wagen, twee legden de zakken op de schouder van de vijfde man en
deze droeg de zakken naar de wagen.
De aanpassing van de mechanisatie van de hoofdbewerkingen
en de aan- en afvoer van materialen en produkten is een probleem,
dat in vele bedrijven om oplossing vraagt.
We constateren dit in de vorm van het hanteren van melk in bussen, aardappelen in zakken of kisten, graan en kunstmest in zakken. Deze verpakkingsmiddelen stammen uit de tijd van het handwerk; hun vorm en inhoud is aangepast aan het fysiek arbeidsvermogen van de mens. Zij passen niet in een gemechaniseerde bedrijfsvoering, omdat zij geen continue stroming toelaten en de verpakkingseenheid te klein is om doeltreffend te worden gemechaniseerd. Het verwisselen van volle door ledige zakken of kisten vraagt
extra personeel, tenminste één persoon. Door een voortdurende
ontwikkeling, zowel wat betreft de bouw van werktuigen, als het
gebruik, vertoont de kapaciteit een stijgende lijn als gevolg waarvan één persoon vaak niet toereikend is. Voorbeelden hiervan zijn
de grotere typen maaidorsers en meerrijïge aardappelrooiers. Kisten komen alleen in aanmerking wanneer zij mechanisch kunnen
worden gevuld en geledigd zoals laad- en stapelkisten (6).
In de mechanisatie van het transport dient gebruik te worden
gemaakt van hiervoor gunstige eigenschappen, die het materiaal of
het produkt van nature heeft, of door een speciale bewerking kan
verkrijgen (6). Een dergelijke eigenschap is het stromend zijn. Wa-
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ter, melk, vloeibare mest en korrelvormige vaste stoffen behoren
hiertoe. Andere materialen kunnen stromend worden gemaakt door
ze te verkleinen en een korrelvorm te geven. Een voorbeeld hiervan is het in brokjes persen van groenvoedermeel en hooi. Knol-,
wortel- en bolvormige produkten, zoals uien en aardappelen zijn
eveneens geschikt voor stromende produktie. Daarbij rollen zij over
elkaar heen. Geschiedt dit met een grote snelheid dan zijn de botsingen zo hevig, dat ze worden beschadigd. We mogen daarom
slechts in beperkte mate van deze eigenschap gebruik maken.
Voor een aantal materialen en produkten, waarvan het transport
in de land- en tuinbouw een grote rol speelt, zullen we in het kort
nagaan welke mogelijkheden voor mechanisatie, in het bijzonder
gemechaniseerde eenmansarbeid, aanwezig zijn.
In de op de boerderij aan te voeren materialen neemt veevoeder
de eerste plaats in. Voor het vervoer worden vrijwel uitsluitend
zakken gebruikt.
Los transport kan plaats hebben op tweeërlei wijze. Ten eerste
met behulp van een vrachtauto voorzien van één grote of enige
kleinere meelbakken. Bij dit systeem worden in of naast de voederbergplaats op de boerderij voersilo's geplaatst, die worden gevuld
door gebruik te maken van perslucht, een vijzel of de zwaartekracht. Deze werkwijze is geschikt voor grotere partijen.
Een tussenweg tussen los vervoer en zakken is die, waarbij verschillende voeders in afzonderlijke meelbakken van de vrachtauto
worden gestort en op de boerderij in hoeveelheden van 50 kg worden opgezakt en afgeleverd. Deze werkwijze is voor kleine partijen
geschikt.
Voor het voeren wordt gebruik gemaakt van voerkarren, die
tijdens het vullen onder de uitlaatopening van de silo of andere
opslagruimte worden geplaatst. Voerkarren zullen in de toekomst
plaats maken voor transportbanden, voerkettingen, schuifstangen
en vijzels, die in of boven de voerbak zijn gelegen en het voer geheel mechanisch in de gewenste hoeveelheid en op het gewenste
tijdstip vóór de dieren brengen. Mechanische voersystemen zijn in
een aantal gespecialiseerde pluimveehouderijen, varkenshouderijen
en rundveemestbedrijven in gebruik (1). Ook de zelflossende wagen, die voorzien is van een inrichting voor zijafvoer, kan worden
gebruikt, voorzover de stalinrichting hieraan is of wordt aangepast.
Door middel van grupuitmesters wordt de stalmest geheel mechanisch uit de stal verwijderd. Door de mest met behulp van een
trekkerlader op een stalmeststrooier te laden is de verwerking geheel door één persoon uit te voeren (3). In de bedrijven, die geen
stro gebruiken, kan de dunne mest door spoelen met water of gier
worden afgevoerd.
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Kunstmest en zaaizaden worden nog in hoofdzaak aangevoerd in
zakken. Het laden en lossen in handwerk, waarvoor steeds twee
personen nodig zijn, kan worden afgeschaft, wanneer gebruik wordt
gemaakt van laadborden, die met behulp van een hefvork aan de
trekker worden geladen en gelost. Het enige handwerk, dat overblijft is het ledigen van de zakken in de strooier resp. de zaaimachine. Geschiedt dit vanaf de wagen dan is het werk niet inspannend. Zakken, die niet zwaarder mogen zijn dan 50 kg, hebben twee
voordelen boven los transport:
(1) de dosering is eenvoudig;
(2) tussentijdse opslag eist geen bijzondere voorzieningen.
Kunstmest, die los wordt gestort, wordt soms spoedig hard en
kluiterig, waardoor hij vóór het strooien moet worden fijn gemaakt.
Los vervoer van kunstmest komt in dit geval alleen in aanmerking
wanneer spoedig daarna kan worden gestrooid. De wagen moet
worden voorzien van een losinrichting, waar de bak van de strooier
onder kan worden geplaatst.
Vereenvoudiging van het transport van pootgoed in kiembakken
is mogelijk door het gebruik van laadborden, waarop een aantal
kiembakken worden geplaatst. Bij de inrichting van de bewaarplaats
moet hiermee rekening worden gehouden. Pootgoed met nog weinig
ontwikkelde kiemen kan in stapelkisten worden vervoerd.
Van de landbouwproducten is melk de belangrijkste. Het kan
door middel van een buizenstelsel gemakkelijk worden vervoerd.
De melkleiding maakt een meer hygiënische melkwinning mogelijk, terwijl de melker zijn volle aandacht kan wijden aan de bediening van de melkmachine. Daardoor kunnen meer melkapparaten
worden gebruikt en nieuwe methoden van melken zoals het volledig machinaal melken — zonder namelken met de hand — zorgvuldiger worden uitgevoerd (3).
Granen, peulvruchten en zaden dienen bij maaidorsen, opraapdorsen of van het veld dorsen op andere wijze, te worden verzameld in een op de maaidorser gebouwde verzamelbak, die tijdens
het werk in een naast de machine rijdende zelflossende wagen wordt
geledigd. De verzamelbak dient als tijdelijke opslag, waardoor maaidorsen en het vervoer niet onmiddellijk aan elkaar zijn gekoppeld (7).
Aardappelen worden nog overwegend in zakken vervoerd. Zowel voor het vullen als het ledigen van de zakken zijn ten opzichte
van los transport twee personen extra nodig. Los storten op een
meerijdende wagen of in een verzamelbak op de rooier verdient
aanbeveling (2).
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Suikerbieten, een nog omvangrijker produkt dan aardappelen,
worden in toenemende mate tijdens het rooien op wagens of in
een op de rooier gebouwde verzamelbak geladen. Zowel bij aardappelen als bieten verdient het laden in een bak op de rooier de
voorkeur boven laden op wagens, omdat hierbij minder personen
nodig zijn en minder sporen worden gemaakt. Dit geldt in de eerste plaats voor eenrijïge werktuigen. Voor drie- en meerrijïge rooiers is direkte afvoer op wagens noodzakelijk, omdat de vereiste
grootte van de bak het werktuig te zwaar en te duur zou maken.
De tweerijïge rooier neemt hierbij enigszins een tussenpositie in.
Een belangrijk punt hierbij is, dat de verzamelbak in korte tijd—
zo mogelijk tijdens het rooien — kan worden geledigd.
Tussentijdse opslag van alle genoemde produkten op het veld,
hetzij los hetzij verpakt in zakken, vraagt tenminste één werkgang
extra en verlengt de tijd, dat het produkt aan weerrisico's is blootgesteld. De weerstoestand bemoeilijkt in de land- en tuinbouw vaak
in ernstige mate de organisatie en kan het produkt beschadigen.
Het streven moet er steeds op zijn gericht de produkten zo spoedig
mogelijk onder dak te brengen en ze daarna voor aflevering en gebruik gereed te maken: sorteren, reinigen, drogen, koelen en ompakken.
Voor granen, zaden en aardappelen is naast los transport een ontwikkeling gaande in het gebruik van stapelkisten. Ook voor het
vervoer van fruit wordt hiervan gebruik gemaakt (5).
Ten opzichte van los transport bieden stapelkisten de volgende
voordelen:
(1) De inrichting van de wagens vraagt geen bijzondere voorzienin-

s en (2) Kleine partijen kunnen zonder extra voorzieningen gescheiden
worden bewaard, gedroogd en verwerkt.
(3) De kans op beschadiging is kleiner dan bij los transport, doordat het produkt minder keren wordt omgestort.
De kisten, die in geladen toestand een gewicht hebben van 250—
1250 kg worden verplaatst met een heftruck of een trekker, die aan
de vóór- of achterzijde is voorzien van een hydraulische hefvork. Is
eenmaal een heftruck of trekker met hefvork aanwezig dan verdient het aanbeveling voor andere materialen laad- en stapelborden
te gebruiken, zoals ik hiervoor reeds noemde voor kiembakken,
zakken kunstmest e.d.
Het gewicht van de stapelkisten en beladen stapelborden moet
worden aangepast aan het hefvermogen van de heftruck of trekker.
Stapelkisten en -borden nemen in het intern transport in industri-

!
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ele werkplaatsen en bewaarplaatsen een grote plaats in. Het kenmerk van dit transportsysteem is, dat de materialen en produkten
tot eenheden worden samengevoegd, die zijn aangepast aan het
vermogen van de trekker respectievelijk de heftruck.
Aan de gebouwen stelt het gebruik van stapelborden en -kisten
de eis, dat ze voldoende ruimte bieden voor heen en weer rijden:
brede, hoge deuren en ruime opslagruimten met een vlakliggend
dak.
Gras bestemd voor stalvoedering, kuilbereiding of kunstmatig
drogen is een zwaar en volumineus produkt. Met behulp van de
veldhakselaar wordt het gras in één bewerking gemaaid en geladen, waarbij het door middel van een luchtstroom over de gehele
wagen wordt verdeeld.
Met de groenvoerlader was dit laatste in het verleden niet het
geval, zodat 1—2 personen het gras moesten stapelen. Sedert enige
jaren worden de laders uitgerust met een werpband, een bovenaan
het freem van de lader bevestigde snel draaiende transportband,
die het produkt over vrijwel de gehele wagen verdeelt. Ook voor
hooi, bietenblad en in het zwad liggende niet-gedorsen erwten
wordt de groenvoerlader gebruikt.
Een ander werktuig, dat voor mechanisch laden van gras geschikt
is gebleken, is de laadvork vóór- of achteraan de trekker gebouwd.
In Nederland is de belangstelling voor het hakselen tot aan de
komst van een nieuw type veldhakselaar —de maaikneuzer — gering geweest.
Hiervoor zijn verschillende oorzaken:
(l)het hakselen vraagt meer vermogen dan laden;
(2) het hakselen stelt bijzondere eisen aan de inrichting van de wagen en de opslagruimte.
De maaikneuzer, die door de wijze waarop groenvoer voor de
kuilbereiding wordt gekneusd, een gunstige invloed heeft op het
conserveringsproces, heeft deze bezwaren overwonnen. Daardoor is
de belangstelling voor de werkmethode „hakselen" veel groter geworden dan enige jaren geleden.
Sommige maaikneuzers zijn voorzien van een blaashakselaar,
waardoor het produkt wordt verkleind. Doordat de blaashakselaar
bij de afvoer van het produkt een groter rendement heeft dan de
rotor is het benodigde vermogen van een maaikneushakselaar niet
groter dan van een maaikneuzer. Kort hakselen (lengte 1—2 cm)
leent zich bovendien beter voor mechanisch vervoer door middel
van een groenvoerfrees e.d. waarmee het uit het vak of de schuur
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kan worden losgemaakt, evenals voor verder vervoer door middel
van een vijzel of perslucht. Ik heb de indruk, dat de praktijk grote
behoefte gevoelt aan werktuigen, die het kuilvoer uit de silo nemen. De behoefte is het grootst op de bedrijven waar torensilo's
worden gebruikt, maar ook voor lage ronde silo's en sleufsilo's is
er behoefte aan silolossers. Tezamen met de zelflossende wagen
sluiten zij de cyclus van het volledig mechanisch transport van
groenvoer.
Hooi evenals stro, dat na het maaidorsen of opraapdorsen in het
veld achterblijft, is licht en volumineus. Door laden met behulp
van een groenvoerlader of trekkerlader en lossen met een grijper,
een hijsinrichting met netten of een blaashakselaar is volledig
mechanisch transport mogelijk. Het stapelen van het produkt op
de wagen, zowel als in de schuur, vraagt echter inspannende handarbeid.
Door hooi of stro in pakken te persen wordt ruimte bespaard en
een beter hanteerbaar produkt verkregen. Bij het persen worden
drie wegen gevolgd:
(1) verspreid op het veld neerleggen,
(2) verzamelen aan hopen,
(3) laden op een meerijdende wagen.
Bij gebruik van de lage druk pers wordt gewoonlijk de derde
methode gevolgd. Bij gebruik van de hoge druk pers komt verspreid
neerleggen veel voor.
De pers bereikt bij deze methode de hoogste kapaciteit. Verspreid
liggende pakken worden door een aan de trekker of de wagen gebouwde speciale pakkenlader opgeladen. De werkwijze hierbij is,
dat zodra de taster van dit werktuig een op de grond liggend pak
raakt, dit door een klem of vork wordt gegrepen en op de wagen
wordt gestort. Daarna moeten de op de wagen vallende pakken
worden gestapeld. Bij gebruik van pakkenwerpers, die de pakken
op elk punt van de wagen kunnen werpen kan bij vervoer over
korte afstanden het stapelen achterwege blijven mits de wagen is
voorzien van hoge schotten.
Het heen en weer rijden op het veld tijdens het laden kan worden verminderd door bij het persen een kooivormige slede achter
de pers te bevestigen, die door de trekkerbestuurder op vaste punten wordt geledigd.
Voor het verzamelen van pakken aan hopen is een tweede persoon bij het persen nodig, die de pakken op een achter de pers bevestigde kar of slede stapelt en ze daarna in hopen van 6—20 stuks
lost. Hopen pakken kunnen met behulp van een trekkerlader op
wagens worden geladen, of bij korte afstanden, rechtstreeks naar
de schuur worden gereden.
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Voor het rechtstreeks vanaf de pers op de wagen laden zijn, behalve de trekkerbestuurder, 1—2 personen nodig, afhankelijk van
de kapaciteit van de pers en de lengte van de wagen of de vrachtauto.
Ook hierbij is eenmansarbeid mogelijk wanneer gebruik wordt
gemaakt van een pakkenwerper, een werktuig dat in het buitenland, met name N.-Amerika, reeds enige bekendheid geniet. Dit
werktuig, dat achter het perskanaal aan de pers is bevestigd, bezit
een inrichting, die de uit de pers komende pakken vastgrijpt en
in een achter de pers gekoppelde wagen werpt.
De pakkenwerper wordt aangedreven door een opgebouwde motor. Door variatie van het toerental van de motor worden de pakken
naar keuze vóór- of achterin de wagen geworpen. Behalve voor
korte afstanden kan ook hierbij het stapelen in handwerk niet
worden gemist.
Voor het lossen van pakken hooi of stro zijn tenminste twee personen nodig: één voor het afnemen van de pakken van de wagen
en één voor het stapelen in de schuur.
Uit het vorenstaande volgt, dat de opraappers in zijn tegenwoordige vorm aan volledige eenmansarbeid grote moeilijkheden in de
weg legt. De oorzaak hiervan is de vorm en het gewicht van de
pakken, waarbij de konstrukteurs van persen zich in het verleden
geheel hebben ingesteld op handarbeid.
Het is daarom verheugend, dat in Amerikaanse onderzoekingen
op het terrein van „materials handling" wordt gezocht naar middelen hooi — en stro — zodanig te verpakken, dat volledig mechanisch
transport mogelijk wordt. Hierbij zijn twee richtingen aanwijsbaar.
De eerste gaat uit van de bestaande opraappers, waarbij de maat
en het gewicht van de pakken worden gewijzigd en waarbij men
b.v. werkt met pakjes van 30 tot 40 cm in het vierkant (9).
De tweede richting is het persen tot brokjes of koekjes.
Door gehakseld hooi gedurende korte tijd onder zeer hoge druk
in matrijzen of openingen in een plaat te persen ontstaan koekjes
resp. brokjes. Het persen vraagt veel vermogen. Bij proefnemingen
in Amerika wordt voor het persen met behulp van een stationnaire
pers bij een kapaciteit van 4—5 t/h een motor van 100 pk gebruikt.
De methode is nog in ontwikkeling (4).
Hiervóór werd reeds meermalen de inrichting van de landbouwwagen genoemd. Voor mechanisch laden en lossen van wagens moeten de wagens zijn aangepast aan de eisen, die het produkt stelt
evenals aan de bedrijfsomstandigheden, zoals beschikbare traktie,
produktieomvang en transportafstanden (2). Voor het laden moet
de wagen zijn voorzien van een passende laadbak, schotten en eventueel een kap. Het eenvoudigste systeem van lossen is gebruik te
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maken van een trechtervormige laadbak, die aan de onderzijde is
voorzien van één of meer bodemkleppen. Deze is geschikt voor het
vervoer van granen e.d. Voorzien van een strooiapparaat kan hij als
kunstmeststrooier worden gebruikt. Aardappelen en bieten kunnen
niet op deze wijze worden gelost, omdat de lading boven de opening een „brug" vormt.
Een andere werkwijze is kippen van de laadbak. Dit systeem is
geschikt voor lossen in een lager gelegen opslag: sleufsilo, stortput,
schip e.d. Zonodig kan de wagen op een verhoogd platform worden
gereden. Moeten de produkten in een silo, een bewaarplaats of aan
de hoop worden gebracht dan moet het kippen geschieden in een
stortput of verrijdbare kaar van waaruit een transporteur de produkten omhoog voert. Aardappelen, uien e.d. produkten worden
hierdoor echter beschadigd. Ook vraagt deze wijze van lossen extra
investeringen. Een eenvoudiger methode is het gebruik van een
losinrichting op de wagen, die het produkt in nauwkeurig regelbare hoeveelheden afvoert (bij kippen vallen gras en aardappelen
en masse omlaag).
Deze bestaat uit een over de bodem van de laadbak draaiend
mechanisme, dat de lading naar keuze naar achteren of naar voren
voert. Het mechanisme wordt gevormd door een paar kettingen
die onderling zijn verbonden door meenemers of door een ronddraaiend doek. Dit laatste vermindert de kans op beschadiging. De
lading wordt op een dwarstransporteur gebracht en vandaar verder
vervoerd. Het geheel kan naar keuze door een elektromotor of de
trekker worden aangedreven. De wagen voorzien van kettingen en
dwarsstangen is ook geschikt voor het strooien van stalmest en het
lossen van andere produkten. Voor niet-rollende produkten, zoals
gras, moeten vóór de transporteur enige verdeelhaspels worden
aangebracht, teneinde een voldoende gelijkmatige aanvoer op deze
transporteur te verkrijgen. Dit type wagen, dat meer mogelijkheden
heeft dan de vorige, biedt goede vooruitzichten.
In het voorgaande heb ik in het kort stilgestaan bij enige aspecten van de landarbeid, in het bijzonder de ontwikkeling van eenmanssystemen bij de oogst en het transport. Ook andere werkzaamheden in het land- en tuinbouwbedrijf moeten door één persoon
kunnen worden verricht. Ik denk hierbij aan het gebruiksklaar
maken en het verplaatsen van werktuigen en het verwisselen van
onderdelen. Een werktuig, dat herhaaldelijk moet worden verplaatst is b.v. de transporteur. Het gewicht van dit werktuig en de
bouw van het freem moeten op eenmansarbeid zijn berekend.
Het eenmansysteem heeft om organisatorische redenen voordelen
boven groepsarbeid. Ook ontwikkelt de struktuur van de land- en
tuinbouwbedrijven zich in een richting, waarin vaak niet meer dan
één arbeidskracht in een bedrijf beschikbaar is.
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Van de landbouwer, de tuinder en de landarbeider vraagt de mechanisatie een grote mate van zelfstandigheid, kennis en inzicht om
het kapitaal, belegd in technische hulpmiddelen, kundig te beheren. De mechanisatie stelt lagere eisen aan de mens wat betreft
spierkracht, lengte e.d., doch hogere eisen wat betreft belissingskracht, koncentratievermogen en technische kennis.
De mechanisatie zal een aantal onaangename eigenschappen van
de landarbeid wegnemen. Anderzijds moet worden voorkomen, dat
nieuwe gevaren of onaangename eigenschappen ontstaan. Ik denk
hier b.v. aan een onjuiste plaatsing van hendels en pedalen, veel
inspanning vragende stuurinrichtingen en remmen en slechte zittingen van trekkers en zelfrijdende werktuigen. Deze verschijnselen zullen in de toekomst zwaar wegen, omdat de bestuurder een
groot deel van zijn werktijd op deze zittingen zal doorbrengen. Het
is een werkplek waar zoals RIEMER in zijn college ter gelegenheid
van zijn afscheid als hoogleraar aan deze Hogeschool opmerkt, door
bescherming tegen onaangename klimaatsinvloeden, door een goede
plaatsing van de instrumenten en een gemakkelijke bediening van
hendels en pedalen comfort aan de mens moet worden geboden (11).
Naast de landbouwkundige, ekonomische en technische aspekten
van de mechanisatie verdienen de menselijke faktoren onze volle
aandacht, omdat zij mede bepalen in hoeverre de landbouwer en
zijn medewerkers in de toekomst een menswaardig bestaan zullen
leiden, dat de vergelijking met andere beroepen kan doorstaan.
Zeer geachte Toehoorders,
Bij de aanvaarding van mijn ambt moge ik Hare Majesteit de
Koningin mijn eerbiedige dank betuigen voor het feit, dat het Haar
heeft behaagd mij tot hoogleraar aan deze Hogeschool te benoemen.
Mijne Heren Voorzitter en Leden van het Bestuur van de Landbouwhogeschool,
Wanneer ik zoeven mijn betoog heb beëindigd met de hoop uit
te spreken, dat de mechanisatie van de land- en tuinbouw ertoe zal
bijdragen, dat aan de landbouwer en zijn medewerkers in de toekomst een waardig bestaan ten deel zal vallen, dan heb ik daarmee
uiting willen geven aan mijn bedoeling het aan mij toevertrouwde
gedeelte van de landbouwwerktuigkunde door onderwijs en onderzoek in deze richting te ontwikkelen.
Ik betuig U mijn dank, dat U mij voor dit gewichtige ambt hebt
willen voordragen en ik verzeker Ü, dat ik alles zal doen, dat in
mijn vermogen ligt de mij gegeven opdracht zo getrouw mogelijk
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uit te voeren. Het is mij een grote vreugde, dat aan de landbouwwerktuigkunde zulk een ruime armslag gegeven is, dat twee hoogleraren deze tak van wetenschap kunnen beoefenen. U hebt daarmede uitdrukking gegeven aan het feit, dat de Landbouwhogeschool een dynamische instelling is, waar de opleiding en de wetenschappelijke vorming van de landbouwkundige ingenieur aan
de eisen des tijds wordt aangepast.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Te zijn opgenomen in de kring van degenen, waartoe een aantal
van mijn hooggeachte leermeesters behoren, stemt mij tot beschroomdheid, maar tegelijk tot vreugde.
Vreugde om de gelegenheid, die mij geboden wordt, een bijdrage
te leveren aan de verdieping en verbreding van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek aan deze Hogeschool.
Het perspectief, dat ik in het voorgaande van de landarbeid heb
gegeven, toont aan, dat de mechanisatie een diepgaande invloed
heeft op vele aspecten van de land- en tuinbouw. De aan mij toevertrouwde taak van de behandeling van de landbouwkundige aspecten van de landbouwwerktuigkunde zal mij in aanraking brengen met verscheidene andere gespecialiseerde vakgebieden in de
land- en tuinbouw, zoals de planteteelt de veeteelt en de landhuishoudkunde. Ik moge U verzekeren dat ik het op hoge prijs zal
stellen daarbij Uw adviezen en inlichtingen te mogen vernemen en
in gezamenlijk overleg tot een verdere ontwikkeling van de landbouwwetenschappen te geraken. Gaarne zeg ik U dank voor de
hartelijke wijze waarop U mij in Uw midden hebt ontvangen.
Hooggeleerde Riemer,
Hier te mogen staan als één van Uw opvolgers als hoogleraar in
de landbouwwerktuigkunde, is voor mij aanleiding U dank te zeggen voor de vele steun en medewerking, die ik in de afgelopen
jaren als onderzoeker en sinds kort als hoogleraar van U heb mogen
ontvangen. U is het geweest, die aan deze Hogeschool de grondslag
hebt gelegd voor de opleiding van de landbouwkundig ingenieur
als landbouwwerktuigkundige specialist. U hebt hiermede aan de
land- en tuinbouw een grote dienst bewezen. In deze tijd, waarin
de land- en tuinbouw in een snel tempo wordt gemechaniseerd is
het van onschatbare betekenis, dat het onderzoek, het onderwijs en
de voorlichting in de landbouwwerktuigkunde in handen kan worden gelegd van Wageningse ingenieurs, die hiervoor een speciale
opleiding hebben ontvangen. Hetzelfde geldt voor adviserende en
leidinggevende posities in de landbouwwerktuigenindustrie en
-handel. In deze bedrijven, die in de mechanisatie van de landbouw
een belangrijke rol vervullen, is, naast commercieel inzicht en tech-
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nische bekwaamheid, kennis nodig van de doeleinden waarvoor, de
omstandigheden waaronder en de wijze waarop landbouwwerktuigen worden gebruikt.
Het is mede door Uw toedoen, dat steeds meer fabrikanten en
importeurs van landbouwwerktuigen ertoe overgaan landbouwkundigen in de lijn- en staffunkties van hun bedrijf te plaatsen.
Ik beschouw het als een groot voorrecht tezamen met collega
Quast de landbouwwerktuigkundige vorming van de Wageningse
student van U te mogen overnemen.
Hooggeleerde Quast,
Als collega's hebben wij elkaar in de afgelopen maanden leren
kennen. Ik heb U daarbij leren waarderen om de prettige wijze
waarop U mij in de afdeling hebt opgenomen. Zoals ik in het voorgaande heb betoogd, zal de toekomstige mechanisatie van de landarbeid afhangen van de vorderingen die de techniek in de toekomst
zal maken. Ik waardeer het met U aan de verwezenlijking van deze
vorderingen te mogen werken en ik verzeker U, dat ik te allen tijde
naar vermogen zal trachten behulpzaam te zijn om tezamen de door
ons aanvaarde opdracht aan deze Hogeschool zo goed mogelijk uit
te voeren.
Edelgestrenge Postuma,
Als medewerker van het Instituut voor Landbouwtechniek en
Rationalisatie is mij onder Uw leiding de gelegenheid geboden mij
te verdiepen in de problemen van de vormgeving en de organisatie
van de landarbeid. Uw belangstelling is mij daarbij tot steun geweest. Van harte hoop ik, dat de goede samenwerking, die steeds
de sfeer in het Instituut heeft gekenmerkt zal worden bestendigd.
Dames en Heren werkzaam in het Centrum Techniek
Het is niet toevallig, dat wij allen in hetzelfde complex gebouwen zijn gehuisvest. Het is een dagelijkse getuige van het feit, dat
we ieder op zijn terrein een bijdrage leveren aan het schone proces
van de mechanisatie en vernieuwing van de technische inrichting
van het land- en tuinbouwbedrijf, met als doel de arbeid van de
landbouwer en zijn medewerkers te verlichten en een rijkere inhoud te geven.
Mijn nieuwe taak zal mij met velen Uwer in kontakt brengen,
voorzover dit kontakt nog niet aanwezig was. Gaarne doe ik een
beroep op Uw medewerking de studerenden in de landbouwwerktuigkunde deelgenoot te maken van de rijke kennis, die U van Uw
vakgebied bezit. Anderzijds geef ik U graag de verzekering van mijn
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hartelijke wens tot samenwerking en spreek ik mijn erkentelijkheid
uit voor de wijze waarop U mij in het verleden bent tegemoet getreden.
Dames en Heren Studenten,
Het beeld, dat de landarbeid ons biedt, is fascinerend. Niet alleen
door het kleurenspel van de vele werktuigen, die we op het moderne land- en tuinbouwbedrijf aantreffen, doch ook door de verheffing van het niveau van de landarbeid, die zij tot stand brengen,
waardoor de agrariër in de toekomst een grotere genoegdoening in
zijn beroep zal vinden. Meer dan de helft van de wereldbevolking
vindt nog zijn bestaan in de landbouw. De meesten van hen verrichten hun werk met primitieve middelen. Zij hebben nog nauwelijks „de schop en vork" periode bereikt. Hiertegenover staat de
landbouw in de ontwikkelde landen, die in een snel tempo de moderne middelen van de techniek dienstbaar weet te stellen aan zijn
streven tot welvaart. De grote tegenstellingen tussen de welvaart
in deze landen en de zgn. ontwikkelingsgebieden laten er geen twijfel over bestaan, dat mechanisatie en een goede technische organisatie van het land- en tuinbouwbedrijf onmisbaar zijn voor de opbouw van een welvarende maatschappij. Ik beschouw het als een
voorrecht U, door het onderwijs in de landbouwkundige aspecten
van de landbouwwerktuigkunde, in dit vakgebied te mogen inleiden.
Ik stel mij voor U een inzicht te geven in de grondslagen, waarop de arbeid in het land- en tuinbouwbedrijf wordt georganiseerd
en kennis te verschaffen van de arbeidsmethoden en de werktuigen,
die hierbij worden gebruikt, voorzover dit betreft hun landbouwkundige en arbeidskundige eigenschappen en de hieraan gestelde
eisen.
Naast een theoretisch-wetenschappelijke vorming zal in ruime
mate aandacht worden geschonken aan praktische oefeningen in
het gebruik en het onderzoek van werktuigen en arbeidsmethoden.
Degenen, die de landbouwwerktuigkunde als studierichting kiezen, worden bovendien in de gelegenheid gesteld een zelfstandig
onderzoek uit te voeren.
De mechanisatie van de landbouw staat aan zijn begin en de weg
naar het tijdvak van de „drukknop en de kontrolemeter" is nog
lang. Gaarne nodig ik U uit mij en allen, wier taak het is de mechanisatie in goede banen verder te voeren, te begeleiden.
Ik dank U voor Uw aandacht.
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7. Enige aspecten van de melkveevoeding
Redeuitgesproken bij deaanvaardingvanhet ambt vanhoogleraar in deleer van
deveevoeding, metuitzonderingvandefysiologischegrondslagenvandeveevoeding,
aan deLandbouwhogeschool op25januari 1962 door
IR. S. IWEMA

Mijne Heren Leden van het Bestuur van de Landbouwhogeschool,
Dames en Heren Hoogleraren en Lectoren,
Dames en Heren Docenten, Wetenschappelijke en andere
medewerkers aan de Landbouwhogeschool,
Dames en Heren Studenten,
Voorts gij allen, die door Uw aanwezigheid blijk geeft van
belangstelling,
Zeer gewaardeerde Toehoorderessen en Toehoorders,
Wanneer men de gebruikelijke voedernormen voor het melkvee
beschouwt — zoals deze onder meer voorkomen in de bekende
kleine tabel van het „Centraal Veevoederbureau in Nederland"—
dan moet men wel de idee krijgen dat de voeding van dit vee een
zeer eenvoudige aangelegenheid is. Immers men ziet dan slechts
behoeften vermeld voor de droge stof, de zetmeelwaarde en het
voedernormruweiwit. Zeer gemakkelijk wordt dan de indruk gevestigd dat steeds met de genoemde drie maatstaven kan worden
volstaan en dat de verdere inhoud van genoemde begrippen en
de rest van de samenstelling van het rantsoen er heel weinig toe
doen.
In werkelijkheid stelt het dier heel wat meer eisen dan de genoemde normen suggereren. Ook al voldoet een rantsoen aan de
genoemde maatstaven, dan is het nog zeer wel mogelijk dat de
produktie tegenvalt of de gezondheid achteruitgaat.
Toch kan men in de praktijk meestal zeer goed met deze drie
begrippen volstaan. Zij zijn namelijk voldoende als men zich houdt
aan de tot dusver gebruikelijke hoeveelheden ruw- en krachtvoeders van de gebruikelijke samenstellingen. Naar de ervaring heeft
geleerd kunnen daarmee alle niet genoemde behoeften op bevredigende wijze worden gedekt. Wijkt men echter af van de gebruikelijke hoeveelheden en/of kwaliteiten en/of gebruiksvolgorde
dan moeten ook andere normen worden getest of soms zelfs eerst
oriënterende proeven worden genomen.

103
De drie genoemde normen staan in verband met het lichaamsgewicht en de lichaamsontwikkeling en verder met de hoeveelheid
melk en het melkvetpercentage óf met het stadium van de dracht.
Zij zijn niet afgesteld op het verkrijgen van recordprodukties, wel
benaderen zij de hoogste efficiency op voedertechnisch niveau.
Houdt men zich aan de normen bij de gebruikelijke rantsoensamenstellingen dan behoudt men een goede gezondheid, een
juiste conditie en een goede melkproduktie. Kortom zij voldoen
dus aan de eis van de grote praktijk: eenvoudig en voldoende.
Gaan we deze normen wat meer fundamenteel benaderen, dan
blijken er nog heel wat problemen achter schuil te gaan. Sommige
daarvan zijn wel opgelost, andere vragen nog nader onderzoek. Op
deze problemen zal nader worden ingegaan waarbij zekere beperkingen noodzakelijk zijn.
Droge stof
De hoeveelheid droge stof wordt als een maat voor de verzadiging van het dier gehanteerd. Uit vele proeven is gebleken dat de
soort droge stof — de samenstelling van het rantsoen — hierbij
echter ook een rol speelt en verder dat ook het vocht een zekere
verzadigende werking bezit. Ofschoon we in het algemeen een
hoge verteerbaarheid van de droge stof op prijs stellen, mag deze
echter ook weer niet al te hoog zijn. Ter wille van de diergezondheid en van de produktie moet een deel onverteerd —als ballast
— het lichaam verlaten. Aan de smakelijkheid van het rantsoen en
haar bekomzaamheid moet ook nog een bepaalde betekenis voor
de drogestofopname worden toegekend.
De praktijk heeft aan de opgegeven waarden echter zeker houvast, al betekent dit niet dat de opgegeven hoeveelheid steeds
voldoende is of ook wordt opgenomen. Reeds jaren is er naar een
meer exacte maatstaf gezocht, maar nog steeds is men er niet in
geslaagd deze te vinden. Behalve een exactheid wordt ook de praktische bruikbaarheid noodzakelijk geacht.
Eiwit
Blijkens recente proeven aan het Veevoedingsinstituut „Hoorn"
voldoen de huidige eiwitnormen — 10% lager dan die welke
LARS FREDERIKSEN destijds heeft voorgesteld — zeer wel aan de eisen
van de praktijk. Onder goed controleerbare omstandigheden —die
op een doorsnee praktijkbedrijf echter niet voorkomen — kan men
echter nóg 10% lager gaan zonder het dier of de produktie nadelig
te beïnvloeden.
Algemeen wordt aangenomen dat de eiwhkzoaliteit voor herkauwers van heel weinig betekenis is; zolang we echter niet beter georiënteerd zijn over de eiwitvorming in de pens, streven we veilig-
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heidshalve toch naar een zekere variatie in de verstrekte eiwitten.
Misschien is het niet ondenkbaar dat de eiwitnormen kunnen
dalen wanneer aan zeer bepaalde behoeften van de pensflora en
-fauna —die zeer wel buiten de eiwitfraktie kunnen liggen —is
voldaan. Verder houdt dit in dat we behalve van de verteerbaarheid ook meer moeten weten van de retentie, en wel speciaal van
die van de amidenstikstof.
Zetmeelwaarde
Blijkens jarenlange ervaringen van het reeds eerder genoemde
Veevoedingsinstituut voldoet de zetmeelwaardenorm aan hoge
eisen; zij is dan ook scherp gesteld, waardoor het ontraden moet
worden beneden deze norm te gaan. Uit wetenschappelijk oogpunt
moet het echter van groot belang worden geacht te weten in hoeverre de energie afkomstig moet zijn van de verteerbare vetten,
dan wel van de verteerbare koolhydraten. De eiwitten laten we
als energie-leverancier hier buiten beschouwing, de zogenaamde
k-waarden van MOIXGAARD zijn nog steeds in ere.
De wet van de isodynamie van RUBNER mag waar zijn, hij is
echter voor een goede gezondheid en produktie aan bepaalde beperkingen onderhevig. We weten thans dat een deel van de energie
door vetten geleverd moet worden, over het soort vet — beter wellicht het vetzurenpatroon — bestaat nog onvoldoende zekerheid.
Hierop wordt nog nader teruggekomen.
Mineralen en vitamines
Aan de mineralen en vitamines zal voorbij worden gegaan, hoewel juist deze stoffen voor een goede gezondheid en produktie van
het vee van enorme betekenis zijn en ook invloed uitoefenen op
de melkkwaliteit. In de gebruikelijke normen is voor deze stoffen
geen plaats ingeruimd, omdat aangenomen wordt dat de voorziening wel in orde zal zijn. De laatste jaren verschijnen echter steeds
meer publicaties, die erop wijzen, dat men met deze aanname wel
bijzonder voorzichtig moet zijn bij de steeds toenemende produktiviteit van ons melkvee.
Er werd reeds gesteld dat de huidige normen aan hoge eisen
voldoen en dat gezondheid en produktie gewoonlijk wel gewaarborgd zijn.
Wat de produktie betreft legt men zich echter zekere beperkingen op: in de eerste plaats wordt uitsluitend gelet op de melk- en
vethoeveelheid en in de tweede plaats zijn de hoogten van de normen ook nog min of meer praktisch-economisch afgesteld. Men
moet de normen zien als minima voor een normaal melkveehoudersbedrijf.
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Uit wetenschappelijk oogpunt is het aantrekkelijk de laatste
beperking weg te nemen en verder om ook naar enige andere
kwaliteitskenmerken van melk te gaan zien.
Melkhoeveelheid
Bij de melkhoeveelheid heeft men duidelijk te maken met de
bekende wet van de verminderende meeropbrengsten. Deze wet
wordt des te eerder merkbaar naarmate de produktiviteit door
erfelijke aanleg of vanwege het stadium van de laktatieperiode
geringer is.
Uit Deense proeven is gebleken dat men met behulp van een
goede voorbereiding tijdens de droogstand en zeer geconcentreerde
rantsoenen gedurende de gehele volgende laktatie bij vier voertijden per etmaal bij vier melktijden tot enorm hoge melkprodukties kan komen. Afgezien van het vele werk bleek echter dat de
rentabiliteit bij dergelijke produkties geheel zoek was, terwijl
bovendien niet werd vastgesteld of de koeien dergelijke recordlijsten kunnen volhouden, m.a.w. of de totale levensproduktie ook
duidelijk stijgt. Bij deze proeven werd zeer duidelijk gedemonstreerd dat het effekt van elke volgende voedereenheid kleiner
werd. De totale melkvetproduktie steeg eveneens, maar toch in
iets mindere mate dan de melkhoeveelheid: het melkvetgehalte
daalde namelijk iets. Dit is misschien minder aan de voederwaarde
van het rantsoen, dan aan de rantsoenopbouw toe te schrijven.
Melkvet
Bij de Nederlandse rundveehouderij speelt het vet nog steeds
een zeer grote rol; ook bij de uitbetaling is het vet zeer belangrijk.
In het verleden zijn er dan ook vele pogingen ondernomen om na
te gaan of en hoe het melkvetgehalte te verhogen is. Geschiedde
dit aanvankelijk geheel empirisch, thans zijn we zover gekomen
in onze kennis van de melkvetsynthese dat we veel meer doelbewust (sneller en goedkoper) te werk kunnen gaan. Geleidelijk
maakt de zogenaamde specifieke waarde van bepaalde voedermiddelen of rantsoenen plaats voor wetenschappelijke verklaringen.
Bij de studies over het melkvetgehalte dient men steeds ook aandacht aan de melkvethoeveelheid te schenken omdat het mogelijk
is dat melkvetgehalten en melkhoeveelheid tegengesteld reageren
op bepaalde rantsoenen.
Bekend is dat het melkvetgehalte sterk erfelijk is bepaald. De
erfelijkheidsgraad wordt veelal tussen 65 en 75 gesteld. Dit betekent dat er voor uitwendige omstandigheden heel weinig ruimte
overblijft en dat deze voor het voergedeelte nog weer kleiner is.
Dat men bij de melkvetgehalte-beïnvloeding in de eerste plaats
gedacht heeft aan de invloed van het voedervet ligt geheel voor de
hand. Onder anderen is door de onderzoekers uit Hoorn aange-
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toond dat bij bepaalde omstandigheden sommige vethoudende
produkten de melkvethoeveelheid (vooral via het melkvetgehalte)
beïnvloedden. Andere onderzoekers vonden voor andere produkten een tegengestelde werking. Bij deze proeven bleek dat het
melkvetgehalte des te gemakkelijker te beïnvloeden was, naarmate
de erfelijke aanleg voor melkvetvorming geringer was óf er bepaalde tekortkomingen waren die het bereiken van de erfelijke
aanleg onmogelijk maakten.
De tegenstrijdige ervaringen konden pas worden verduidelijkt
toen men de vetten ging vergelijken die bij de proeven waren gebruikt: vaste óf vloeibare vetten ofwel verzadigde en onverzadigde vetzuren. Voederproeven genomen met vloeibare vetten hebben
meestal een daling van het melkvetgehalte te zien gegeven. Des te
beter het ruwvoer des te geringer het effekt. Vaste vetten daarentegen geven —vooral bij minder goed ruwvoer _ een melkvetstijging te zien. Volgens een veronderstelling van BECKER hebben
koeien met een aanleg voor hoog vet een dermate snelle melkvetvorming dat deze vaste voedervetten echter nauwelijks nog een
aanvulling meer kunnen betekenen. Verder is gebleken dat slechts
van de lagere verzadigde vetzuren (tot caprylzuur) nog enige vetgehalteverhoging in de melk mag worden verwacht en slechts dan
wanneer het ruwvoederrantsoen tekortkomingen heeft. Speciaal
wanneer het ruwecelstofgehalte van het rantsoen laag is, is dat het
geval.
Veel belangrijker dan het voedervet zijn de koolhydraten voor
de melkvetvorming. Vooral de ruwe celstof moet met name worden genoemd. POWELL vond een verband tussen de ruwecelstofopname en -samenstelling enerzijds en het melkvetgehalte anderzijds; de oorzaak werd — terecht naar later bleek — in de pens
gezocht. De laatste jaren is gebleken dat deze kwestie nog gecompliceerder was. Bij de voortschrijdende mechanisatie en motorisatie bij de luzernehooiwinning in Amerika ging men, om redenen
waarop hier niet verder zal worden ingegaan, het hooi malen en
daarna persen. Hierbij bleef naar men mag aannemen het ruwecelstofgehalte en de -samenstelling gelijk, alleen de structuur of
textuur veranderde: het melkvetgehalte daalde drastisch. Oudere
Zwitserse onderzoekingen hadden hetzelfde effekt jaren geleden
reeds aangetoond.
Verder onderzoek in Amerika heeft aangetoond dat men met
kortgehakseld luzernehooi dit vetdrukkend effekt niet kreeg. In
hoeverre de eisen voor dit hakselen van luzerne ook geldigheid
hebben voor ons veel fijner grashooi staat nog niet vast. Verondersteld mag worden dat men hierbij minder fijn moet hakselen.
Ruwecelstof werkt gunstig op het melkvetgehalte, men mag
echter ook weer niet te ver gaan omdat men dan een melkproduktie- en ook melkvetproduktieverlaging gaat waarnemen. BOCSOR en
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medewerkers, alsmede ook Duitse onderzoekers menen dat voor
melkvee het gunstigst ruwecelstoftraject ligt tussen 18 en 22 %
van de droge stof. Ons inziens zal men bij een dergelijke norm
echter ook nog nadere aanduidingen behoeven over de samenstelling van de ruwecelstof. Geeft men behalve veel ruwecelstof ook
veel eiwit dan gaat het vetgehalte nog iets stijgen. Vast staat echter
wel dat veel krachtvoer — waarin per definitie weinig ruwecelstof
voorkomt —het melkvetgehalte drukt, tenzij er een compensatie
is door het aanwezige vet. Een langdurige ondervoeding aan eiwit
drukt het melkvetgehalte eveneens.
Van de overige koolhydraten drukt zetmeel duidelijk het vetgehalte, maar niet elke zetmeelsoort of -kwaliteit doet dit even
sterk. Kleine giften suikers bewerkstelligen volgens Russische en
naderhand ook Duitse onderzoekers een iets hoger vetgehalte;
worden de giften iets groter dan stijgt het vetgehalte niet verder,
de melkhoeveelheid gaat dan sterker dalen dan het vetgehalte is
gestegen waardoor de melkvetproduktie dus terugloopt. Geeft men
nog meer suikers dan gaat het vetgehalte weer dalen. Zowel bij
zetmeel- als suikeroverschotten kunnen ziekteverschijnselen optreden, die hier buiten beschouwing gelaten worden.
Voor dit gedrag van de koolhydratenfraktie uit het voer heeft
men reeds zeer aanvaardbare verklaringen kunnen geven. Deze
liggen alle in de geheimzinnige pensaktiviteit. Het zou ons te ver
voeren daarop nader in te gaan. In diezelfde pensaktiviteit vindt
men ook de verklaring voor de gunstige werking, die kuilvoer kan
uitoefenen op het melkvetgehalte als dit kuilvoer aan bepaalde
eisen voldoet en als aan de rest van het rantsoen tekortkomingen
kleven. Een zeer duidelijk effekt vond ORTH: 10 à 12 uur na kuilvoertoediening was het melkvetgehalte duidelijk verhoogd. Dit
wordt toegeschreven aan de vluchtige vetzuren bij het kuilproces
ontstaan. Ons inziens kan daarbij ook nog de ruwecelstof uit het
kuilvoer van enig belang zijn geweest.
Ook de ballast of onverteerbare organische stof is van belang.
Er kunnen bij een tekort aan ballast in de dikke darm en vooral
endeldarm storingen optreden, die aanleiding geven tot diarree.
Deze grijpt steeds erg in en leidt dan bij de half zieke dieren tot
een duidelijke vetgehaltedaling in de melk. Wellicht ligt ook daar
een deel van de verklaring van de vetgehalte-daling door veel
krachtvoer of op intensief bemeste weiden in bepaalde tijden van
het jaar.
Wat de mineralen betreft zijn er aanwijzingen dat een tekort
aan Mg een vetdepressie veroorzaakt; ook van enkele sporenelementen zijn er dergelijke aanwijzingen. Opgemerkt moet worden
dat hierbij uitgegaan werd van klinisch gezonde dieren.
Waar men de juiste verklaring moet zoeken voor het zeer typische effekt van cacaoprodukten: sterke verhoging van het melk-
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vetgehalte bij een sterke daling van de melkhoeveelheid, is nog
niet bekend al wordt de oorzaak toegeschreven aan de aanwezige
theobromine en coffeïne.
Behalve het melkvetgehalte is ook de melkvetsamenstelling
van
belang. Vast staat wel dat het soort en de hoeveelheid voedervet
invloed heeft op deze samenstelling. Vooral de melkvetconsistentie heeft de belangstelling van de onderzoekers gehad (BROUWER,
JARL, FRENS, BECKER, ORTH, SHAW e.a.). Des te meer melkvet uit
koolhydraten is gevormd, des te harder is het vet in het algemeen.
Des te meer onverzadigde vetzuren de voedervetten bevatten, des
te zachter wordt het melkvet. Oliezuur en in iets mindere mate
linolzuur hebben daarbij steeds de meeste aandacht. H e t is echter
zeer wel mogelijk dat ook andere onverzadigde vetzuren mede een
rol spelen. HANSSON gaf reeds in 1930 een indeling van de krachtvoeders naar de beïnvloeding van de melkvetconsistentie; voor
een deel is deze een gevolg van de vethoeveelheid en -kwaliteit,
voor een ander deel van de aanwezige koolhydraten.
Aangenomen mag worden — door radioactief gemaakte C atomen is dit aangetoond —dat de onverzadigde vetzuren als zodanig
direct in de melk overgaan; de rest van het melkvet wordt dan
hoofdzakelijk langs de normale microbiologische weg gevormd:
via azijnzuur enz., dan wel uit deze lagere vetzuren als deze als
zodanig worden toegediend: sommige koeksoorten en kuilvoer.
Tussen de voedingsvettenovergang en de eigen synthese bestaat
een bepaalde verhouding. Bij een lage vetproduktie — eind van
de laktatieperiode — zullen de voedingsvetten een grotere invloed
op de consistentie hebben dan bij een hoge dagelijkse vetproduktie. Behalve door de aanwezige onverzadigde vetzuren in het herfstgras zal de zachte consistentie van het melkvet in het najaar dus
mede worden veroorzaakt door de lage melkvetopbrengst per dag
tengevolge van het stadium in de laktatieperiode.
Kuilvoer doet in het algemeen de vetconsistentie harder worden dan het verse materiaal waaruit het is bereid. In vergelijking
met hooi werkt kuilgras een zachtere consistentie in de hand.
Kunstmatig gedroogd gras staat wat dit betreft in tussen het verse
en het gekuilde produkt. Bij het kuilvoer kan men echter tevens
waarnemen dat de verhouding tussen de gevormde vetzuren in het
kuilprodukt mede van invloed is, al is zij niet groot.
Melkeiwit
De gemiddelde melkeiwitsamenstelling
is zeer wel bekend. De
belangrijkste componenten zijn de eiwitten caseïne, albumine en
globuline. Verder vinden we nog een zeer kleine hoeveelheid andere stikstofhoudende stoffen, waartoe onder meer u r e u m behoort. Over de mogelijkheden de melkeiwitsamenstelling te beïnvloeden is nog heel weinig bekend. Groot zullen deze mogelijk-
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heden echter niet zijn. Hier plaatst zich wederom het ingewikkelde voormagencomplex tussen het voeder- en het melkeiwit. Dank
zij de samengestelde maag is de herkauwer in staat zelfs zeer eenvoudige stikstofverbindingen zoals ureum en ammoniumzouten
tot zeer hoogwaardige eiwitten om te bouwen. In Rusland meent
men aanwijzingen te hebben gevonden dat door bieten- en/of katoenzaadproduktentoediening de gehalten aan de aminozuren arginine, lysine en tyrosine in het melkeiwit gaan stijgen. Voor
andere voedermiddelen heeft men een dergelijke invloed nog niet
kunnen vinden. De Russische onderzoekers laten zich niet uit over
een mogelijke verklaring; verder geven zij ook niet aan welke verschuivingen er tussen de drie hoofdeiwitten zijn opgetreden. Aan
een invloed van de stikstofhoudende bestanddelen in de twee genoemde zeer sterk verschillende voedermiddelen kan men niet
geloven. Op dit terrein is nader onderzoek zeker gewenst, al valt
niet te verwachten dat er voor de praktijk direct bruikbare aanwijzingen uit zullen worden verkregen. Hierbij zij nog opgemerkt
dat katoenzaadkoeken volgens Russische ervaringen het melkeiwitgehalte wat drukken, dit doet het schroot niet (MIRONOVA).
Wanneer er — zoals nog nader zal worden aangegeven —verhogingen in het melkeiwitgehalte worden verkregen, wordt door
sommige onderzoekers vermeld dat het soms vooral de niet-eiwitfraktie betreft (ORTH), terwijl anderen van mening zijn dat de
veranderingen steeds de werkelijke eiwitten betreffen (WAITE). ZO
vond ROOK dat een hoger gehalte aan totaal-stikstof bijna geheel
was terug te vinden in de drie genoemde eiwitten; het caseïnegehalte werd het meest beïnvloed, voor de albumine was het al
minder duidelijk, terwijl er in het globulinegehalte nauwelijks
of geen veranderingen optraden. Andere onderzoekers vinden de
wijzigingen meer gelijkmatig over de drie eiwitten verdeeld. Een
mogelijke oorzaak van deze verschillende waarnemingen ligt misschien in de gebruikte voedermiddelen: ruwvoer tegenover krachtvoer; suikerhoudend ruwvoer tegenover ruwecelstofrijker ruwvoer enzovoort. Ook hier is nader onderzoek zeker gewenst. Verder zal de melkeiwitsamenstelling nagenoeg buiten beschouwing
worden gelaten. Er zij nog op gewezen dat in het vervolg onder
het melkeiwit alle stikstofhoudende bestanddelen zullen worden
verstaan.
Ten aanzien van het melkeiwitgehalte is er meer bekend. Alle
onderzoekers komen tot de conclusie dat de invloed van de erfelijkheid bij dit gehalte groter is dan bij het vetgehalte (BROUWER,
SCHURCH, POLITIEK en vele anderen). Verder vindt men mede daardoor geringere dagelijkse schommelingen. Wanneer er hierna over
de eiwit-gehaltebeïnvloeding wordt gesproken moet men wel bedenken dat het gaat om geringe, maar wel significante variaties.
Op het gebied van het eiwitgehalte in de melk en de daarop
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van invloed zijnde uitwendige faktoren zijn de laatste jaren vele
onderzoekingen gedaan. In ons land is het werk van POLITIEK van
sterk stimulerende invloed geweest. Uit alle onderzoekingen is
wel gebleken dat de voedingsinvloed wel zeer klein is, doch niettemin bestaat.
Een eerste praktijkaanwijzing is wel dat het melkeiwitgehalte
in de zomer iets hoger is dan in de winter (hierbij zijn alle andere
faktoren zoals laktatiestadium enz. uitgeschakeld). Behalve aan de
voeding moet ook worden gedacht aan de invloed van licht, temperatuur, beweging enz. Een tweede aanwijzing is dat de schommelingen in de winter — met grotere variaties in de rantsoenen—
groter zijn. De derde ervaring is dat bij de overgang van stal naar
weide een duidelijke — meestal zeer tijdelijke — sprong in het
melkeiwitgehalte voorkomt. Dat deze verhoging geringer wordt
_ zelfs kan verdwijnen —wanneer er in de laatste stalweken zeer
royaal wordt gevoederd, is wel een duidelijk bewijs van de voedingsinvloed. Genoemde stijging is ook kleiner wanneer het gras
op stal wordt gevoederd. Als verklaring voor dit graseffekt wordt
wel een hormonale werking van het gras en bij weidegang ook een
lichtinvloed aangehaald. WAITE denkt daarnaast aan de suikerachtige stoffen die op de pensflora een stooteffekt zouden veroorzaken. Het verschil tussen de grasopname in de stal resp. in de weide
zou o.i. ook wel eens kunnen liggen aan de selectieve voeropname
bij de weidegang: het toppen. Dat dit graseffekt weer verdwijnt
wijst er wel op dat de overgang zeer belangrijk is. Snijhaver blijkt
een soortgelijk effekt te hebben; hoe het met de andere voorjaarsgroenvoeders is gesteld is nog onbekend.
Het verschil tussen het zomer- en winterniveau van het melkeiwit kan men van twee kanten beschouwen. Er kan worden gedacht aan een onjuiste voedering in de winter waardoor feitelijk
een te laag eiwitgehalte wordt waargenomen, maar ook aan een
extra royale of stimulerende voedering in de zomer, waardoor het
eiwitgehalte extra hoog is. Wanneer men de zomer- en wintei
rantsoenen vergelijkt mag dit zeker niet alleen op basis van droge
stof, zetmeelwaarde en eiwit.
Over de veranderingen bij het opstallen in de herfst lopen de
meningen sterk uiteen. Zeer waarschijnlijk hangen deze af van de
voeding op de weide en van de rantsoenen in de eerste stalweken.
Bij de beïnvloeding van het melkeiwitgehalte gaan de gedachten in de eerste plaats uit naar het niveau van de eiwittoediening.
STEENSBERG, WAITE en vele anderen wijten de daling van het melkeiwitgehalte in de winter aan een langdurig eiwittekort in het
rantsoen. Zij wijzen er echter tevens op dat het zetmeelwaardeniveau belangrijker is. ORTH, KAUFMANN en medewerkers hebben
de laatste jaren vooral onderzoekingen gedaan naar de invloed
van eiwitoverschotten. Bij een nauwe eiwit/zetmeelwaardeverhou-
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ding —verkregen door zeer veel eiwit in het rantsoen o p te nemen —ziet m e n het melkeiwitgehalte stijgen ten opzichte van een
rantsoen met evenveel zetmeelwaarde, doch met minder — maar
nog r u i m voldoende — eiwit. LOGAN en medewerkers komen in
Canada tot een soortgelijke conclusie. O R T H veronderstelt dat mede
uit het hoge eiwitgehalte in het weidegras het bovengenoemde
zomerniveau is te verklaren, er zijn echter nog meer oorzaken.
Algemeen wordt aan de zetmeelwaarde een betrekkelijk sterke
invloed toegeschreven. Vooral Britse onderzoekers hebben op dit
terrein gewerkt. De reden daarvan is dat de consumptiemelk in
Groot Britannië minimaal 8,5% vetvrije droge stof moet bevatten.
Aangezien binnen de vetvrije droge stoffraktie het eiwitgehalte het
meest is te beïnvloeden heeft het onderzoek zich speciaal o p het
eiwit gericht. ROOK vond bij extra hoge zetmeelwaardegiften een
hoger vetvrije droge stofgehalte wat bijna geheel door het melkeiwit
werd veroorzaakt. H e t melkvetgehalte daalde iets, maar door de
grotere melkhoeveelheid was de vetopbrengst toch n o g iets vergroot. Ging m e n de zetmeelwaarde laten zakken dan washet effekt
in de andere richting en sterker. Dit is toe te schrijven aan de wet
van de verminderende meeropbrengsten. Naderhand is m e n zich
ook aan het Institut für Milchwirtschaft te Kiel voor deze zetmeelwaardeinvloed gaan interesseren ( O R T H , KAUFMANN e.a.).
De laatste jaren is het steeds duidelijker geworden dat ook de
soort koolhydraten eenrol speelt. Zo vond NORDFELDT dat een hoog
ruwecelstofgehalte het melkeiwitgehalte drukt. Geeft m e n daarbij
extra veel eiwit dan stijgt het melkeiwitgehalte weer. Bijde overige
koolhydraten ziet m e n dit effekt van extra eiwit niet. Men kan
echter met het eiwit niet te ver gaan want dan zijn er allerlei gezondheidsstoringen mogelijk. De Kielse onderzoekers zijn tot de
conclusie gekomen datde eiwit/zetmeelwaardeverhouding niet nauwer mag worden dan 1 o p 4,8 à 4,5. Gaat m e n verder —bij zeer
geil gras het geval —dan k u n n e n moeilijkheden optreden. Gezien
de ervaring met weidegras menen wewel te moeten stellen datm e n
de genoemde verhouding niet te absoluut moet beschouwen.
Suikers werken gunstig op het melkeiwitgehalte, ook daarbij kan
weer niet te ver worden gegaan in verband met het melkvet en de
diergezondheid. Uit een groot aantal proeven is gebleken dat bieten —met relatief veel suikerachtige stoffen —een melkeiwitverhogende werking hebben (BECKER).
Zetmeel neemt een tussenpositie in; het is zwak positief ten aanzien van de melkeiwitvorming.
Uit de omzettingen die er in de pens plaats vinden is een en ander wel plausibel te maken, exacte bewijzen zijn echter nog niet
steeds aanwezig (ORTH, KAUFMANN).

Aan het lage ruwecelstofgehalte in het gras en het hoge percentage licht verteerbare koolhydraten, waaronder suikerachtige stof-
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fen, is wellicht wederom een deel van de eiwitverhogende werking
van jong gras toe te schrijven. Geeft men in de wei hooi of stro dan
verdwijnt het graseffekt.
PEARCE vond bij eeneiige tweelingen dat de hooikwaliteit invloed
uitoefende: des te beter het hooi, des te hoger het melkeiwitgehalte. Misschien ligt de oorzaak in het ruwecelstof en/of suikergehalte; de hoeveelheden drogestof, zetmeelwaarde en eiwit waren gelijk
gemaakt.
DIJKSTRA en ook KING vonden dat de vorm waarin het ruwvoer
wordt verstrekt eveneens van belang is. Met hooi werd een hoger
eiwitgehalte gevonden dan met hooi èn kuilvoer en dit verschil
nam toe naarmate het kuilvoerpercentage hoger werd. H e t betrof
hier vochtig kuilgras. CASTLE nam waar dat kunstmatig gedroogd
gras gunstiger was dan hooi en dat graskuil meer krachtvoeraanvulling vergde dan hooi om eenzelfde melkeiwitgehalte te k u n n e n
behouden. CAMPLING en HOLMES, die voorjaars- en najaarsgedroogd
gras vergeleken constateerden dat het eerste produkt gunstiger o p
het melkeiwitgehalte werkte. Verklaringen worden nergens gegeven.
Ook uit praktijkgegevens kan men waardevolle inzichten verkrijgen, dit blijkt onder meer uit het proefschrift van POLITIEK. LANKAMP vond in Oost-Friesland dat op het kleigrasland een hoger
melkeiwitgehalte verkregen kan worden dan op de geestgronden.
KIERMEIER vond in het zuiden van Duitsland eveneens een invloed
van de grond: naarmate de grondsoort lichter was, daalde het melkeiwitgehalte. De geconserveerde graslandprodukten behielden dit
effekt. De oorzaak is nog onbekend, nader onderzoek is zeer gewenst.
De meeste onderzoekers voelen zich meer tot het winterseizoen
aangetrokken omdat men dan de omstandigheden veel beter kan
beheersen wat voor dergelijke proeven zeer belangrijk is.
RADAEVA vond dat maiskuil — bij voldoende eiwit en zetmeelwaarde in het totale rantsoen —het melkeiwitgehalte drukte. Lijnzaadprodukten bleken iets ongunstiger te werken dan zonnebloemzaadprodukten. Na toediening van een aantal koolsoorten werd
eveneens een daling van het melkeiwitgehalte verkregen. DIJKSTRA
vond een geringe eiwitdaling na de toediening van dierlijk vet.
Vatten we deze beschouwingen over het melkeiwitgehalte samen
dan kan worden geconstateerd dat extra eiwit wel zwak positief
werkt, maar dat deze toevoeging niet economisch zal zijn tenzij het
graseiwit betreft. Bij de hooi- en kuilvoerwinning dient ook terwille van het melkeiwit gestreefd te worden naar een laag ruwecelstofgehalte. Verder kan een ruime gift bieten in de winter worden aanbevolen, waarschijnlijk geldt dit ook voor p u l p . T e ver kan
echter niet worden gegaan omdat men dan meer aan melkvet verliest dan men aan melkeiwit wint. Naast slecht ruwvoer moet ver-
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der zeker ruim voldoende eiwit worden verstrekt. Het effekt van
gemelasseerde krachtvoeders dient nog nader bestudeerd te worden.
Melksuiker
Zoals reeds naar voren is gebracht is het melksuikergehalte bijna
niet door de uitwendige omstandigheden te beïnvloeden (POLITIEK
en anderen). Bij voedertekorten is de invloed echter wel merkbaar: het melksuikergehalte gaat dan dalen. Bij een normale voeding schijnt het maximum lactosegehalte dus steeds te worden bereikt.
Overige melkbestanddelen
De melkmineralen en de melkvitarnines worden hier onbesproken gelaten, hoewel ook deze voor de mens, en wel speciaal het
jonge kind van zeer grote betekenis zijn. De invloed van de voeding is ook hierbij gering.
Andere eigenschappen
Ook de zeer belangrijke organoleptische aspecten zoals smaak,
geur enz. zullen buiten beschouwing blijven. Voeren na het melken
èn een goede stalventilatie zijn nog steeds de beste adviezen.
Samenvatting
In het voorgaande is aangegeven dat de drie maatstaven droge
stof,zetmeelwaarde en eiwit meer achtergrond bezitten dan uit de
normenboekjes blijkt. Via de voeding kan de melkgift extra worden
gestimuleerd en het vet- en in mindere mate het eiwitgehalte, alsmede de vetsamenstelling worden gewijzigd. In het algemeen zal
uit economische overwegingen en vaak ook om gezondheidsredenen
— die verder buiten beschouwing zijn gelaten — het afwijken van de
normen vooralsnog geen aanbeveling verdienen. Bovendien wordt
het vetgehalte wel eens tegengesteld beïnvloed aan het eiwitgehalte. Voor de praktische veevoeding is de studie van de penswerking
van enorme betekenis zowel t.a.v. het melkvet en het melkeiwit als
voor de economie van de melkproduktie.
***
Bij het officieel aanvaarden van mijn taak als hoogleraar in de
veevoeding zij het mij vergund mijn eerbiedige dank uit te spreken jegens H.M. de Koningin, die het voorstel van Z.E. de Minister
van Landbouw en Visserij heeft willen bekrachtigen.
Mijne Heren Leden van het Bestuur van de Landbouwhogeschool,
De verheffing van het Lectoraat voor de Veevoeding tot een gewone Leerstoel voor die wetenschap heeft de gehele Nederlandse
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veevoedings- en veeteeltwereld bijzonder aangenaam getroffen.
Daarin wordt een erkenning gezien van de grote betekenis, die de
veevoeding op het landbouwbedrijf, maar ook bij de industrie is
gaan innemen. Bovendien wordt daarmede aangegeven dat de periode van de empirie voorbij is en dat de tijd van de wetenschappelijke fundering is aangebroken.
Dat U mij op voorstel van de Senaat van de Landbouwhogeschool hebt voorgedragen om als eerste deze nieuwe leerstoel te bezetten, is door mij aangevoeld als een blijk van waardering voor
het werk dat ik tot heden voor onze Landbouwhogeschool en haar
studenten, maar ook daarbuiten, heb verricht. De nieuwe opdracht
brengt vergroting van de verplichtingen met zich mede. Ik hoop
aan de gestelde verwachtingen te kunnen beantwoorden en zal al
mijn krachten inspannen deze leerstoel tot ontwikkeling en zo mogelijk tot bloei te brengen.
In de nabije toekomst zal er meer gelegenheid komen tot onderzoek op het brede terrein van de veevoeding. De wetenschap dat
Uw college de spoedige bouw van een laboratorium met proefstallen sterk steunt verlicht uiteraard de wachttijd, maar toch wil ik
de hoop uitspreken dat Uw bemoeiingen in Den Haag spoedig tot
een zichtbaar succes in Wageningen mogen leiden zodat er met de
bouw kan worden begonnen. Moge het bij de betreffende instanties
duidelijk zijn dat hier van niets tot iets moet worden gekomen
terwille van de opleiding van de studenten èn terwille van het meer
fundamentele onderzoek in dit gedeelte van de Landbouwwetenschap.
Dames en Heren Hoogleraren,
Reeds een zevental jaren heb ik het grote voorrecht gehad met
U te mogen samenwerken bij de opleiding van de studenten. Daardoor heb ik reeds velen Uwer leren kennen. Ik spreek de hoop uit
dat de reeds gelegde kontakten verstevigd zullen worden en dat
nieuwe zullen ontstaan. Door de genegenheid die ik voor mijn
eigen Hogeschool gevoel hoop ik een goed lid van de Senaat te
worden. De wijze waarop Uw college mij is tegemoet getreden
heeft mij bijzonder getroffen en wettigt de beste verwachtingen.
Hooggeleerde Brouwer,
Hoewel er gelukkig nog meer van mijn leermeesters in leven
zijn, zal niemand van hen het mij euvel duiden dat ik mij apart tot
U wend. Ik beschouw het als een zeer groot voorrecht U als mijn
leermeester te hebben gehad. Bij mijn eerste contacten met buitenlandse veevoedingsdeskundigen was het noemen van Uw naam
als mijn leermeester reeds voldoende om direct als gelijke te worden opgenomen.
Uw fabelachtige kennis, niet te overtreffen werkijver en accu-
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ratesse, benevens een buitengewone gave van doceren hebben al
Uw leerlingen steeds weer getroffen. In feite ben ik Uw collega
geworden, maar U zult wel willen beseffen dat ik U voor alles als
mijn leermeester zal blijven beschouwen.
Ons beider afkomst leidt er toe dat we beter in zwijgzaamheid
dan in woorden een waardering en genegenheid kunnen laten blijken. Dat ik toch enige woorden heb geuit mag wel als het beste
bewijs gelden van mijn gevoelens jegens U.
Hooggeleerde Klomp en Stegenga, Zeergeleerde Politiek,
Met U zie ik met verlangen uit naar het moment waarop we ons
gemeenschappelijk gebouwencomplex kunnen betrekken. Ik beschouw het als een groot voorrecht straks met U te mogen samenwonen en -werken. De reeds aanwezige banden geven de zekerheid
dat het tussen déze vier waarachtig wel zal gaan.
Dames en Heren Studenten,
Waarschijnlijk is voor U het belangrijkste het antwoord op de
vraag: Wat gaat er voor óns nu veranderen? Laat ik U dadelijk
geruststellen: helaas voorlopig niets. In de nabije toekomst hoop ik
echter een praktikum te kunnen instellen, waardoor U reeds in Uw
studietijd wat ervaring kunt opdoen.
Toen ik ruim zeven jaar geleden met de college's begon gingen
de meeste afgestudeerden naar het landbouwonderwijs en de rijksvoorlichtingsdiensten. Door allerlei omstandigheden — voor een
groot deel buiten de sfeer van de Landbouwhogeschool gelegen—
zijn er in dat opzicht grote veranderingen opgetreden. Momenteel
oefent de veevoederindustrie een zeer grote zuigkracht uit, zo sterk
dat de rijksvoorlichting en ook het rijks- of TNO-onderzoek daarvan thans de dupe worden, terwijl er eveneens een schrijnend tekort is aan leerkrachten voor het landbouwonderwijs.
Bij het tot standkomen van de Euromarkt en de erkennig van
diploma's zal er voor de studierichting veeteelt - veevoeding nog
wel eens een extra zuigkracht kunnen ontstaan; immers de dierlijke produktie is in West-Europa uitermate belangrijk en daarbij
speelt Nederland een zeer grote rol.
Kortom er is voor de studierichting veeteelt - veevoeding wel
degelijk perspectief, al zij direct gesteld dat ook deze richting conjunctuurgevoelig is. Studenten met ambitie voor de veehouderij
blijven echter steeds van harte welkom.
In het verleden heb ik laten blijken een intensief kontakt met
mijn studenten op prijs te stellen. Mijnerzijds is daarin thans geen
verandering gekomen.
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Hooggeachte, hoogbejaarde Ouders,
Dat U deze voor U wel onvergetelijke dag nog hebt mogen beleven, zij het niet meer in de gezondheid die U en wij zo gaarne
hadden gezien, stemt mij tot grote vreugde en biedt mij de kans U
mijn grote dank uit te spreken voor alles wat U voor mij hebt gedaan. Het was voor U destijds een teleurstelling dat ik de familieboerderij verliet, moge deze dag dit enigszins goed maken.
Ik heb gezegd
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8. D e o n g e w i s h e i d v a n de o o g s t
Rede uitgesproken bij deaanvaardingvanhet ambt van buitengewoon hoogleraar
in delandbouwplantenteelt aandeLandbouwhogeschool
op29 maart 1962door
D R . I R . G. J . VERVELDE

Mijne HerenLeden vanhet Bestuur derLandbouwhogeschool,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren, Docenten en
WetenschappelijkeMedewerkers,
Dames enHerenStudenten,
VoortsGij allen, die belangstellingtoontdoorUw aanwezigheid,
Zeergewaardeerde toehoorders,
Onzekerheid kenmerkt de landbouw. Vroeger gold dit nog meer dan
thans. Elkj a a r vroeg de landbouwende bevolking zich afoferstraks een
oogst zou worden binnengehaald. De bewaring was gebrekkig en de
aanvoer van elders moeilijk en duur. Men moest teren op hetgeen ter
plaatse groeide. Viel de oogst tegen dan moest men krapper leven. Herhaalde zich dat nog een jaar, dan stond de honger voor de deur. En
daarbij bleef het niet, want ook de voorraden zaaizaad en plantgoed
werden aangesproken. De hoeveelheid aardappelpootgoed kon men
nog rekken door de knollen te halveren, doch van de andere gewassen
teerde men de toekomstige oogsten op. Ook de veestapel kromp in en
herstelde zich maar langzaam.
Het vinden van plantentypen en teeltsystemen, die meer zekerheid
konden bieden, was een zaak van lijfsbehoud. Dit geschiedde met kleine stapjes, want heftige veranderingen zouden het zo gevreesde risico
weer vergroot hebben. Men zag op tegen navolging van teelten die alleen nog maar elders hun waarde bewezen hadden.
Ook nu nog zijn landbouwers in grote delen van de wereld v a n j a a r
tot j a a r direct afhankelijk van hun oogst. Schulden tegen woekerrente
herinneren hen aan slechte oogsten van vorigejaren. H u n behoefte aan
oogstzekerheid weerhoudt hen vaak van het aanbrengen der hoognodige teeltverbeteringen.
I n ons deel van de wereld zijn de landbouw en het verkeer zover ontwikkeld, dat de teler niet meer lijfelijk afhankelijk isvan de oogst. Honger behoeft nog slechts op te treden bij uitzonderingstoestanden en oorlogschaos. Doch nu is het inkomen van de boer onderworpen aan de
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grillen van de oogst. Alleen bederfelijke producten, die niet over grote
afstanden vervoerdkunnenworden, bieden, als de schade aan de oogst
algemeen is,enige vergoeding door prijsstijging. Maar ook dan ondervindt de teler een slechte oogst als een grote tegenvaller. De netto uitkomst endushetinkomen ondergaan naar verhouding eenveelsterkere
vermindering dan de bruto-oogst. Er kan gemakkelijk een verlies ontstaan in plaats van een overschot.
De landbouwwetenschap, zelfeen vakgebied met veelonzekerheden,
studeert dan ook nogsteeds op deongewisheden die aan de teelten verbonden zijn. Het is doelmatig daarbij het afzet- en prijsrisico te onderscheidenvan het productierisico. Alleen hetproductierisico,ietwatsimpel ook wel oogstrisico genoemd, zal ons heden bezig houden. Het bestaat uit kansen op ongunstige opbrengst- en kwaliteitsafwijkingen,
maar eveneens uit kansen op extra offers ter verkrijging of beveiliging
van de oogst. Er zijn enige minder algemene risico's,die weook buiten
beschouwing zullenlaten, zoalsoverstromingen,stormen,stakingen,industriële luchtverontreiniging eninhet gewasspelemeiende stadsjeugd.
Ze vallen ook zo goed als geheel buiten het krachtenveld van de landbouw.
Als men de oorzaken van ongunstige afwijkingen zoekt, komt men
haast vanzelfsprekend terecht bij de gewone reeks van productiefactoren. Ze behoren tot de groepen, die men samenvattend kan aanduiden
als„het weer", „de grond", „het teeltmateriaal" en „de teeltmaatregelen." Het oogstrisico wordt pas een studiepunt op zichzelf, doordat de
gedragingen van sommige der factoren niet op lonende wijze door de
teler geregeld kunnen worden en zelfs grotendeels onvoorspelbaar zijn.
De grilligheid van deze ongebreidelde factoren maakt ook de werking
van sommige andere factoren, diewèlregelbaar zijn, wisselvallig enonzeker. Het is dan ook wat goedkoop om de teler te laten zitten met de
blote aanbeveling om voor zulke factoren naar het optimale niveau te
streven. Welke speciale moeilijkheden de teler ondervindt, zal in het
verdere verloop van mijn betoog duidelijk worden.
Productieschommelingen tengevolge vanhet weer

Iedere niet-landbouwer die wel eens met planten in de buitenlucht
gewerkt heeft, beseft welke overheersende rol de atmosferische gesteldheid bij het verkrijgen van een oogst moet spelen. De wisselvalligheden
en teleurstellingen, diemen daarbij ondervindt, zijnvelerlei.Veranderlijkheid in de uitkomsten der teelten zou dus allerminst verwonderlijk
zijn. Des te opvallender isde redelijke standvastigheid van de oogsten
onzer landbouwgewassen. Zo blijken op goede bedrijven diverse belangrijke landbouwgewassen een standaardafwijking van ca. 15% van
hun gemiddelde bruto-opbrengst tevertonen.Letmenookopdeschommelingen in de ten koste te leggen bestedingen, dan komt men in de
buurt van 20%. Hoewel de pessimisten geneigd zijn om al te klagen
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wanneer geen topopbrengst verkregen wordt, zijn het toch in feite
slechts de uitkomsten aan de ongunstige zijde van het gemiddelde, die
alsstorend beschouwd kunnen worden. En dan zijn devermelde cijfers
toch weleen teken van grootincasseringsvermogen vanonze landbouwgewassen.
Inderdaad heeft analyse geleerd, dat de eindproductie van de voornaamste landbouwgewassen inonzestreken maar vrij flauw reageert op
de temperatuurschommelingen, zoals die tijdens het hoofdgedeelte van
het groeiseizoen optreden. Een korte daling van de temperatuur leidt
tot trage groei, maar tegelijkertijd tot ophoping van assimilaten. Dit
laatste maakt groeiversnelling en daardoor opheffing van de achterstand mogelijk zodra de temperatuur zich herstelt. Iser een langdurige
temperatuurafwijking, dan wordt volgens VAN DOBBEN,ZOerziehaleen
wijziging in de groeisnelheid blijft voordoen, het effect daarvan tenslotte goeddeels gecompenseerd door een tegelijkertijd optredende verandering van de groeiduur. Alleen bij gewassen als mais en stambonen
lukt dit niet, zodat dezeminder oogstzeker zijn.
Tegen afwijkende hoeveelheden neerslag treedt de grond bufferend
op. Zelfs wordt enige vochtschaarste doorgaans nauwelijks in de droge
stofproductie teruggevonden. Bij droogte wordt een eventuele opbrengstdaling vaak nog min of meer vergoed door lagere teeltkosten.
Temperatuur enregenval doen zich noghet sterkstevoelen door hun
invloed op het optreden van schadelijke organismen. Mede daardoor
laten onkruiden, dierlijke en plantaardige parasieten zich vanjaar tot
jaar zeer ongelijk gelden. Vroeger lagen hier dan ook belangrijke oorzaken voor productieschommelingen. Plantentypen, die minder vatbaar zijn, en bestrijdingsmaatregelen maken thans een veel regelmatiger productie mogelijk, al is daarvoor enige variatie in de aan de bestrijdingen verbonden kosten teruggekomen.
Van de atmosferische omstandigheden moet nog het licht genoemd
worden. Dit is een zeer direct en krachtig op de productie inwerkende
factor. Gelukkig zijn juist de schommelingen in de hoeveelheid licht
procentsgewijs niet groot. Toch kan men weldegelijk lichtarmerejaren
door hun wat lagere producties onderscheiden van zonnigejaren met
hoge producties aan drogestof.
Het weerwerkttenslotteookviaverschuivingen inde cultuurtoestand
van de grond in de opbrengsten door. Dit zou door de keuze der teeltmaatregelen verholpen kunnen worden, maar over het „hoe" en „wanneer" der noodzakelijke aanpassingen zijn we nog slechts gebrekkig en
ruw ingelicht.
De invloedvandegrondopdeproductieschommelingen

Alsmen uit de veleverbanden tussen de grond en het gewas speciaal
de invloed op de oogstzekerheid afzondert, blijkt de grond temperend
te werken op de gevolgen van weerschommelingen. Een goede grond
vangt droogte, maar ook overmatige neerslag op.Nachtvorst wordt ge-
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matigd en sterke verhitting van ondergrondse organen tegengegaan.
Ook kan degrond snel mineralen bijleveren, indien groeizaam weer dit
nodig maakt. Lichte, humus- en voedselarme gronden zijn ongewis
voor vrijwel alle gewassen. Sommige zavelgronden zijn kwetsbaar wegens verslemping. Zware gronden leveren risico's op bij overmatige
neerslag, inhetbijzonder voor deknol- enwortelgewassen. In regenrijke
perioden veroorzaken ze ook onkruidbezwaren, evenals de natte gronden.
De eigenschappen van de grond behoeft men niet voetstoots te aanvaarden. Geringere kwetsbaarheid kan bereikt worden door bemesting,
bekalking, voorziening metorganische stof, profielverbetering,regeling
van de vochttoestand en afscherming tegen windschade en verstuiving.
Mede aan dit soort maatregelen is het ongetwijfeld te danken, dat op
zandgrond in goede cultuurtoestand de oogstzekerheid nauwelijks of
niet meer achterstaat bij dieop de zwaardere klei.
De geringste opbrengstschommelingen treft men in onsland, in overeenstemming met de bevindingen elders in de wereld, op de loess aan.
Grotere risico's leveren de zavel- en kleigronden op, terwijl de zware
kleigronden en de zandgronden nog weer riskanter zijn. Naarmate de
mechanisatie zwaarder wordt, nemen de risico's van de zwaardere
gronden toe bij de grondbewerking, de oogst en het transport.
In Nederland wordt door enkele landbouwkundige instituten samengewerkt voor het opstellen van eenmeer in detail gaande geschiktheidsclassificatie van degronden. Daarbij wordt niet alleen met het producerend vermogen en de noodzakelijke teeltkosten rekening gehouden,
maar telt ook het produktierisico mee.
De oogstzekerheiddergewassen enhun rassen
Wil men gewassen op hun productierisico vergelijken, dan moet men
de teeltuitkomsten op ongeschikte gronden niet meetellen. Er blijven
echter ook verschillen bestaan, wanneer men de gewassen vergelijkt
naar h u n uitkomsten op passende gronden. I n een Duitse studie van
RINTELEN werden korrelmais en sojabonen alszeer riskant aangemerkt.
Voederbieten, vlaszaad, paardebonen en erwten werden riskant genoemd. Koolzaad, wintertarwe, vlasvezel ,zomertarwe en wintergerst
waren matig riskant. Vroege aardappelen, zomergerst, klaverhooi en
haver heetten enigszins riskant. Grashooi, aardappelen, rogge en suikerbieten waren nauwelijks riskant. Tenslotte bleek luzerne het minst
riskant. Deze volgorde wasgegrond op het opbrengstrisico, waarbij dus
het risico van de berging en van het oplopen der teeltkosten buiten beschouwing bleef. Hetisde moeite waard deachtergronden vande waargenomen verschillen op te helderen.
De aard van het geoogste plantenorgaan verklaart een deel der verschillen. Wanneer de gehele bovengrondse plant groen geoogst wordt,
is de opbrengst gelijk aan de totale droge stofproductie bovengronds.
Deze wordt gekenmerkt door een zekere variabiliteit, die des te groter
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is naarmate de groeiduur van het gewas korter is. Een lang groeiseizoen, zoals bij luzerne, geeft de mogelijkheid om perioden met een
trage groei te vereffenen met snelle groei elders in hetjaar. Oogst men
een gespecialiseerd deel van deplant, dan isde opbrengst alweer onzekerder, doordat deze opbrengst nu een variabel percentage van een op
zichzelf al schommelende totale opbrengst uitmaakt. Dit percentage is
het veranderlijkst, wanneer de vorming van het geoogste product afhangt van eentamelijk kwetsbare levensfunctie vandeplant, zoals bijv.
bloeienvruchtzetting. Daarom zijn zaadgewassen, zekerdetijdens hun
bloei nogal gevoelige vlinderbloemigen, gemiddeld riskanter dan bolen knolgewassen. Nog onzekerder zijn teelten, waarvan de zaadvorming door afwijkend weer in het wankele laatste gedeelte van het
groeiseizoen terecht komt, zoals dat bij stambonen, sojabonen en late
korrelmaisgemakkelijk gebeurt.
Het verschilinopbrengstzekerheid schuilt, behalvein deaarddergeoogste bestanddelen, ook in de mate van aanpassing aan of weerstand
tegen optredende tegenspoeden. Dit heeft zowel betrekking op extreme
weersomstandigheden als op weerstand tegen parasieten, die het ene
seizoen massaler optreden dan het andere. Zo iswinterrogge beter bestand tegen strenge vorst dan wintergerst, terwijl granen doorgaans
minder tekampen hebben met parasieten dan vlinderbloemigen.
Rassen kunnen zich op overeenkomstige punten onderscheiden als
gewassen. Vroegrijpheid van maisrassen is een voorbeeld, hoe grotere
oogstzekerheid bereikt wordt door het verleggen van de rijpingstijd
naar een iets gunstiger deel van het seizoen. Ook resistenties leiden tot
grotere stabiliteit in de teeltuitkomsten. Weerstand tegen schot voorkomt af en toe de gevolgen van slecht oogstweer. Alsbieten voldoende
weerstand hebben tegen hetschieten,vermindert ditdeschade bij koud
voorjaarsweer, ofschoon de teler somsniet derisicovermindering incasseert, maar vroeger gaat zaaien ter willevan de grotere opbrengst.
Hoewel wedeinvoeringvan resistentie tegen parasieten reeds noemden alsmogelijkheid tot vergroting van de oogstzekerheid introduceert
dit merkwaardigerwijs ookeen element van extra ongewisheid. Nieuwe
rassendieinhetstadium van selectieofindat van delandelijke toetsing
onvatbaar ofongevoelig gebleken zijn, kunnen naderhand op noodlottige wijze worden aangetast. Men schrijft dit toe aan optreden van
nieuwe rassen van de parasiet, maar ook wel aan snelle vermeerdering
vaneenreedsaanwezigevormvandeparasiet,diezichnietkonuitenzolang het vatbare rasvan het cultuurgewas nogweinigverbreid was.
De vraag, ofgroter opbrengstzekerheid kan worden verkregen door
het telen van mengsels, is nog maar zeer onvolledig opgelost en nog
steeds belangwekkend. Men kan dan zowel denken aan mengsels van
sterk op elkaar gelijkende lijnen als aan combinaties van rassen of zelfs
van plantensoorten. Men stelt zich dan voor objecten in het mengsel
samen te brengen, die ongelijk reageren op de omstandigheden. Men
verwacht dan, dat er bij het optreden van groeitegenslag wel een com-
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ponent tussenzal zitten, diedaartegen bestand is.Juist indelaatste tijd
isdit beginsel nog eens met kracht naar voren gebracht door deJoegoslavische onderzoeker SPANRING. Ter tegemoetkoming aan het zeer
wisselvallige klimaat van zijn streek - het groeiseizoen kan er continentaal, mediterraan ofatlantisch zijn - zoekt hij naar mengselsvan elkaar
veelzijdig aanvullende winter tarwerassen.
Het verbouwen van een mengsel levert eenongelijkvormig gewasop.
Voor zaaizaadteelt heeft dit al heel bijzondere bezwaren, maar ook
voor andere doeleinden verliest de teelt aan doeltreffendheid. Door het
verschilingedrag enin rijpingstijd kunnen demilieuregeling, deverdere verzorging en de oogsttijd niet voor alle componenten gunstig gekozenworden. Het iswelwaarschijnlijk dat een goedsamengesteld mengsel minder gevoelig zal zijn voor storende omstandigheden en dus niet
zoinopbrengst zalschommelen alsdecomponenten afzonderlijk, maar
men koopt deze zekerheid met een lagere gemiddelde opbrengst dan
nodig is. Men kan namelijk eenzelfde zekerheid verkrijgen door de
componenten gescheiden op verschillende percelen van het bedrijf te
verbouwen. Alle teelthandelingen kunnen dan scherp op deuiteenlopende behoeften der planten worden afgestemd. Loopt een der componenten schade op, dan kan men dit door extra teeltzorg trachten bij
te werken of men kan het betreffende perceel voor andere doeleinden
bestemmen. Aan achterop rakende planten in een mengsel kan men die
zorgniet besteden. Men moet het dan hebben van compensatie door de
niet benadeelde componenten en deze is alleen mogelijk indien de beschadiging vroegtijdig optreedt en de beschadigde planten afsterven.
Zo zullen parasitaire bladaantastingen in een laat stadium ofschade in
devormvan falende zaadzetting niet gecompenseerd worden. Eigenlijk
zijn de mislukkende planten dan onkruid enook dit vooruitzicht maakt
het niet aanlokkelijk om mengsels teverbouwen met componenten, die
soms productief maar af en toe ook kwetsbaar zijn.
Opbrengstschommelingen in verbandmet teeltmaatregelen

Behalve het weer, de grond en de plant, hebben ook de teeltmaatregelen invloed op de opbrengst- en kostenvariaties vanjaar totjaar. Bemesting, gebruik van onberispelijk zaaizaad en bestrijdingsmaatregelen staan alsindsjaar en dag bekend alsrisicoverminderend. Wel moet
men in sommige opzichten waken tegen overmaat, bijv. van stikstof.
Een nuttige steun heeft men aan zaadcontrole en aan grondonderzoek op voedselvoorraad en bezetting met parasieten, zodat men de
maatregelen op de feitelijke toestand kan afstemmen. Met traditionele
toepassing van de maatregelen moet men af en toe wel mistasten, omdat de te regelen factoren vanjaar totjaar in beweging zijn, soms op
vrij grillige wijze. Hoe meer men bij het nemen van maatregelen kans
zietomdeloopder gebeurtenissen van de afgelopen periodeofzelfs van
een paar dagen in de toekomst in de maatregel te verdisconteren,
hoe doeltreffender de ingreep kan zijn. Late stikstofbemesting, berege-
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ning en ziektebestrijding op grond van waarschuwingen zijn hier voorbeelden van. We leren misschien ook nog eens om doorwasneiging,
schotgevaar, dreigende legering en slechte houdbaarheid van de oogst
tesignaleren op grond van het weerbeeld uit de verstreken periode.
Teeltmaatregelen benadelen de oogstzekerheid wanneer ze geregeld
in disharmonie blijken te zijn met de overige milieuomstandigheden.
Die omstandigheden kunnen natuurlijk achteraf anders uitvallen dan
bij het nemen der maatregelen voorzien kon worden. Het isook mogelijk dat de situatie ten tijde van de maatregel al duidelijk ongunstig lag
voor het slagen, bijv. indien gespoten wordt bij ongunstig weer of indien men een ondervrucht inzaait in een tot legeren gedoemde dekvrucht. Tenslotte kan het zijn, dat de beoordeling wel goed was, maar
de maatregel anders tot stand komt dan bedoeld was. Dit kan liggen
aan tegenslag, zoals ziekte van personeel en breuk van machines, aan
slordigheid en vergissingen of aan onvoldoende vaardigheid in de uitvoering.
De invloedvandeteleropde oogstzekerheid

Heel wat factoren, die in feite thuishoren in de reeds behandelde
complexen van grond, gewas en teelthandelingen, vat men wel samen
tot het begrip „de factor boer". Men komt hiertoe omdat er een niet
gemakkelijk grijpbaar complex van invloeden bestaat, dat kennelijk
met de ondernemer samenhangt. Het maakt dat onder overigens gelijke omstandigheden verschillende uitkomsten verkregen worden.
Critici-achteraf verkondigen wel, dat de teler die eenslechterjaarresultaat heeft dan eencollega kennelijk weldekansgehadheeft om betere uitkomsten te krijgen. In een deel der gevallen is dit een gerechtvaardigde critiek op het teeltbeleid. Maar men kan zichhierin ook vergissen en over het hoofd zien, dat ongelijkheid in uitkomst ontstaat
door een gemotiveerd, doelbewust nagestreefd verschil in handelwijze.
Twee verschillende teeltstrategieèn kunnen elkaar beurtelings overtreffen, om gemiddeld toch ongeveer gelijk uit te komen. Zelfs is het
denkbaar dat de ene vrijwel altijd in het voordeel is,maar uiteindelijk
door zeldzame, sterk ongunstige uitschieters toch de voorsprong verliest. Pas wanneer een teler ook op de lange termijn slechtere uitkomsten heeft, ishetwaarschijnlijk dat hij een minder goedewerkwijzevolgt.
Het wedijveren van verschillendestrategieën, dievrijweljaarlijks ongelijke uitkomsten geven en elkaar over dejaren heen toch weinig ontlopen, kan ik het beste toelichten met een denkbeeldig voorbeeld. Stel
dat bij de pootgoedteelt vroeg poten doorgaans een hogere opbrengst
geeft dan laat poten, bijv. in de verhouding 100tot 95.Stel verder dat
er gemiddeld eens in de 5jaar een late nachtvorst optreedt. Dàn bedraagt de opbrengst bij vroegpoten slechts 65, tegen 80bij het laat gepote gewas, dat ook niet geheel ongevoelig isvoor late vorst. In gemiddelde opbrengst lopen vroegpoten, dat in doorsnee op 93komt, en laat
poten, dat het gemiddeld tot 92 brengt, weinig uiteen. Een teler, die
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zich met zijn bedrijfsplan instelt op vroeg poten, heeft eens in de 5 j a a r
een strop, maar is gemiddeld niet slecht af. Een andere teler, die bezwaar heeft tegen stroppen of voor wie vroeg poten niet past, kan zonder bezwaar laat poten, maar blijft dan in 4 van de 5j a a r onder het
maximaal bereikbare. Klaarblijkelijk gaat er geen j a a r voorbij of men
kan een van de beide telers voorhouden, dat hij „nodeloos" te laag in
opbrengst zit en dat hij het systeem van zijn beter uit de bus komende
collega had moeten volgen. Kennelijk is dit een onbillijke critiek, zolang bij het poten niet het weer van het komende seizoen vaststaat.
Natuurlijk komt het voor dat telers, die met h u n bedrijf niet vast zitten aan het ene of aan het andere alternatief, eens hun intuïtie laten
spreken en van systeem veranderen, in de hoop dat het weer hen in het
gelijk zal stellen. O p die manier gokkend, kan iemand een reeks van
jaren boven het gemiddelde komen zonder dat men hem een uitzonderlijke dosis overleg en goed inzicht behoeft toe te schrijven. Men kan
slechts zeggen dat hij de kansen meegehad heeft. Steeds welgemikt het
optimum treffen gaat niet.
Het kanselementin deplantenteelt
Inderdaad kan het kiezen uit alternatieven bij teelten in het vrije
veld slechts voor een deel gebaseerd worden op waarneembare en voorspelbare oorzaken en gevolgen. Voor een ander deel is het kansspel.
Het gegeven voorbeeld toonde de betrekkelijke waarde van de uitslag,
die het best is onder de constellaties van omstandigheden, die het veelvuldigst optreden. De uitslag onder de zeldzame, meer extreme toestanden telt eveneens mee. Een tegenvaller kan een hele reeks van goede jaren bederven. Het zet evenveel zoden aan de dijk wanneer men
slaagt in het vermijden van grote tegenvallers als wanneer men kleine
verbeteringen in de overige jaren weet te bereiken.
Hoe men zich optimaal instelt op het hele spectrum van mogelijkheden, elk met een eigen uitkomst en meteeneigenveelvuldigheid van optreden, wordt als wetenschappelijk probleem behandeld in de speltheorie. Het telen zou dan beschouwd kunnen worden als een spel tussen
twee spelers, de teler en het milieu. Beide beschikken over een veelheid
van strategieën om de tegenspeler tegemoet te treden. Elke combinatie
van een telersstrategie en een milieuconstellatie heeft een eigen uitkomst. Bij het zoeken van de optimale strategie heeft de teler het wat
gemakkelijker dan wanneer hij met een verstandelijke tegenspeler te
maken zou hebben. De speelwijze van het milieu, grotendeels bepaald
door het weer, is immers over de jaren heen bekend en past zich ook
niet aan zodra de teler zijn strategie blootgeeft. De teler kan dus werkelijk volharden bij een eenmaal gevonden beste strategie. Toch ontmoet
hij bij het ontwerpen daarvan veel duistere punten. Net als bij een ingewikkeld denkspel is het uitgesloten om de zeldzame varianten naar
h u n aard, hun veelvuldigheid en hun uitwerking te kennen. Zelfs is het
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al moeilijk om de speluitkomsten voor de het meest voorkomende strategiecombinaties scherp vast te stellen.
Een voorbeeld van dit soort moeilijkheden treft men aan in een recente studie van MINDERHOUD, waarbij het ging om het vaststellen van
een strategie voor het ontwateren van komkleigrasland. Dit iseen maatregel op lange termijn, die zeker de moeite van het beoordelen der verschillende varianten bijuiteenlopendeweerbeelden loont. MINDERHOUD
kwam tot de uitspraak dat er geen optimum bestaat dat bij elke weersgesteldheid geldig is. Bij het zoeken van het globale optimum bleek
slechts voor de diepe ontwatering voldoende waarnemingsmateriaal te
bestaan om met enig houvast de gevolgen van weerschommelingen te
voorspellen. En ook dat was slechts mogelijk omdat gras een teelt is zonder uitgesproken kritieke perioden. Daardoor kon de vochtvoorziening
in het zomerhalfjaar worden geglobaliseerd tot één factor, uitgedrukt in
het neerslagtekort.
Doorgaans is het bestuderen van het reactiepatroon van een gewas
ingewikkelder dan in het zojuist gegeven voorbeeld, waarin toch nog
geen volledige klaarheid bereikt werd. En er komt nog een hindernis
bij. Ook al zijn namelijk bij ervaring de gevolgen van bepaalde milieuconstellaties bekend, dan isdit ervaringsbeeld zonder twijfel al weer ten
dele ondeugdelijk geworden door veranderingen in de teelthulpmiddelen en in de gebruikte rassen. Ervaring van te lang geleden moet men
dus wantrouwen. Dit betekent dat men slechts over een beperkt reservoir van recente gegevens kan beschikken. De speltheorie beveelt aan
om deze kleine voorraad telkens aan te vullen met de nieuwste ervaring
en de strategie in overeenstemming te brengen met het nieuwe totaalbeeld. De theorie bevestigt aldus de betekenis van de ervaring bij de
teelt. Een extreme ervaring kan dus verandering van strategie betekenen. Sommigen zullen dit de natuurlijkste zaak van de wereld vinden.
Men kan echter het bijregelen van de teeltwijze, na bijv. uitzonderlijk
weer, ook wel horen aanduiden als„achter de feiten aanlopen." Vooral
de theoretische beoefenaren van deplantenteelt zijnweleensgeneigd om
aan slechte ervaringen van uitzonderlijke jaren nauwelijks waarde te
hechten. De kans op herhaling isimmers zeer klein en dan zou de teeltwijze, die voordien hetbeste leek, maar beter gehandhaafd kunnen worden. Met dezeredenering kan de telererzichechter niet afmaken. Hij zal
voor ogen houden, dat de eenmaal opgetreden tegenvaller harde werkelijkheid is geweest. De kans op herhaling, hoewel klein, is er en kan
zich zelfs al wel in het eerstvolgende j a a r voordoen. Wellicht zal hij
door een nieuwe strop in fatale moeilijkheden geraken. Hij zou dan
weinig baat vinden bij de overtuiging dat er wel een periodevan dubbele lengte zal volgen zonder dergelijke stroppen - al was het alleen maar
om de statistiek niet in het ongelijk te stellen.
De houdingvandetelertegenover risico''s
Als de teler een weg ziet om de ondervonden tegenslag, die hij te vo-

128
ren niet vermoedde, in de toekomst te vermijden zonder dat dit te grote
offers aan kosten ofopbrengst vraagt, zal hij deze mogelijkheid zeker in
toepassing brengen. O p deze wijze zullen ook onze voorvaderen hun
teeltwijzen aangepast hebben in de richting van oogstzekerheid. Zo
kan een gewas of een ras, dat faalt onder omstandigheden, die het nog
niet eerder ontmoet heeft, geheel van het toneel verdwijnen. Dit overkwam bijvoorbeeld het tarweras Heine V I I op veel bedrijven na de gele
roestepidemie van 1955 en de korrelmais op andere bedrijven na de
koele en natte zomers van 1954 en 1956. Het toepassen van diepe
grondbewerkingen tussen de aardappelrijen in de Noordoostpolder is
een op snellere waterbezakking gerichte aanpassing, voortvloeiend uit
de zeer regenrijke jaren 1956 en 1958. Ook ziet men doorgaans de rassenkeuze veranderen in de richting van wintervastheid na strenge winters. Dit verflauwt weer na de intredevan productieve nieuwere rassen,
waarvan de kwetsbaarheid nog niet op de proef gesteld is of die men
desondanks prefereert.
Het isvan veel belang, dat de teler zijn houding tegenover risico's bewust en duidelijk kiest. Met name mogen nuttige nieuwe mogelijkheden
niet geweerd worden alleen omdat hun risicopatroon wellicht nog enige
onduidelijkheden bevat. De in Nederland beschikbare gegevens over
opbrengst- en kostenvariaties van gewassen en hun rassen zouden mogelijk nog beter verzameld en bekend gemaakt moeten worden. Voor
de tuinbouwteelten heeft KRONENBERG onlangs gewezen op de schaarste aan gegevens. V a n nieuwe rassen en nieuwe teelthandelingen kunnen vanzelfsprekend nauwelijks cijfers verwacht worden. Van oudere
rassen geeft men bij de rassenbeschrijving doorgaans de typische zwakheden op. Het zou echter goed denkbaar zijn, dat men uit de tamelijk
intensieve beproevingsactiviteit in ons land en via ruime verzameling
van praktijkervaringen reeds vrij gauw een schatting tracht te gevan
van de oogstzekerheid van nieuwe rassen of teeltmaatregelen.
Sommige telers kunnen als ondernemer de winstkansen van nieuwtjes beter benutten dan anderen, omdat ze meer risico kunnen of willen
dragen. Het nemen van risico wordt niet gemakkelijker gemaakt door
het sociologisch klimaat in onze landbouw. Economisch falen door het
tegenzitten van verantwoord genomen risico's wordt te weinig onderscheiden van het mislukken door aanwijsbare tekortkomingen. Ook
laat men zich te dikwijls afschrikken door teleurstellende ervaringen
van zichzelf of van anderen, die het gevolg zijn van kleine misgrepen
bij overigens gezonde nieuwe ontwikkelingen. Slechts theoretische
vorming kan de telers in staat stellen zich zelf het nodige inzicht te verwerven, bestaande kennis te extrapoleren, kennis van anderen te wegen
en verstandig te experimenteren.
DamesenHeren,
Aan het eind gekomen van dit deel van mijn rede zij het mij vergund mijn eerbiedige dank te betuigen aan Hare Majesteit de Koningin
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voor de benoeming tot buitengewoon hoogleraar, waardoor het mij
mogelijk wordt ookin dezefunctie de landbouw te dienen.
Mijne HerenLeden van het Bestuur der Landbouwhogeschool.

U zegikgaarne dank voor hetin mij gestelde vertrouwen en voor de
zorg die u hebt willen besteden aan een zodanige organisatorische inpassing van mijn taak, dat de mogelijkheden in overeenstemming zijn
met hetgeen van meverwacht wordt. Ikhoopdieverwachtingen niet te
beschamen. Behalve van zijn eigen inspanningen, zijn de resultaten
van iemands werk ook afhankelijk van de sfeer en de structuur waarin
hij werkt. Het begrip dat ik op dit punt bij u gevonden heb, doet mij
het beste verwachten.
Dames enHerenHoogleraren en Oud-Hoogleraren,

In vorige perioden van mijn levensloop mocht ik met zeer velen van
ureedsin aanraking komen, hetzij bij mijn landbouwkundige vorming,
hetzij voorwetenschappelijke ofookwelminder zwaarwichtige contacten. Al die contacten zijn zodanig van aard geweest, dat ikhet nog des
testerker alseen eer gevoel thans tot uwgroep tegaan behoren. Ik ben
me ook bewust van de plichten die de opneming in uw kring me oplegt; ik hoop dat u er in voorkomende gevallen een vrijmoedig beroep
op wilt doen.
Het heeft niet zo mogen zijn, dat ik onder u nog een ambtsvoorgangeraantref, bij wie ik teradezoukunnengaan.Wijlen professor MAYER
GMELIN zowel als wijlen professor DEWEZ, onder wier leiding ik een
aantaljaren het vak heb mogen beoefenen waar ik thans opnieuw een
taak in vind, hebben met grote werkkracht en met zelfs voor hun tijd
verwonderlijk bescheiden middelen veel tot stand gebracht. Hun voorbeeld zal ik niet vergeten.
Hooggeleerde TENDELOO,

Ik acht het een voorrecht dat uw uitgestelde afscheid het mij nog
korte tijd mogelijk maakt als uw collega mijn krachten aan dezelfde
Hogeschool tewijden, dieuzona aan het hart ligt. Reedsvroegin mijn
studie wist u mijn aandacht te richten op boeiende wetenschappelijke
vraagstukken. Uw belangstelling heeft mij sindsdien steeds gevolgd en
gesteund, waarvoor ikuoprecht dankbaar ben.
Hooggeleerde ' T H A R T ,

Onze wegen hadden reeds zo lang in elkanders nabijheid gelopen,
dat we niet de minste moeite hadden ons in te stellen op een toestand,
waarin zetot een tweebaansweg zijn samengekomen. Mèt u ben ik van
mening, dat de wederzijdse redelijke vertrouwdheid met het speciale
werkterrein van de ander onsin staat zal stellen elkaar testeunen en te
vervangen. Dat deze symbiose in de eerste maanden van mijn nieuwe
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taak reeds zo goed heeft gewerkt is een prettige bevestiging van mijn
verwachtingen.
Hooggeleerde D E VRIES,

Dat ikvlakinmijn nabijheid in ueenvoorbeeld had vaniemand, die
zijn krachten evenwichtig entotvoordeelnaar weerskanten weet teverdelen over Hogeschool en Instituut, heeft mij niet weinig gesterkt bij
mijn beslissing hetzelfde pad op te gaan.
Hoogedelgestrenge TJALLEMA,

Ik acht het eenzeldzaam voorrecht, dat ikbij uwomvangrijke dienst
met voortdurende steun van u persoonlijk en van uw medewerkers een
overzicht mocht krijgen van eenwerkterrein, dat mij in wetenschappelijk opzicht zeer interesseerde en mij in organisatorisch opzicht zo veel
leerde.De grote welwillendheid, waarmee u al uw naaste medewerkers
in hun werk volgt en waarmee u hun naar ieders aard dejuiste plaats
tracht tegeven, isook aan mij niet voorbij gegaan. Door in te stemmen
met deverdelingvan mijn tijd over tweetaken,hebt umijindeverheugende gelegenheid gesteld de zo stimulerende band met uw dienst te
bestendigen.
Mijne Heren Bestuursleden van het Instituut voor Biologisch en Scheikundig
OnderzoekvanLandbouwgewassen,

De vervlechting van de aan uw zorg toevertrouwde onderzoektaken
mettakenvandeLandbouwhogeschool betekent ongetwijfeld een extra
belasting voor u en voor het Instituut. Uw instemming daarmee getuigt van vertrouwen in dewerksfeer van het Instituut, een vertrouwen
waardoor zowel de medewerkers alsikzelf dankbaar gestemd zijn.
Dames enHeren medewerkers vandeAfdelingen LandbouwplantenteeltenGraslandcultuurenvanhet I.B.S.

Door u allen in één adem te noemen wilik graag uitdrukking geven
aan mijn overtuiging dat u, hoewelwerkend in verschillende organisatorische sferen, toch in wetenschappelijk opzicht één kring zult willen
vormen. Met sommigen uwer heb ik reeds oude banden, met anderen
zijn ze nog maar kort van duur. Uw lust tot werken en bouwen aan de
wetenschap ten behoeve van onderwijs enonderzoek doet mij het beste
voor de toekomst verwachten.
Damesen HerenStudenten,

Aan u alsjeugdigste groep binnen de Wageningse gemeenschap valt
de laatste, maar daarom nog niet de slechtste plaats in mijn toespraak
toe. Gij hebt schijnbaar nog een lange toekomst vóór u. Toch leert de
ervaring dat veel van de ideeën, die u later zult moeten ontwikkelen,
reeds op jeugdige leeftijd in uw geesten uitgezaaid en groeiende moe-
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ten zijn. Voor deze groei verschaft de Landbouwhogeschool een gunstig milieu. Bij het regelen van die groei stuit u op soortgelijke onzekerheden en risicokansen, als ik zoeven voor het telen van gewassen geschetst heb. Ook u kunt kiezen tussen veel alternatieven, niet wetend
door welke omstandigheden die keus later op de proef gesteld zal worden. Een stevig element van kansspel is aanwezig, maar er is ook wel
houvast. Laat het bespeuren van enigrisico u niet voetstoots tot het afweren van goede mogelijkheden verleiden. Voor zover u bij het zoeken
van uw weg en het geven van inhoud aan uw keus op mijn bescheiden
ervaring een beroep zoudt willen doen, sta ik gaarne tot uw beschikking.
Ik heb gezegd.

Verwijzingen:
DOBBEN, W. H. VAN: Voordracht A-cursus „Plantenteelt",jan. 1962.
KRONENBERG, H. G.: Het risicodragende karakter van de tuinbouwproduktie.
Diss. Wageningen, 1961.
MINDERHOUD,J. W.: Grasgroei en grondwaterstand. Diss. Wageningen, 1960.
RiNTELEN, P.: Das Risiko im landwirtschaftlichen Betriebe.
Ber.ü.Ldw. 1938.
SPANRING,J.J . : Mondelinge mededeling.

9. Plantenveredeling in beweging
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de
plantenveredelingaan deLandbouwhogeschool op 12 april 1962 door
DR. IR. J. SNEEP

Mijne Heren Leden van het Bestuur van de
Landbouwhogeschool,
Dames en Heren Hoogleraren,
Lectoren,
Docenten en Wetenschappelijke medewerkers,
Dames en Heren Studenten, en voorts Gij allen,
die door Uw aanwezigheid blijk geeft van Uw
belangstelling.
Dames en Heren,
Plantenveredeling is voor velen een zo voor zichzelf sprekend
begrip, dat een omschrijving of definitie er van min of meer als
overbodig wordt aangevoeld. Dit zou men kunnen afleiden uit het
feit dat in enige hand- en leerboeken geen vastomlijnde formulering wordt gegeven van wat de auteur onder plantenveredeling
verstaat. Zoals vaak voorkomt bij begrippen, die op het eerste gezicht voor zichzelf lijken te spreken, is het begrip plantenveredeling echter aan uiteenlopende interpretaties onderhevig. Enkele
voorbeelden mogen hiervan een illustratie geven.
Zo zegt VAVILOV in een van zijn werken: „Veredeling is door de
mens geleide evolutie." Dit is een bondige en vooral suggestieve
definitie. Door haar kortheid is zij echter niet volledig en geeft zij
het ingrijpen van de mens naar veler gevoel te radicaal weer. Aangenomen mag worden, dat de resultaten van de natuurlijke evolutie en die welke door de mens wordt geleid, wel van elkaar zullen verschillen. De mens zal zich bovendien niet tevreden stellen
met het tempo van de natuurlijke evolutie en in wezen eerder streven naar de snelheid van een revolutie.
VAVILOV heeft nog een andere definitie gegeven: „De veredelingswetenschap is de studie van het voortbrengen van rassen tot dekking van de menselijke behoeften." Deze definitie is gedetailleerdei
dan de eerste en geeft ook het doel van de plantenveredeling weer.
De praktische plantenveredeling, het eigenlijke kweken, heeft er
echter geen plaats in gekregen.
Door mijn hooggeachte voorganger is bij zijn ambtsaanvaarding
van achter deze katheder de volgende definitie gegeven, waarin dit
bezwaar is ondervangen: „Het woord plantenveredeling wordt nu
eens gebezigd voor handelingen, welke rechtstreeks zijn gericht op
een economisch resultaat, nl. het kweeken van betere rassen, dan
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weer voor de bestudeering van de grondslagen, waarop dit kweeken
berust en van de middelen, waardoor dit direct of indirect kan
worden bevorderd." In deze definitie zijn dus zowel het kweken als
het wetenschappelijk onderzoek, dat er aan ten grondslag ligt, gevangen.
Een belangrijk kenmerk van een vak is de werkwijze die wordt
toegepast om tot het beoogde doel te geraken. Bij de plantenveredeling bestaat de werkwijze uit vier delen:
A. Het zoeken of creëren van een erfelijke variabiliteit.
B. Het selecteren in deze variabiliteit.
C. Het „afwerken" van het geselecteerde tot een ras.
D. De instandhouding van het ras.
Vele auteurs beperken zich tot het noemen van de eerste twee
onderdelen. Dit is niet geheel volledig, omdat het kweken van een
gebruiksklaar ras uit dat wat in eerste instantie is uitgezocht (geselecteerd) een fase in het werk van de plantenveredeling is, die,
zowel wat haar omvang als haar betekenis betreft, bepaald niet onbelangrijk mag worden genoemd. Hetzelfde geldt voor de instandhouding:.*o

Toen de mens de planten, die voor hem nuttig waren, ging telen
in plaats van ze alleen maar te verzamelen, zal hij daarbij vermoedelijk al vrij spoedig de goede planten als leveranciers voor zijn
zaaizaad hebben uitgekozen of althans de slechte exemplaren buiten deze categorie hebben gehouden. De variabiliteit die hij aantrof zal in principe zijn ontstaan door kruisbevruchting (voornamelijk binnen de soort, maar een enkele keer ook er buiten) en door
mutaties. De natuurlijke selectie zal daarbij een inperkende druk
hebben uitgeoefend.
Het selecteren uit een bestaande variabiliteit heeft in de vorige
eeuw en ook in het begin van de 20ste eeuw tot belangrijke resultaten geleid. De methode van het uitzoeken van goede planten uit
landrassen is voor de granen (voornamelijk de zelfbevruchtende
tarwe, gerst en haver) toen bijzonder sterk gepropageerd door HUGO
DE VRIES. Deze baseerde zijn ideeën op de ervaringen, die men omstreeks de eeuwwisseling te Svalöf had opgedaan met het isoleren
van wat we nu, in navolging van JOHANNSEN, zuivere lijnen noemen.
D E VRIES ging daarbij zover, dat hij in zijn boek „Het veredelen
van kultuurplanten", hetwelk in 1907 in het Engels en in 1908 in
het Nederlands verscheen, op een gegeven moment schrijft: „Het
variabiliteitsgebied, dat door deze nieuwe onderzoekingen geopend
is, is eenvoudig zoo omvangrijk, dat het alle materiaal oplevert voor
tegenwoordig verlangde selecties en zonder twijfel steeds een onuitputtelijke bron van verbetering zal blijven, gedurende een lange
reeks van jaren. Zij berusten op het beginsel van enkele keuze, en
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het gebied waarop deze methode zich toe laat passen, is zoo ruim,
dat het zelfs iedere gedachte aan herhaalde of voortgezette keuze
eenvoudig overbodig maakt. H e t is zelfs zoo rijk aan voortbrengingskracht, dat er ternauwernood plaats blijft voor andere verbeteringsmethoden. In het bizonder moet men wel alle pogingen,
om verbeterde graanrassen door middel van bastaardeering te winnen, eenvoudig buiten overweging stellen, met het oog op het geweldig aantal gemakkelijker te winnen nieuwigheden die deze methode oplevert."
De sterke aanprijzing van de selectie uit landrassen van granen
bracht veel beweging in de kringen van de plantenveredelaars van
die tijd. Dit blijkt wel uit een artikel van R. J. MANSHOLT in Cultura
van 1909 en uit een verhandeling van O T T O PITSCH in de Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, T u i n - en Boschbouwschool,
eveneens van 1909.
R. J. MANSHOLT erkent de belangrijkheid van het te Svalöf verrichte werk ten volle, maar wijst er o p dat D E VRIES de methoden
van veredeling, toegepast in Nederland en Duitsland, toch bepaald
tekort doet. Hij noemt daarbij o.m. het veredelingswerk dat toen
al in Wageningen met tarwe en gerst was verricht en vermeldt de
toepassing van de „pedigree-teelt" (lijnselectie in moderne termen)
te Westpolder sedert 1886. R. J. MANSHOLT gaf als zijn mening, dat
het wezen van de variabiliteit door de mutatietheorie en de theorie
van de zuivere lijnen van JOHANNSEN duidelijker was geworden,
maar dat de praktische veredelaar er reeds lang gebruik van had
gemaakt, onder meer bij de Probsteier haver.
H e t is helaas niet mogelijk aan de uitvoerige verhandeling van
O T T O PITSCH de aandacht te schenken, die zij ongetwijfeld verdient.
PITSCH noemt als voorbeeld van het n u t dat kruisingen k u n n e n afwerpen de kruising tussen de tarwerassen Squarehead en Zeeuwse,
die zowel hij als L. BROEKEMA maakten en waaruit laatstgenoemde
via terugkruising met Squarehead het zeer belangrijke ras Wilhelmina had verkregen en in 1901 geïntroduceerd.
O p geheel ander gebied dan dat van de graanveredeling was
G E E R T VEENHUIZEN reeds in 1888 begonnen met het kruisen nl. bij
aardappelen. In 1893 introduceerde hij het beroemde ras Eigenheimer, voortgekomen uit een kruising van Blauwe Reuzen x
Fransen.
I n de ons omringende landen had men eveneens de variabiliteit
door kruisingen vergroot. Bekend zijn de tarwekruisingen, die de
familie D E VILMORIN in Frankrijk sedert 1873 heeft gemaakt.
I n Engeland publiceerde SHIRREFF in 1873 over zijn kweekwerk
bij granen (dat hij in 1819 was begonnen). Hij geeft hierin drie
wegen aan waarlangs nieuwe rassen van granen k u n n e n worden verkregen en wel:
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1. door kruisingen.
2. door natuurlijke „sports".
3. door import uit het buitenland.
SHIRREFF neemt aan, dat THOMAS KNIGHT (1759-1838) de eerste
lïrit was die tarwe kruiste. KNIGHT heeft echter ook bij vele andere
gewassen kruisingen verricht, bijv. bij fruit en groenten, met de
bedoeling betere rassen te verkrijgen.
Uit deze en nog vele andere feiten is komen vast te staan, dat
kruising als bron van variabiliteit reeds vóór MENDEL een belangrijke rol in de plantenveredeling heeft gespeeld. De erfelijkheidsleer heeft het inzicht zeer verdiept en de basis van de plantenveredeling aanzienlijk verbreed.
Nog steeds is de kruising tussen rassen van een gewas een belangrijke en veel gebruikte methode tot verhoging van de variabiliteit. Maar zo n u en dan wenst men eigenschappen in een nieuw
ras, die in geen enkel bestaand ras voorkomen. Soms is dat te wijten
aan de beperktheid van het geïmporteerde materiaal, waaruit een
cultuurgewas is ontstaan. Als voorbeeld van zo'n geval zouden we
de aardappel k u n n e n noemen waarvan zeer waarschijnlijk slechts
beperkte hoeveelheden uit de Nieuwe Wereld zijn overgekomen.
Daardoor zijn onze aardappelrassen, hoe groot h u n verscheidenheid
moge lijken, terug te voeren op een, in vergelijking tot het in Midden- en Zuid-Amerika aanwezige materiaal, geringe voorraad genen.
Geen wonder, dat er behoefte ontstond deze voorraad aan te vullen, vooral met genen die het gewas resistent maken tegen ziekten.
Door de publikaties van VAVILOV, tussen de twee wereldoorlogen, hebben we een afgerond beeld verkregen van de genencentra
van onze cultuurgewassen. Dit zijn voor de plantenveredelaar, en
via hem voor de gehele Landbouw, bizonder waardevolle reservoirs van variabiliteit. Diverse landen hebben expedities uitgezonden om voor bepaalde gewassen genen te verzamelen. Zo zijn belangrijke collecties ontstaan. O p het terrein van de aardappel mag
Nederland met de Wageningse Aardappel Collectie (W.A.C.) met
ere worden genoemd. Deze collectie bestaat thans, deels door verzameling in de genencentra, deels door uitwisseling verkregen, uit
± 1.000 klonen van wilde en primitieve soorten. De collectie vormt
daarmee een genen-voorraad die voor de aardappelveredeling van
zeer grote betekenis is.
Dat steeds nieuwe genen en/of -combinaties nodig zijn, blijkt uit
het vaak plotseling verdwijnen van bekende rassen. De Landbouw
is niet statisch, maar is doorlopend in beweging. Deze stelt daarbij
aan de rassen steeds weer nieuwe eisen. Ook het in ernstige mate
optreden van ziekten kan belangrijke rassen soms in enkele jaren
doen verdwijnen. Zo n a m het bekende Duitse aardappelras Bona
in het Rijnland in 1956 niet minder dan 80,4% van het totale aard-
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appelareaal in beslag. In 1961 (dus vijf jaar later) was dit aandeel tot
0% geslonken.
De rijkdom van de genencentra is nog maar voor een klein gedeelte geëxploreerd. Talrijk zijn de stemmen, die pleiten voor een
gecoördineerde verzameling van genen van onze cultuurgewassen
en een systematische bewerking van de verkregen collecties. Sommigen zijn zelfs van oordeel dat dit allemaal op korte termijn dient
te gebeuren, voordat de natuurlijke rijkdom van de genencentra
wordt teruggedrongen door uitbreiding van de cultuurgronden,
en voordat de rijk gevarieerde landrassen door een betrekkelijk
gering aantal gekweekte rassen zijn vervangen.
De veredeling is niet stil blijven staan bij kruisingen binnen het
gewas of binnen de soort. Men heeft ook kruisingen tussen botanische soorten gemaakt. Bij de siergewassen is men hiermee al zeer
vroeg begonnen. Eventuele storingen in de fertiliteit zijn hier nl.
niet onoverkomelijk, wanneer het verkregen gewas vegetatief kan
worden vermenigvuldigd. Verder hebben deze gewassen het voordeel dat een verandering op zichzelf vaak al profijt oplevert. Een
recente soortskruising in de akkerbouwgewassen is de kruising tussen Solanum demissum en Solanum tuberosum, onze gewone aardappel. In de houtteelt kent men bijv. de soortskruisingen in het geslacht Populus en bij de gewassen in warmere streken de soortskruising Coffea liberica x C. arabica, terwijl de soortskruisingen bij
Gossypium (katoen) de aandacht trekken. Nog verder gaan de geslachtskruisingen, zoals de bekend geworden tarwe-roggekruisingen.
De soortskruisingen en vooral de geslachtskruisingen komen niet
altijd even gemakkelijk tot stand en vaak treden fertiliteitsstoringen op. De ontwikkeling van bepaalde technieken heeft bijgedragen tot het overwinnen van enkele van deze moeilijkheden.
Hierbij aansluitend kunnen de addities en substituties van chromosomen of gedeelten daarvan, afkomstig uit andere soorten of
zelfs geslachten, worden genoemd. De ontwikkeling van het cytogenetisch onderzoek wettigt de verwachting dat onze kennis van
dit bizondere terrein van de plantenveredeling in de naaste toekomst zal worden verdiept.
Een geheel andere methode om de variabiliteit te verhogen is
het opwekken van mutaties. Deze komen spontaan voor, maar de
veredelaar is niet tevreden geweest met het lijdelijk wachten op
wat de spontane mutaties zo nu en dan te bieden hebben. Daarom
was de ontdekking van de mogelijkheid tot het kunstmatig opwekken van mutaties zeer welkom.
Wanneer de experimenten met radium uit het eerste kwart van
deze eeuw buiten beschouwing worden gelaten, kan het begin van
het mutatieonderzoek door straling gedateerd worden in 1927 toen
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H. J. MULLER over zijn experimenten met X-stralen bij Drosophila
publiceerde. In 1928 verscheen een publikatie van STADLER over
hetzelfde onderwerp bij maïs. Het gebied van de fysische mutagentia werd na de Tweede Wereldoorlog belangrijk uitgebreid ten gevolge van de groei van de atoomwetenschap. Mede daardoor is in
het laatste decennium een sterke opleving ontstaan in het mutatieonderzoek.
Over de betekenis van de moderne atoomwetenschap voor de
plantenveredeling heeft men zich nog geen volledig beeld kunnen
vormen. Behalve de y-stralen, die o.m. door het Cobalt-60 worden
geleverd, zijn het ook de corpusculaire stralingen van neutronen
en electronen, die tot dusver aandacht hebben gekregen.
Het is bekend, dat in de kringen van de plantenveredelaars een
zeer grote variabiliteit bestaat t.o.v. de waarde die men aan deze
stralingen toekent. Deze variabiliteit strekt zich uit van scepsis
tot vol verwachting. Het lijkt daarom zeer gewenst, dat op wetenschappelijke wijze wordt nagegaan, welke mogelijkheden de mutaties, opgewekt door electromagnetische golven en corpusculaire
stralingen, kunnen bieden. Daarbij zal niet alleen moeten worden
gelet op de in het oog vallende morfologische veranderingen, maar
ook —en zelfs vooral —op de fysiologische wijzigingen, die voor
de veredeling van zulk een groot belang kunnen zijn, maar die vaak
moeilijk zijn te ontdekken. Dit zal de juiste benadering zijn van
een nieuwe methode, die, zoals vaak gebeurt, door sommigen wordt
afgewezen en door anderen wordt overschat, alleen maar vanwege
het feit dat zij nieuw is.
Van de chemische mutagentia is het colchicine, dat een verdubbeling van het aantal chromosomen kan bewerken, wel het bekendst geworden. Hoewel het niet aan alle _ vaak zeer hoog gespannen — verwachtingen heeft beantwoord, is het na 25 jaar toch
nog steeds een belangrijk hulpmiddel in de veredeling. Genoemd
kunnen worden de polyploïde bieten en de diensten die het bewijst bij het fertiel maken van de nakomelingen van soorts- en geslachtskruisingen.
Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog is het aantal chemische
mutagentia aanmerkelijk uitgebreid. De belangstelling gaat momenteel vooral uit naar de stoffen die mutaties van beperkte omvang verwekken. Men hoopt stoffen te vinden die alleen gen- of
puntmutaties veroorzaken zonder daarbij op de andere genen
invloed uit te oefenen. Beperkte mutaties kunnen o.m. waardevol zijn bij de vegetatief vermeerderde gewassen, die meestal in
zeer sterke mate heterozygoot zijn. Wanneer men namelijk zulke
gecompliceerde heterozygote systemen aan kruising onderwerpt,
komt er zulk een verscheidenheid te voorschijn, dat men zich vaak
voelt als een zoekende naar een speld in een hooiberg. Als nu bij
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deze groep van gewassen via mutatie bepaalde verbeteringen aangebracht zouden kunnen worden, zouden de kruisingen in een aantal gevallen achterwege kunnen blijven. Bovendien is hier een aantrekkelijk punt, dat een eenmaal verkregen vooruitgang door de
vegetatieve vermeerderingswijze meteen kan worden gefixeerd. Dit
onderdeel van de mutatieveredeling bevindt zich eveneens nog in
het beginstadium en hetgeen is opgemerkt over de waarde van de
fysische mutagentia, is ook hier goeddeels van toepassing.
Nadat de gewenste variabiliteit is gevonden of gecreëerd, volgt
vroeg of laat het maken van een keuze. Deze keuze zal worden bepaald door de eisen, die de toekomstige gebruikers aan het nieuwe
ras zullen stellen. Hier vloeit uit voort, dat de selecterende kweker
goed op de hoogte zal moeten zijn met de teelt van het gewas, waarin hij werkt en eveneens van de eisen, die de consumenten of verwerkers aan het geteelde produkt stellen. En of dit alles nog niet
genoeg is, wordt tevens van hem verwacht dat hij dit met vooruitziende blik doet. Want het ras dat hij denkt te kweken, zal niet
beoordeeld worden naar de eisen van het moment, maar naar de
eisen, die over 7 à 8 of wellicht over 10 of nog meer jaren bij de introductie van het ras zullen worden gesteld. En in onze zich snel
bewegende wereld kunnen die eisen dan wel heel wat verschillen
van de huidige.
De eisen, waarmede de kweker rekening moet houden, kunnen
als volgt worden gerubriceerd:
1. Opbrengst.
2. Kwaliteit.
3. Oogstzekerheid.
4. Vroegheid.
5. Eigenschappen bij teelt en verwerking.
Dat de opbrengst hoog moet zijn, ligt voor de hand. De moeilijkheid schuilt hier echter in het feit, dat een hoge opbrengst niet
een op zichzelf staande grootheid is, maar dat een compromis tussen
de opbrengst en de andere vier van de zojuist genoemde rubrieken
moet worden bereikt. Vooral kwantiteit en kwaliteit verdragen elkaar niet altijd even goed.
Op het gebied van de kwaliteit kan men in de plantenveredeling
met de meest uiteenlopende gebieden van de teelt, de consumptie
en de verwerking van plantenprodukten worden geconfronteerd.
Enige voorbeelden mogen dit verduidelijken:
Goede smaak van aardappelen, groenten en fruit.
Bakkwaliteit van tarwe.
Brouwkwaliteit van gerst.
Houdbaarheid van produkten, die worden bewaard, zoals voeder-
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bieten. Maar dit kan eveneens de houdbaarheid zijn in een
bloemenvaas, waardoor de roos Baccara beroemd is geworden.
Het bestand-zijn tegen transport van aardappelen, uien en vele
groenten.
Voedingswaarde en voederwaarde.
Vezelkwaliteit bij vlas en katoen.
Geschiktheid voor het bereiden van patates frites en chips bij
de aardappel (U ziet dat de kweker zelfs rekening moet houden met de jeugd, die op straat toch ook wat te eten moet hebben!).
In verband met het uitsterven van het genus huishoudelijke
hulp, moet de kweker denken aan de gemakkelijke bereiding van
de produkten die in de keuken terecht komen, bijv. vlug te schillen
aardappelen met zeer vlak liggende ogen. De zich sterk uitbreidende conservenindustrie vraagt ook gemakkelijk schoon te maken
produkten, die zich goed lenen voor de diverse wijzen van conservering. En zo zouden nog talloze voorbeelden van de meest uiteenlopende kwaliteitseisen kunnen worden genoemd.
Evenzo is de rubriek oogstzekerheid heterogeen en wel omdat er
zoveel oorzaken zijn waardoor de oogst geheel of gedeeltelijk kan
mislukken. Gewenste eigenschappen zijn hier bijv.:
Winterhardheid bij de gewassen die 's winters te velde staan.
Niet-openspringen van de hauwen bij koolzaad.
Resistentie tegen hitte, droogte, wind, enz.
Resistentie tegen ziekten.
Op laatstgenoemd terrein heeft de plantenveredeling grote successen behaald maar eveneens teleurstellingen te verwerken gekregen. Zij heeft hier tegenstanders, die dezelfde wapens kunnen
hanteren: de meeste parasieten kennen een variabiliteit, hebben
vaak een korte generatieduur en een zeer hoge vermenigvuldigingscoëfficient. Daardoor krijgen genencombinaties van de ziekteverwekkers, ook al treden deze maar met een geringe frequentie op,
de kans zich zeer snel uit te breiden. Wanneer dus eenmaal een
resistentiefaktor bij een gewas is doorbroken (een nieuw fysio is
ontstaan), zal de parasiet zich snel kunnen vermeerderen op de tot
dusver resistente waardplant.
Dit probleem staat op het ogenblik, zowel bij de fytopathologen
als bij de veredelaars, in de belangstelling en is aanleiding geworden tot een bezinning op de verdere ontwikkelingsrichting van de
veredeling op ziekteresistentie.
Wanneer het woord vroegheid wordt genoemd als een gewenste
eigenschap bij een ras, dan gaan de gedachten vaak uit naar de
primeurs, die in de tuinbouw worden voortgebracht. Maar zij kan

140
evenzeer van belang zijn wanneer het produkt voor het invallen
van een ongunstig seizoen geoogst moet kunnen worden. Als voorbeeld bij de landbouwgewassen zou het tarweras Marquis kunnen
worden genoemd, dat in een zeer korte tijd rijpte, waardoor het
mogelijk werd de grens van de tarweteelt op het Amerikaanse continent een stuk naar het noorden te verschuiven.
Vroegheid van produktie kan eveneens betrekking hebben op de
gewassen, die pas na een aantal jaren geoogst kunnen worden, zoals bij de fruitteelt, de houtteelt, de oliepalm, enz. Vooral nu de
investeringen, die de teelt van deze gewassen vraagt, zo groot zijn
geworden, wordt een verkorting van het tijdvak tussen aanleg en
de eerste oogst wel zeer belangrijk.
De na-oorlogse ontwikkeling heeft Nederland in een industriële
sfeer gebracht, die in de Landbouw zijn invloed doet gevoelen. De
agrarische produktie krijgt steeds meer de karaktertrekken van het
fabriekmatige. Dit houdt o.m. in dat met steeds minder arbeidskrachten maar met steeds meer werktuigen en steeds grotere produktie-eenheden wordt gewerkt. Deze beweging op het economische en gedeeltelijk ook op het sociale vlak, brengt nieuwe eisen
mee, die aan de rassen worden gesteld: zij moeten gemakkelijk zijn
te telen op grote regelafstanden zonder dat de opbrengst terugloopt, bestand zijn tegen onkruidbestrijdingsmiddelen en zij moeten vooral machinaal geoogst kunnen worden.
Een voorbeeld van een recente bijdrage van de veredeling tot
een arbeidsbesparing bij de teelt vormen de monocarpe vruchtkluwens bij de bieten, waardoor het zo tijdrovende op één zetten
niet meer nodig is en met een eenvoudig dunnen kan worden volstaan.
De veredeling heeft op het uitgestrekte terrein van de selectie
hulp gekregen van methoden, die het mogelijk maken grote aantallen planten reeds in een jong stadium (vaak zelfs al als kiemplant) op de aanwezigheid van bepaalde eigenschappen te toetsen.
Bekend zijn de voorbeelden op het gebied van de resistentie tegen
ziekten. Het zou zeer welkom zijn en veel ruimte en tijd besparen,
wanneer ook op andere delen van het zo uitgebreide terrein van
de selectie toetsmethoden werden ontwikkeld, die het selecteren in
een jong stadium mogelijk maken. Hierbij valt te denken aan
fysiologische en/of biochemische methoden voor het vroegtijdig
vaststellen van produktie- en kwaliteitsniveau's.
Hoe nuttig de laboratoriummethoden voor de selectie mogen
zijn, en hoe wenselijk het is dat het aantal nog wordt uitgebreid,
toch zullen zij nooit met een optelsom de selectie kunnen vervangen. Aan een nieuw ras worden nu eenmaal zoveel en zulke gecompliceerde eisen gesteld, dat ergens (uiteraard op een zo hoog moge-
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lijk niveau) een compromis moet worden gesloten. Dit zal alleen
de kweker kunnen die het gewas door en door kent. Hij alleen zal
het nieuwe ras met enige kans op succes klaar kunnen maken voor
het grote examen, dat de teelt in de praktijk zal afnemen.
De kennis over het selectierijp maken van een populatie en over
de invloed die een ingreep op de samenstelling van de volgende
generaties uitoefent, is de laatste jaren aanzienlijk verdiept door de
ontwikkeling van de populatie-genetica. Tevens komen steeds meer
gegevens beschikbaar over de verandering in de samenstelling van
populaties, zonder dat er een opzettelijke selectie plaats heeft. Een
verdere ontwikkeling van deze studie-objecten kan voor de plantenveredeling van belang zijn. Misschien kan hiermede de weg van
eerste keuze tot aan het ras worden bekort of vergemakkelijkt. Deze
weg wordt in het algemeen gekenmerkt door de genotypische toetsing van het geselecteerde en door het streven naar fixatie van wat
genotypisch goed is bevonden.
Een enigszins hiervan afwijkende methode treft men aan bij het
kweken van heterosisrassen of, beter en algemener gezegd, hybriderassen. Meestal worden hierbij de geselecteerde planten onder toepassing van inteelt vermeerderd en vervolgens wordt onderzocht in
welke combinaties de ingeteelde lijnen of families na kruising een
waardevolle hybride opleveren.
Het verschijnsel dat de Fi een grotere groeikracht kan bezitten
dan de ouderplanten is reeds door KOELREUTER gerapporteerd.
BEAL vermeldde ± 1880 een verhoogde opbrengst bij de kruising
van twee maïs-rassen. Pas in het eerste decennium van deze eeuw
werd belangrijke vooruitgang geboekt door het werk van EAST en
SHULL. In 1918 bracht D. F. JONES met de „double-cross" de produktiekosten van het hybridezaad bij maïs binnen de perken van
het praktisch toelaatbare. Ondanks dit alles bedroeg het aandeel
van de hybride-rassen van maïs in de zogenaamde Corn-Belt van
de Verenigde Staten ± 1936 niet meer dan 5%. In 1945 was dit
percentage echter gestegen tot meer dan 90.
Hoewel er de laatste 25 jaar dus beweging in de toepassing van
het heterosis-effect bij maïs is gekomen en ook bij andere gewassen
hybride-rassen zijn geïntroduceerd, is het totale aantal, dat op onze
rassenlijsten voorkomt, betrekkelijk gering. Vermoedelijk is dit te
wijten aan de hindernissen, die bij kruisbevruchtende gewassen zijn
verbonden aan het verkrijgen van geschikte inteeltlijnen als uitgangsmateriaal en verder aan de moeilijkheden om met deze inteeltlijnen vervolgens betrouwbaar hybride-zaad te produceren.
Wat het eerste betreft is het vaak de incompatibiliteit, die een
hindernis vormt tot zelfbevruchting. En zo zelfbevruchting of kruising van zeer verwante planten al lukt, treedt soms een inteeltverzwakking op, die het werk bemoeilijkt. Het fysiologische onder-
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zoek van de incompatibiliteit zal het nemen van deze hindernis
wellicht nog verder kunnen vergemakkelijken, terwijl het biochemisch onderzoek van de aantrekkings- en afstotingsreacties tussen
stamper en stuifmeel misschien nieuwe perspectieven kan openen.
De incompatibiliteit, die in eerste instantie moest worden doorbroken voor het verkrijgen van inteeltlijnen, wordt bij het kruisen
van deze lijnen op grote schaal bij de produktie van het hybride
zaad, in plaats van vijand, bondgenoot. Deze laatste moet daarbij
verhinderen dat zelfbevruchting of bevruchting binnen de inteeltlijnen plaats heeft. Deze metamorfose van vijand tot vriend verloopt niet altijd even goed, want in de eerste fase wordt gebruik
gemaakt van de zwakke plekken van de vijand en in de tweede
fase zijn dit dan vaak evenzeer de zwakke plekken van de vriend,
i.e. een incompatibiliteit, die niet sterk genoeg is om zelfbevruchting geheel te voorkomen.
Een andere methode, die tot inteelt kan leiden en wel de sterkst
mogelijke en waarbij de incompatibiliteit niet in het geding komt,
is het gebruik van haploiden, die zo nu en dan door parthenogenesis of apogamie ontstaan. Na verdubbeling van het aantal chromosomen (bijv. door middel van colchicine), zullen deze planten
zoals vanzelf spreekt voor alle faktoren homozygoot zijn.
Bij de produktie van het hybride-zaad heeft men ook naar andere bondgenoten uitgekeken, die kunnen verhinderen dat zelfbevruchting of onderlinge bevruchting bij de moederplanten plaats
heeft en dat is de mannelijke steriliteit. Deze bondgenoot eist eveneens veel aandacht en heeft vooral bij de gewassen, die ter wille
van de generatieve delen (vruchten of zaden) worden geteeld, nog
wel eens voor onaangename verrassingen gezorgd. Het zou de veredelaar zeer welkom zijn, wanneer met chemische middelen, die
gemakkelijk zijn toe te passen, de produktie van stuifmeel bij de
moederplanten zou zijn te voorkomen.
Bij tweehuizige gewassen wordt de produktie van hybride-zaad
soms gesimplificeerd voorgesteld: men behoeft immers alleen maar
de mannelijke planten in het moederras of in de moederfamilie te
verwijderen en dan is kruisbevruchting verzekerd. Afgezien nog
van het voorkomen van gemengdslachtigheid bij tweehuizige gewassen, die langs de weg van veredeling wel in bedwang is te houden, worden de moeilijkheden, verbonden aan de verwijdering van
alle stuifmeelleverende planten in een zeer kort tijdsbestek, sterk
onderschat. De vraag komt daardoor op, of het niet mogelijk zou
zijn in het Y-chromosoom, dat in hoofdzaak het mannelijk geslacht
bepaalt, door middel van een gerichte mutatie een signaalkenmerk
te verkrijgen. De mannelijke planten zouden dan reeds in een zeer
jong stadium kenbaar worden, en bij het dunnen van het gewas
meteen al kunnen worden verwijderd.
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Bij het overzien van deze vluchtige schets van de bewegingslijnen
in de plantenveredeling kan de vraag rijzen of zij niet zo gecompliceerd en kostbaar is geworden, dat in de toekomst alleen grote en
goed toegeruste bedrijven nog in staat zullen zijn met kans op succes kweekarbeid te verrichten. Bij het stellen van deze vraag bedenke men echter, dat de traditionele kweekmethoden nog steeds
zeer belangrijk zijn en nog doorlopend zeer waardevolle bijdragen
leveren tot onze rassenrijkdom. Bovendien is in Nederland duidelijk beweging gekomen in de organisatie van de kwekersarbeid,
waarbij de overheids- en semi-overheidsinstellingen samenwerken
met de zelfstandige kwekers. De aardappelveredeling levert hiervan thans een goed voorbeeld. De steun, die op deze wijze door de
overheid wordt verleend, werkt stimulerend en maakt het mogelijk
dat zowel de instituten als de kwekers het werk doen waartoe zij
het best in staat zijn. Daardoor kan ieder zijn deel bijdragen om
het geheel op een hoger plan te brengen.
De werkgroepen van de Nederlandse Kwekersbond kunnen eveneens als voorbeeld van samenwerking worden genoemd. De onderzoekers en de kwekers kunnen daar ideeën en ervaringen uitwisselen.
Ook op internationaal niveau is er samenwerking ontstaan. Met
name dient hier Eucarpia te worden genoemd, de Europese Vereniging voor Veredelingsonderzoek. Verder is het Nederland gelukt een internationaal tijdschrift op veredelingsgebied, Euphytica,
op de been te brengen. De ontwikkeling van dit thans 10 jaargangen tellende tijdschrift, is voorspoedig te noemen en het ondervindt allerwegen waardering.
De titel van mijn rede luidt: „Plantenveredeling in Beweging."
Uit het voorgaande moge blijken, dat de plantenveredeling als tak
van wetenschap inderdaad op velerlei gebied in beweging is. Bij
haar ontwikkeling zal het streven naar een harmonische synthese, in
dienst van de Landbouw als geheel, richting gevend dienen te
blijven.
Zeer geachte Toehoorders,
Bij de officiële aanvaarding van mijn ambt als hoogleraar in de
plantenveredeling zij het mij vergund Hare Majesteit de Koningin
eerbiedig te danken voor deze benoeming.
Mijne Heren Leden van het Bestuur van de Landbouwhogeschool,
Dat U mij voor dit hoge ambt heeft willen voordragen vervult
mij met dankbaarheid. De verplichtingen, die U mij daardoor heeft
opgelegd, zal ik trachten naar beste weten en kunnen na te komen.
Voorts ben ik U zeer erkentelijk voor het besluit in Uw voor-
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dracht op te nemen, dat de benoeming een jaar voor het aftreden
van mijn hooggeachte voorganger zou ingaan. Hierdoor is het mogelijk geweest een vorige taak althans enigszins af te ronden, is er
gelegenheid geschapen een cyclus van colleges voor te bereiden en
is het mogelijk geworden geleidelijk in de andere taken te groeien,
die naast het onderzoek en het onderwijs aan de leerstoel voor
plantenveredeling zijn verbonden.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Het is mij een eer en een voorrecht in Uw midden te worden
opgenomen.
In het voorgaande is bij herhaling gebleken, dat de plantenveredeling nauw verbonden is met andere takken van wetenschap.
Contacten met velen Uwer zullen daarom een onmisbare voorwaarde zijn voor een harmonische ontwikkeling van dit vak. De welwillendheid, waarmede U mij bent tegemoet getreden, wettigt de
verwachting dat deze contacten inderdaad tot stand zullen komen
en van hartelijke aard zullen zijn.
Mijnerzijds leeft de hoop, dat de relaties niet alleen tot het wetenschappelijke en organisatorische terrein beperkt zullen blijven.
Hooggeleerde Dorst, Hooggeachte Leermeester,
In het eerste gedeelte van mijn rede heb ik Uw definitie van
plantenveredeling, zoals U die nu bijna 21 jaar geleden formuleerde, gebruikt. Deze definitie bestaat uit twee delen. In het eerste
deel wordt het kweken omschreven en in het tweede deel de wetenschappelijke grondslag waarop dit kweken berust. In U heb ik
steeds de zo gelukkige synthese van deze beide delen gezien: achter
de wetenschapsman staat ook de kweker, die de gewassen en hun
rassen kent en die heeft getoond niet alleen te weten hoe het moet,
maar die het ook heeft gedaan. Men denke daarbij aan de vele rassen, die U heeft gekweekt: het vlasras Concurrent, de aardappelrassen Alpha, Furore en Sirtema, om slechts enkele van Uw kwekerssuccessen te noemen.
Het is voor mij een grote onderscheiding U te mogen opvolgen.
Ik ben mij er wel van bewust dat dit zeer zware verplichtingen oplegt en dat het grote inspanningen zal vergen om alles wat U tot
stand heeft gebracht in stand te houden.
Het is mij een grote steun te weten, dat U de verdere ontwikkeling van het vak plantenveredeling en alles wat daar bijbehoort,
met belangstelling zult blijven volgen en dat U bereid bent mij
met Uw rijke en veelzijdige ervaring te blijven bijstaan; ook wanneer U de vertrouwde plaats achter het grote zwarte bureau over
enige maanden niet meer zult innemen.
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Dames en Heren Medewerkers van het Instituut voor Veredeling
van Landbouwgewassen,
De prettige wijze, waarop U mij in het Instituut heeft ontvangen
doet mij verwachten, dat wij in de toekomst als een team vruchtbaar zullen kunnen werken aan onze gemeenschappelijke taak.
Mijne Heren Directeuren van Instellingen waar Veredelingsonderzoek plaats heeft,
De veredeling is een onderwerp dat Uw instellingen en de leerstoel voor plantenveredeling gemeen hebben. Het is mijn oprechte
wens dat daardoor, tot aller belang, intensieve contacten en zo mogelijk samenwerking tot stand komen.
Oud-medewerkers uit Alkmaar en Hoorn,
Men heeft mij weleens de vraag gesteld of de acht jaren, die ik
in Noordholland heb mogen werken, achteraf geen verloren jaren
zijn geweest omdat de veredeling daar slechts een onderdeel van het
werk uitmaakte. Het antwoord op deze vraag moet volmondig neen
luiden omdat het werk mij in aanraking heeft gebracht met alle
lagen van de bevolking en mij vrijwel dagelijks confronteerde met
de grote sociale en economische problemen waarmee agrarisch Nederland worstelt.
Hartelijk dank ik allen van het Proefstation voor de Groenteteelt
in de volle Grond, het Rijkstuinbouwconsulentschap en de Rijks
Middelbare Tuinbouw School, die er toe hebben bijgedragen dat
de Noordhollandse jaren voor mij rijke jaren zijn geworden.
Dames en Heren Studenten,
De plantenveredeling is een enerverend vak omdat het steeds
bezig is wat nieuws te maken. Dit geldt zowel voor het eigenlijke
kweken als voor de wetenschappelijke achtergrond daarvan. Dat
zoeken naar nieuwe dingen en het doorbreken van bestaande barrières vormt één van zijn aantrekkelijke kanten. Het is een vak
waarin steeds wordt gehoopt. Dat is nodig om de tegenslagen in
tijdsduur en de teleurstellingen, die vaak des kwekers lot zijn, te
kunnen verwerken.
Het zal mijn taak zijn U met de verschillende facetten van het
vak in aanraking te brengen. Ik wil daarbij trachten U in het spannende spel van de veredeling zoveel perspectieven te leren zien,
dat ook U van hoop vervuld raakt en liefde voor het vak gaat koesteren. Dan zal het mogelijk zijn tot een werkgemeenschap te geraken waaruit in de toekomst nog vele kwekers en onderzoekers
zullen kunnen voortkomen.
Ik heb gezegd.

10. Doel en streven in de rundveefokkerij
Openbare lesgehouden bij deaanvaardingvanhetambt van lector in de veeteeltwetenschap aan de Landbouwhogeschool op 11 januari 1962 door
DR. IR. R. D. POLITIEK

Mijne Heren Leden van het Bestuur van deLandbouwhogeschool,
Dames enHeren Hoogleraren,Lectoren, Docenten enWetenschappelijke Medewerkers,
Dames enHerenStudentenenvoorts Gij allendiedoorUw aanwezigheid van Uw belangstellingblijk geeft.
£eer geachte Toehoorders,

De mensheid heeft zeer veel te danken aan zijn landbouwhuisdieren.
De voornaamste reden tot dankbaarheid is gelegen in het feit, dat de
voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong een zeer essentieel onderdeel
van het menselijk voedselpakket vormen. De voedingsdeskundigen
wijzen vooral op de specifieke voedingswaarde die vele produkten ontlenen aan de dierlijke eiwitten met een hoge biologische waarde.
Wanneer ook nog mineralen en vitaminen in voldoende mate en in de
juiste verhouding aanwezig zijn, dan krijgt bijvoorbeeld een produkt
als melk de eretitel „protective food".
De kostprijs van de voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong ligt
vaak hoger dan die van voedingsmiddelen uit plantaardige bron. De
landbouwhuisdieren brengen een groot deel van de voor menselijke
consumptieongeschiktecelluloserijke plantaardige produkten tot waarde. Daarnaast krijgen ze ook voedsel dat voor menselijke consumptie
te gebruiken is.De veehouderij wordt daarom ook welde veredelingslandbouw genoemd. Dit isin Nederland verreweg de belangrijkste tak
van agrarische produktie.
Bij het toenemen van de welvaart stelt de consument overhet algemeen hoger eisen aan de kwaliteit van zijn voedsel. Het ligt in de lijn
der verwachtingen dat bij een verder stijgende welvaart de vraag naar
kwalitatief hoogwaardige dierlijke produkten zal toenemen. Ook in
groter verband gezien zal specialisatie op de kwaliteit van dierlijke
produkten op zijn plaats zijn.
De boer als producent legt zich toe op een winstgevende produktie,
waarbij hij zogoed mogelijk gebruik maakt van de produktiemiddelen
die hem ter beschikking staan. Een goede voeding en verzorging van
de dieren bevordert in sterke mate de produktie en zal in het algemeen
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de kwaliteit van de produkten ten goede komen. Een efficiënte ziektebestrijding heeft een soortgelijk effect. De rationalisatie en mechanisatie van het werk zal in veel gevallen de arbeid van de boer verlichten
en in sterke mate de arbeids-produktiviteit verhogen. De verzorging
die de dieren nodig hebben kan echter door steeds verdergaande rationalisatie en mechanisatie in het gedrang komen, waardoor o.a. de
kwaliteit van de produkten in gevaar komt. Specialisatie, welkein veel
gevallen een verhoogde vakkennis vraagt, kan tegen dit laatste effect
een tegenwicht vormen.
Vooral de laatstejaren kan door het benutten van reeds bestaande
en nieuwe mogelijkheden van een revolutionaire ontwikkeling in de
landbouw worden gesproken. De produktiviteits-stijging, veroorzaakt
door het met minder arbeidskrachten verzorgen van meer dieren met
een hogere produktie, heeft ook al door degemiddeld vrij kleine bedrijven in ons land een zodanige produktie-stijging gegeven, dat spanningen optreden bij de afzet.
Bij deze inleidende beschouwing over de ontwikkeling van vraag en
voortbrenging van dierlijke produkten isnogeenzeerbelangrijk onderdeel niet genoemd, ni. onze landbouwhuisdieren zelf. Deze dieren bezitten in meer of mindere mate de aanleg om aan al onze veelzijdige
wensen tegemoet te komen. Door het toepassen van een doelbewuste
fokkerij kan getracht worden de dieren zogoed mogelijk voor hun taak
berekend te doen zijn. In de eerste plaats is hiervoor nodig, dat een
vrij nauwkeurig omschreven fokdoel gesteld moet worden. Dit fokdoel
kan echter niet statisch zijn en ook niet alleen betrekking hebben op de
huidige omstandigheden en behoeften, maar er zal reeds rekening gehouden moeten worden met de eisen, die in de toekomst gesteld zullen
worden. In de tweede plaats zal er op gelet moeten worden, dat er een
goed gebruik gemaakt wordt van de reeds bestaande en eventueel nog
te ontwikkelen middelen en selectie-methoden, opdat het nuttig effect
van defokkerij zogroot mogelijk zal zijn.
Teneinde het onderwerp te beperken, maar ook om de gelegenheid
te hebben meer in detail op de praktische problemen in te gaan,
stel ik U voor het doel en het streven in de rundveefokkerij te bespreken. De rundveefokkerij in Nederland legt zich toe op het fokken
van een rund, dat naast een grote aanleg voor de melkproduktie een
goedegeschiktheid voor de vleesproduktie bezit. Wat betreft de bouw
van het dier komt dit tot uiting in het melk-vlees type.
Deze gecombineerde fokrichting van melk en vlees biedt grote mogelijkheden maar geeft tevens moeilijkheden. In zeer algemene termen
zou men dan het fokdoel als volgt kunnen omschrijven: Een koe die
onder de Nederlandse omstandigheden melk en vleesop de meest economische wijze kan produceren.
Deze zeer algemene omschrijving kan dienen als basis voor de eisen,
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die men bij een nadere uitwerking van het fokdoel aan het dier kan
stellen. Vooral de laatste jaren geeft die nadere uitwerking van het
fokdoel, in de praktijk aanleiding tot discussies.
KINGMAkomtvoor het zwartbonte-veeslag totdevolgende omschrijving: „het fokken van een sterke, middelzware koe, evenredig gebouwd met best uier en melktekens en prima beenwerk. Een dier dus,
waarvan men mag veronderstellen, dat het in staat is gedurende een
lange levenstijd zoveel mogelijk melk te produceren met een goed gehalte". Hij brengt verder naar voren dat bij de bestemming voor de
slacht nog een goede hoeveelheid vlees geleverd moet worden. Bovendien moeteen werkelijke fokkoe involdoende mate „adel" bezitten,
hetgeen wilzeggen: „een fraai dier, met mooie lijnen, overgangen, verhoudingen, huid en haar en niet in het minst een fraai gevormde, uitdrukkingsvolle kop".
De liefhebber prakticus ZWART ziet als ideaal: „ruim voldoende
harmonische massa, ingebed in type en adel, in passende hoogte van
130-133cm,ruimte en diepte, met eengoedfundament". Even verder
zegt hij:„dat de richting isingeslagen een economische koe te fokken
met een fraai type, gekenmerkt door een harmonische bouw en gesierd
door adel,kort gezegd:nuttige schoonheid".
Het doel dat de friese zwartbontfokkers voor ogen staat is uitgebeeld in een model-koe, die opgesteld staat voor het kantoor van het
Friesch Rundvee Stamboek in Leeuwarden. Hoewel niet alle deskundigen deze koe het maximum aantal van 100 punten zouden willen
geven, geeft „US MEM" toch goed aan wat men als ideaal nastreeft.
Natuurlijk worden deze koe ook goede produktie- en gebruikseigenschappen toegedacht.
Als exponent van de groep die wat minder sterk op schoonheid,
maar meer de nadruk op nuttige gebruikseigenschappen wil leggen,
geeft HOEKSTRA als zijn mening: „Een koe die bij gebruik van veel
ruwvoer en weinig krachtvoer in staat is veel melk, vet en eiwit te
produceren, solide en goed gebouwd is, een goede aanleg voor de
vleesproduktie heeft, vruchtbaar en goed te melken is,een goed karakter bezit en vrij isvan erfelijke gebreken".
Voor de Duitse zwartbontfokkers geeft WITT als richtlijn, dat een
ideale zwartbonte koe ca. 132 cm schofthoogte moet bezitten, ca. 650
kg moet wegen en tijdens haar leven een gemiddelde jaarproduktie
van 5000kg melk met 4% vet moet geven. Hij denkt er zelfs over de
gemiddelde melkproduktie op 5500 kg te stellen.
LARSEN houdt de fokkers van het Rode Deense vee voor, dat gestreefd moet worden naar een koe die op volwassen leeftijd 700 kg
weegt en 7000 kg. melk met 5% vet perjaar levert.
Naaraanleidingvandevoorgaande beschrijvingen valtoptemerken,
dat het zeker mogelijk is een ideaal beeld van een koe met alle mogelijke uitwendige en inwendige gewenste eigenschappen te schilderen,
waar iedere fokker desnoods mee kan instemmen. De werkelijkheid is
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echter, dat onze koeien slechts gedeeltelijk dit ideaalbeeld benaderen.
Door een doelbewuste selectie moet worden getracht de eigenschappen
te verbeteren in de richting van het, ook door milieu-omstandigheden
bepaalde, reëel haalbare fokdoel. Zal het rendement van de selectie
groot zijn, dan moet rekening gehouden worden met de mate van belangrijkheid, de erfelijkheidsgraad en het genetisch bepaalde verband
van de eigenschappen. Bij het afwegen van de belangrijkheid van de
eigenschappen moet in de eerste plaats gedacht worden aan de economische betekenis. Hoe meer eigenschappen in de selectie betrokken
worden, hoe geringer het selectie-effect op iedere eigenschap afzonderlijk zal zijn.
Het isdan ookzekerde moeitewaard van tevoren goed te overwegen
wat men in de fokkerij wil bereiken en hierbij tevens nategaan welke
mogelijkheden er zijn om dit doel te verwezenlijken. Bij een nadere
bespreking kan een splitsing in drie groepen eigenschappen zinvol
zijn, en wel:
1. De melkproduktie en samenstelling van de melk.
2. De gebruikseigenschappen.
3. Exterieur en geschiktheid voor de vleesproduktie.
Melkproduktie ensamenstellingvande melk.

Een goede aanleg voor de melkproduktie isvoor de rentabiliteit van
een koe van overwegende betekenis. Aan dit punt wordt in Nederland
veelaandacht geschonken. Volgens degegevensvan de Centrale Melkcontrole Dienst werden in 1960 meer dan één miljoen koeien op melkproduktie onderzocht, wat bijna 67% van de melkveestapel betekent.
De gemiddelde melkproduktie van de gecontroleerde koeien bedroeg
in 19594.353 kg melk met 3.81%vet in 307dagen. Bovendien werden
in 1960 bijna 310.000 koeien tevens op eiwit-gehalte onderzocht. Het
gemiddelde gehalte in 1959 was 3.32%.
De beide rundveestamboeken in onsland, het Nederlandsche Rundvee Stamboek met ca. 57.000 en het Friesche Rundvee Stamboek met
ca. 7400 leden, zijn organisaties, die leiding geven aan de fokkerij.
Zij dragen zorg voor een betrouwbare registratie van de afstammingsen produktie-gegevens. Bovendien worden zowel koeien als stieren
vóór de inschrijving aan een exterieur-keuring onderworpen, terwijl
door middel van predikaten de aandacht op goedefokdieren wordt gevestigd. In samenwerking met de Provinciale Melkcontrole Diensten
wordt sedert een vijftal jaren van alle stieren met voldoende melkgevendedochtersde resultaten van de produktie-vererving in de vorm
van een moeder-dochtervergelijking gepubliceerd.
Op grote schaal wordt kunstmatige inseminatie toegepast, nl. bij
ongeveer 60% van de tebevruchten dieren. Dit biedt foktechnisch groter mogelijkheden voor een scherpe selectie.
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Hoeverheugend hetookistemogen constateren, dat de Nederlandse
rundveefokkerij in vele opzichten zeer goed georganiseerd is, het belangrijkste blijft toch dat een vrij groot deel van de veehouders zich
met enthousiasme toelegt op de verbetering van hun veestapel. Uiteindelijk zijn het de fokkers die door hun meer ofminder doelbewuste
selectie de verbetering van de erfelijke aanleg van ons vee bepalen.
Hoe breder de basisisvoor defokkerij enhoe beter men gebruik maakt
van de beschikbare gegevens, des te effectiever kan de selectie zijn.
Vergelijken wij de stand van de rundveefokkerij met die in het buitenland, dan mag gezegd worden dat er geen land is waar de gewone
boer zo actief aan de fokkerij deelneemt, waar de deelname aan de
melkcontrole zogrootisen waar de gemiddeldemelkproduktiezo hoog
ligt. Internationale erkenning op dit gebied blijkt wel uit het feit,
dat Nederland de grootste export van fokdieren heeft.
Hoewel dit zeer optimistische geluiden zijn over de stand van de
rundveefokkerij, is toch een kritische noot op zijn plaats. Dit betreft
o.a. de belangrijkste eigenschap van ons melkvee, ni. de erfelijke aanleg voor een goede melkproduktie. Op het eerste gezicht is er geen
enkele reden om bezorgd te zijn. De gemiddelde melkproduktie
van de Nederlandse koeien steeg in 1960 tot 4205 kg, wat vergeleken
met de jaren voor de oorlog een vooruitgang van ongeveer 650 kg
melk per koe betekent.
Deze grote stijging isin de eerste plaats te danken aan de verbeterde
milieu-omstandigheden, met name op het punt van de bedrijfsvoering.
Dit heeft geleid tot een sterk verbeterde voeding, met zowel in de
zomer- alswinterperiode ruwvoer van beter kwaliteit, vooral de laatste
jaren aangevuld met aanzienlijke hoeveelheden krachtvoer. Ook de
gezondheids-toestand van het vee is door de bestrijding van de t.b.c,
mond- en klauwzeer en abortus bang sterk verbeterd, terwijl de ontwikkeling van de K.I. de schade van de dek-infecties opgeheven heeft.
Bij het overwegen van de invloed van deze milieu-verbeteringen op
de melkproduktie rijst o.a. bij D E GROOT en BEKEDAM de vraag of er
vooral in de belangrijkste fokgebieden nog welsprake kan zijn van een
verbetering van de erfelijke aanleg voor de melkproduktie. Naar hun
mening is er zelfs kans op een kleine achteruitgang. Hoewel het praktischnietmogelijk isprecies aan tegeven wat er heeft plaats gevonden,
ben ik persoonlijk de mening toegedaan, dat er nog een geringe verbetering is opgetreden.
In ieder geval is de erfelijke aanleg voor een goede melkproduktie
veel minder verbeterd dan wenselijk, maar ook mogelijk is.
Over de wenselijkheid van een betere aanleg voor de melkproduktie
valt op te merken, dat bij een produktieve koe de voer- en arbeidskosten per kg melk zoveel lager liggen,dat hiermede praktisch bepaald is,
of een veehouder een koe met winst of verlies zal exploiteren. Toch is
het voor een veehouder niet mogelijk om alleen voldoende produktieve
koeien aan tehouden, omdat hij ookeen groot deelvan de aanfok moet
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bestemmen voor de vervanging van dieren die om andere redenen opgeruimd moeten worden. Volgens de gegevens van HOEKSTRA worden
32,4% van de dieren opgeruimd t.g.v. storingen bij de voortplanting,
15,1% door ziekten en afwijkingen in bouw en functie van uier en
spenen, terwijl slechts 11,3% van de dieren om 'een lage produktie
opgeruimd kan worden. Verhoging van de gemiddelde erfelijke aanleg
voor een goede melkproduktie heeft daarom een groot effect op de rentabiliteit van de melkveehouderij. Bij dit streven zal er echter zeker
op gelet moeten worden, dat de dieren deze melkproduktie ook over
meerdere lactaties kunnen volhouden. Heeft men te maken met goed
ontwikkelde, ruim en solied gebouwde koeien met een goed aangesloten uier, dan is de kans groter dat de melkrijkheid zonder te grote nadelen op te voeren is. De behoefte aan koeien met een goede erfelijke
aanleg voor de melkproduktie neemt bovendien nog sterk toe door de
verbetering van de milieu-omstandigheden. Bij de verbetering van
het milieu zijn ook dieren nodig die, gezien hun erfelijke aanleg, de
geboden kansen kunnen benutten. Dit wil dus zeggen, dat het fokdoel
in dit opzicht aangepast moet worden aan deze grotere mogelijkheden.
Mogelijkheden om tot een scherpere selectie op melkproduktie over
te gaan zijn er zeker. De moeilijkheid is echter dat de erfelijkheidsgraad (h2) voor de melkproduktie betrekkelijk laag is nl. ca. 0,3. De
selectie bij de vrouwlijke dieren geeft geen grote moeilijkheden, omdat
iedere veehouder en -fokker voortdurend zijn weinig produktieve dieren afstoot, als hij daartoe de gelegenheid heeft. De selectie-resultaten
moeten echter in de eerste plaats bereikt worden bij de te gebruiken
stieren. Dit is pas goed mogelijk wanneer er meer oudere stieren voor
de fokkerij ter beschikking komen, die op grond van een objectief nakomelingenonderzoek, met als zeer belangrijk onderdeel de produktievererving, bewezen hebben behoorlijk tot goed te fokken. Helaas zijn
de stieren dan inmiddels reeds ongeveer 6j a a r oud.
Er bestaat bij de K.I.-verenigingen zeker het streven goed verervende oudere stieren aan de leden ter beschikking te stellen. In 1959 was
het percentage K.I.-stieren, die de leeftijd van 6j a a r hadden bereikt,
32%- Hoewel niet al deze stieren goed fokken, maken de leden er toch
te weinig gebruik van, hetgeen blijkt uit het feit dat slechts 35 % van
de koeien geïnsemineerd werd met sperma van deze stieren. Het onderzoek op vererving wordt nog te weinig gewaardeerd en de keus
valt al te vaak opjonge veelbelovende en veelal op exterieur hoog bekroonde stieren. Maar dezejonge stieren vererven gemiddeld slechter!
Terecht wijst HOEKSTRA er op, dat de hoge prijzen die de K.I.-verenigingen over het algemeen bij de aankoop vanjonge stieren betalen,
verhinderen dat voor elke stier die op oudere leeftijd gebruikt moet
worden minstens 5 jonge stieren worden aangekocht en getest. Hoe
hoog de prijs ook is geweest, pas na voldoende selectie op fokresultaten blijven goed verervende stieren over.
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In Engeland is de Milk Marketing Board consequent op weg om
ca. 200 goed verervende stieren ter beschikking te krijgen voor de
inseminatie van 2 miljoen runderen. Wanneervoldoendejongestieren
worden getest en tevens gebruik wordt gemaakt van diepvriessperma,
heeft dit plan een reële kans van slagen. Ik spreek de hoop uit, dat met
minder dirigisme dan in Engeland, het ook hier mogelijk is om goede
resultaten bij de selectie te bereiken.
Bij een andere gelegenheid heb ik er op aangedrongen bij beoordeling van de produktie-afstamming van jonge stieren goed rekening
te houden met deproduktievererving van devader. Ook het onderzoek
van OSINGAbij 114F.R.S.-stieren met een bekende produktievererving
rechtvaardigt deze mening. De correlatie tussen de melkproduktievererving van de vader en die van de zoon was -j- 0,47. Tussen de melkproduktie van de moeder en de produktievererving van de zoon werd
een correlatiecoëfficiënt van + 0,04 gevonden. Hieruit blijkt dus, dat
bij de beoordeling van de afstamming van een jonge stier t.a.v. de
melkproduktie de produktievererving van de vader eigenlijk alleen
van belang is. De melklijsten van de moeder hebben waarschijnlijk
slechts waarde na correctie voor de milieu-omstandigheden, waarbij
o.a. een vergelijking met het stalgemiddelde mogelijk zou kunnen zijn.
Deze resultaten zijn in overeenstemming met die van O'CONNOR
(r moeder/zoon = + 0,03) enJOHANSSON (r moeder/zoon = + 0 , 0 6 3 ) .

Op de normale afstammingsbewijzen wordt tot nu toe de produktievererving van de vader en grootvaders niet vermeld. In de stierencatalogi worden de laatste jaren meestal de produktieverervingsgegevens van de vader opgenomen. Vaak wordt alleen de gemiddelde produktie van de dochters vermeld, waarbij een voor- of achteruitgang
ten opzichte van de moeders niet vastgesteld kan worden. De kopers
van jonge stieren hechten ook nog te weinig waarde aan het bekend
zijn van deze gegevens. Was dit wel het geval, dan zouden de fokkers
bij de stierenkeuze hier ook meer op gaan letten. Van de 920 voor de
najaarskeuring in Leeuwarden in 1961opgegeven stierkalveren, waren
slechts 187, dit is ca. 20%, met een vader waarvan de produktievererving bekend was.Bovendien houdt hetbekend zijn van de produktievererving nog niet in, dat ze dan goed is. Andere factoren spelen bij
de stierenkeuze een grote rol, wat op de genoemde keuring o.a. bleek
uit het feit, dat van 10vaders zonder een bekende produktievererving
388 zoons aangegeven waren.
Met het voorgaande hoopiktehebben aangetoond, dat er zeker nog
mogelijkheden zijn om bij ons vee een gewenste verbetering in de
erfelijke aanleg voor een goede melkproduktie te bereiken. De aangewezen weg is dus, om vooral van stieren die bewezen hebben goed te
fokken, zoons aan te kopen, deze eerst op fokresultaten te testen en
na een strenge selectie op grote schaal te gebruiken.
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Mede door de hoge erfelijkheidsgraad van het vetgehalte in de melk
heeft de selectie op dezeeigenschap veelsuccesgehad. Het gemiddelde
vetgehalte van de melk in Nederland wasin 1960gestegen tot 3,79%,
wat vergeleken met dejaren vóór de tweede wereldoorlog een verhoging van ca. 0,6% betekent. In één provincie ligt het gemiddelde vetgehalte reeds boven de 4%.
Het melkvet neemt vooral na de laatste wereldoorlog in betekenis
af, o.a. veroorzaakt door de sterke concurrentie van goedkopere plantaardige en dierlijke vetten. Door de toenemende produktie van kaas
en gecondenseerde melk is de economische betekenis van het melkeiwit gestegen. Reeds lang wijzen de voedingsdeskundigen op de betekenis van het melkeiwit o.a. in de consumptiemelk.
Dezeontwikkeling heeft ertoegeleid, dat in Friesland alsmelkindustriegebied in 1957een begin isgemaakt met deuitbetalingvan de melk
naar vet- en eiwitgehalte. Uit voorafgaand onderzoek was gebleken,
dat het gemiddelde eiwitgehalte in de melk van individuele koeien
lag tussen 2,80-3,80%; een vrij sterke variatie, hoewel iets kleiner
dan bij het vetgehalte. De erfelijkheidsgraad is evenals bij het vetgehalte hoog,nl.ongeveer 0,7.Wegensdelagegenetische correlatie tussen
vet- en eiwitgehalte mag niet verwacht worden, dat door selectie
op vetgehalte het eiwitgehalte merkbaar zal stijgen. Men heeft om
deze redenen het besluit genomen het fokdoel aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden door ook het eiwitgehalte in de selectie te
betrekken.
Momenteel wordt in Nederland ongeveer 1/3 gedeelte van de melk
naar vet- en eiwitgehalte uitbetaald, terwijl in 1960 bijna 310.000
koeien bij het individuele eiwitonderzoek waren betrokken. Als eerste
en tot dusver als enigste land ter wereld heeft Nederland zich aangepast aan de zich wijzigende waardeverhouding tussen melkvet en
melkeiwit. In Denemarken en Engeland zijn nu ook maatregelen genomen om het eiwitgehalte in het nakomelingenonderzoek van stieren
te betrekken.
In welke mate op melkproduktie, vet- en eiwitgehalte afzonderlijk
geselecteerd moet worden, hangt afvan de onderlinge prijsverhoudingen, zoals de zuivelindustrie die in haar uitbetalingssysteem tot uitdrukking laat komen.
De gebruikseigenschappen.

Een goede melk- en fokkoe moet naast goede produktie-eigenschappen ook goede gebruikseigenschappen bezitten, waarvan de melkbaarheid één van de belangrijkste is. Vooral onder de huidige omstandigheden is dit van belang, daar de arbeidskrachten op de bedrijven steedsschaarser en duurder worden. Door rationalisatie en mechanisatie is een grote arbeids-produktiviteitsstijging mogelijk geworden.
Op vele bedrijven zijn aanpassingsmoeilijkheden en bij het streven
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naar „meer koeien per man" komt de individuele zorg voor de dieren
in het gedrang.
Het is geen wonder dat de praktijk soms pessimistisch gestemd is
t.a.v. de toekomst van de fokkerij. KINGMA vertolkt veler mening wanneer hij zegt: „Ik vraag me af, hoe moet de jonge fokker straks tijd
vinden om, wat toch noodzakelijk is, in de eerste plaats zijn dieren
goed teverzorgen, want anders komt er nietsvan terecht en tevens om
zich te bezinnen en te oriënteren op andere bedrijven en zijn kranten
en vakbladen te lezen." Er gaan momenteel van verschillende kanten
stemmen op, die het beter achten dat er maar een verdergaande splitsing plaats vindt tussen fok- en veehouderijbedrijven. Op de fokbedrijven die hun inkomsten voor een belangrijk deel uit de verkoop van
fokvee moeten krijgen, kunnen de dieren dan individueel met veel
zorg behandeld worden. De grote groep veehouderijbedrijven vindt
haar bestaan in de verkoop van melk, kalveren en oudere slachtdieren.
De veehouders zouden dan wat de fokkerij betreft, gebruik kunnen
maken van stieren afkomstig van fokbedrijven.
Met veel klem wil ik erop wijzen, dat deze ontwikkeling beslist niet
gewenst is.De basis van de selectie zou hierdoor sterk versmallen, terwijl er een zeer reële kans bestaat op het van elkaar vervreemden van
de veefokkerij en de veehouderij, waarmee de belangen van geen van
beide groepen gediend zijn. Ter verduidelijking wijs ik gaarne op het
voorbeeld van het melken.
Op een melk-veehouderijbedrijf wordt ongeveer 1/3 van de totaal
beschikbare tijd aan het melken besteed. Goed melken is niet alleen
van belang voor een goede melkproduktie, maar ook voor het behoud
van een goede uiergezondheid en de kwaliteit van de melk. Snel melken kan gelukkig goed gecombineerd worden met goed melken, maar
dan moeten zowel aan de melkers als aan de koeien hoge eisen gesteld
worden.
In ons land worden voor ruim 50% de koeien nog met de hand gemolken. Een goede handmelker melkt ongeveer 7koeien per uur. Dit
aantal hangt afvan de melkgift, de bekwaamheid van de melker en de
melkbaarheid van de koe, d.w.z. hoe gemakkelijk zij zich laat melken.
Vooral de laatstejaren zijn veel veehouders overgegaan tot de aanschafvan eenmelkmachine. Momenteel zijn bijna 45000 melkmachineinstallaties ingebruik,d.w.z. dat op ongeveer 50% van de bedrijven
met zes en meer melkkoeien machinaal gemolken wordt. Bij de in
Nederland meest gangbare methode van machinaal melken bedient de
melker één apparaat en wordt er met de hand nagemolken. Op de
meeste bedrijven worden 10-12 koeien per uur gemolken, maar de
melker kan door een meer op de fysiologie van de melkafgifte gerichte
behandeling, gemakkelijker en beter 13-14 koeien per uur melken. De
melkbaarheid van het dier is hier van nog groter belang dan bij het
handmelken, omdat een machinaal slecht te melken koe niet alleen
tijdverlies geeft, maar ook het melken van een volgende koe verstoort.
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In 1959 en 1960 zijn onder leiding van het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord" namelk-proeven uitgevoerd op drie
proefboerderijen en daarna op 10praktijkbedrijven met in totaal 360
koeien. Hierbij bleek, dat zonder noemenswaardige verliezen t.a.v. de
produktie en met behoud van de uiergezondheid, het mogelijk is de
dieren bij een goede behandeling machinaal na te melken. De melker
krijgt door het wegvallen van het tijdrovende namelken met de hand,
de gelegenheid twee apparaten te bedienen en kan dan ongeveer 23
koeien per uur melken. Dit betekent op het eigenlijke melken een arbeidsbesparing van 40%.
Op veelbedrijven kan dezemethode van machinaal melken een welkome oplossing bieden voor het melkersprobleem. Het iseen rationalisatie van de belangrijkste werkzaamheid van de veehouder, terwijl er
praktisch geen aanvullende investeringen nodig zijn.
Bij deze nieuwe methode van melken ishet echter van groot belang
dat de koeien zich niet alleen snel, maar ook volledig met de machine
uit laten melken. Koeien met een matige melkbaarheid zijn veel moeilijker, maar somsook niet zonder nadelen machinaal na te melken. De
melkbaarheid van de koeien wordt daarom een steeds waardevoller
gebruikseigenschap.
In 1960 is door het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek
„Schoonoord" in samenwerking met de Rundveestamboeken en de
Federatie van Bonden van K.I.-verenigingen op vrij grote schaal een
begin gemaakt met het melkbaarheidsonderzoek. Met een speciaal
voor dit doel ontwikkelde vierkwartieren-melkmachine worden de
gemiddelde- en de maximale melksnelheid bepaald, terwijl tevens de
verdeling van de melk over de vier kwartieren en de hoeveelheid namelk worden vastgesteld. In totaal is van 54 K.I. stieren een willekeurig monster van20-30eerstekalfsdochtersgemolken.Degemiddelde
maximale melksnelheid per dochtergroep varieert van 1,6 tot 2,8 kg
melk per minuut. De erfelijkheidsgraad van de melksnelheid blijkt
bij dit materiaalvrijhoogteliggen nl.op ongeveer 0,65.Het gemiddelde percentage melk in de voorkwartieren varieert bij de dochtergroepen tussen 40-49%. De berekende erfelijkheidsgraad van 0,50 geeft
weer dat ook deze eigenschap vrij sterk erfelijk bepaald is.De hoeveelheid namelk varieert sterk, maar wordt meer door het milieu dan door
erfelijkheid bepaald (h2 = 0,22). Uit dit onderzoek blijkt dat de selectieop melkbaarheid goede perspectieven biedt.
In 1961isin vijf provincies met de praktische toepassing van dit onderzoek begonnen, waarbij van 77 K.I.-stieren een monster van ongeveer 30vaarzen gemolken is.In 1962 zal waarschijnlijk in alle provincies het melkbaarheidsonderzoek toegepast worden als aanvulling op
het nakomelingenonderzoek van stieren. Eenvolgendestapkan zijn het
melkbaarheidsonderzoek van individuele koeien, waarbij vooral gedacht wordt aan destiermoeders.
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Uit deze ontwikkeling van het melkbaarheidsonderzoek blijkt, dat
de praktijk initiatieven durft te nemen en het fokdoel aanpast aan de
tegenwoordige en nog te verwachten eisen.
Gaarne kom ik nu nog even terug op het gesignaleerde gevaar voor
het van elkaar vervreemden van defok- en veehouderijbedrijven. Vele
fokkers zijn slechts aarzelend overgegaan op machinaal melken. Op
deze bedrijven zijn niet zelden enkele voor machinaal melken ongeschikte fokkoeien met de hand gemolken. Ook nu staan in het algemeen de fokkers nog sceptisch tegenover machinaal namelken. Het
zou echter juister zijn dat op de fokbedrijven het initiatief tot deze
rationalisatie van het melken genomen werd. De meeste koeien bezitten een uitstekend aanpassingsvermogen en laten zich bij een goede
behandeling zonder noemenswaardige bezwaren machinaal namelken.
Een bewijs van een groot aanpassingsvermogen leveren de koeien ook
door praktisch niet te reageren in de totale produktie bij het verschuiven van de melktijden tot een tijdsinterval van 10-14 uren. Bij een
even grote aanpassing aan de moderne ontwikkeling op dit terrein
zouden defokkersjuist meer tijd vrij kunnen maken om zichmet ambitie toe te leggen op het fokken en verzorgen van „meer betere koeien
per man". Dan is er ook geen reden het aantal fokbedrijven te verminderen en kan een brede basis voor de selectie bewaard blijven.
Exterieur en degeschiktheid voor de vleesproduktie.

Reeds vanaf de oprichting van de stamboeken worden de dieren
voor deinschrijving onderworpen aan een exterieurkeuring. Deinspecteur van het stamboek bezoekt de leden, brengt per onderdeel in een
keuringsrapport tot uiting in hoeverre het dier aan de gestelde exterieureisenvoldoet enneemt tevenseenaantal hoogte-,lengte-en breedtematen. Mooie, sterk en evenredig gebouwde dierenvanhet gewenste
type met voldoende adel worden het hoogst in punten gewaardeerd.
Op regionale-, provinciale- en landelijke keuringen en tentoonstellingen worden de dieren van de inzenders vergeleken en naar exterieurkwaliteiten gerangschikt. Het is niet te verwonderen dat, vooral door
deze onderlinge competitie van de fokkers, de exterieurkeuring een
sterke invloed heeft op de fokkerij.
ZWART geeft zijn mening op dit punt als volgt weer: „Door het gehelesamenspel, zoalsdat heden kan worden geconstateerd, zijn de keuringen een begrip geworden en voor de inzenders en toeschouwers een
verheldering van inzicht en een verrijking van hun hunkering naar
schoonheid. Waarlijk, dit zijn niet alleen geslaagde proeven van visie
en slagen door volharding, maar eveneens staat de grote economische
betekenis vast, terwijl het gelijktijdig een scheppend cultuurgebeuren
is."
Het streven naar een mooi en goed exterieur heeft zeker zijn nuttige
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en ideële zijde, maar wanneer dit te veel ten koste gaat van de selectie op economisch belangrijke produktie- en gebruiks-eigenschappen,
dan moet ernstig voor overdrijving gewaarschuwd worden.
HOEKSTRA heeft dit fel gedaan toen hij zei: „Teveel waarde wordt
toegekend aan kleine, soms grote verschillen in bijvoorbeeld kop-,
horen-, hals, schouder-, rug- en kruisvorm, die in wezen van geen enkele economische betekenis zijn, maar slechts waarde hebben voor het
strevenomeenzogroot mogelijke uniformiteit ten aanzien van een min
of meer hypothetisch ideaal, dat ook nog met dejaren wisselt, te bereiken. Is dit op zich niet onjuist, omdat het aanbieden van een bepaalde waar in een min of meer vaste, het oog strelende verpakking
de verkoopwaarde vergroot, niet uit het oog moet worden verloren,
dat de kwaliteit van het verpakte belangrijker is dan de verpakking
zelf".
Onder invloed van de exterieurkeuring is het algemeen voorkomen
van de dieren in de loop der tijden sterk gewijzigd. Bij het zwartbonte
veeslagismeninFrieslandvan het vrijwel zuivere melktype overgegaan
ophet melk-vleestype. De ietsgrote,armgespierde enuiterst melkrijke
koe die omstreeks 1910-1920 voorkwam, is nu praktisch verdwenen.
Door selectie is het relatief dieper, kleiner en beter bevleesde melkvleestype verkregen.
De dieren zijn dus in de eerste plaats kleiner en relatief dieper geworden. Ditblijkt ook uit de cijfers van DAVIDS, die berekende dat in
Friesland de gemiddelde schofthoogte van de stamboekkoeien van
138 cm in 1923,in 1951 was afgenomen tot 131 cm, terwijl de borstdiepte ongeveer 70 cm was gebleven. Vooral na de tweede wereldoorlog is de schofthoogte sterk afgenomen. Deze daling zet zich nog
steeds voort. Dit geldt niet alleen voor Friesland maar voor alle zwartbontfokgebieden inNederland.VolgensdegegevensvanPELTJESdaalde
de gemiddelde schofthoogte van de gekeurde zwartbonte stamboekkoeien in Nederland in de periode 1951-1956 van 131,6 tot 129,7 cm
en de kruishoogte van 132,3 tot 130,2 cm. Dit betekent per jaar een
daling in de schofthoogte van 0,38 cm en in de kruishoogte van 0,42
cm. In het „zandgebied" omvattende de provincies Drente, Overijssel,
Gelderland en Utrecht, lag de gemiddelde schofthoogte in 1956 reeds
beneden 128 cm.
Ook al neemt de gemiddelde borstdiepte van de stamboekkoeien
nog zeer weinig af, toch is het steeds kleiner worden van de dieren
een verontrustend verschijnsel. Een niet onbelangrijk percentage van
dedieren krijgt teweinig ontwikkeling en blijft in gewicht achter. Het
F.R.S. heeft daarom voor de inschrijving van koeien en later ook
voor stieren minimum maten voor de kruishoogte ingevoerd. Voor
koeien isde minimum kruishoogte 125cm, terwijl bij stiermoeders beneden de leeftijd van vierjaar minstens 126cm gehaald moet worden.
Momenteel wordt van de door dit stamboek afgekeurde dieren ongeveer de helft om deze reden afgekeurd, terwijl het bovendien nog zo is
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dat duidelijk te kleine dieren veelal niet eens aangeboden worden voor
de keuring.
De oorzaak van het steeds kleiner worden moet gezocht worden in
de selectie die de fokkers toepassen. De erfelijkheidsgraad voor de
hoogtemaat is ongeveer 0,6, waaruit ook het grote selectieresultaat
van ongeveer 0,4 cm perjaar te verklaren is. KINGMA stelt als fokdoel
een middelzwaar dier met een kruishoogte van ongeveer 130 cm, terwijl het voldoende breed, diep en gespierd moet zijn. Hij zegt dat een
koe van 129 cm wel zwaarder kan zijn dan één van 134 cm, maar als
men hieraan een algemene strekking geeft dan zitten aan deze redenering gevaarlijke kanten. Hij geeft de reden van de toegepaste selectie
precies aan wanneer hij zegt: „De praktijk heeft bewezen, dat men van
een grote, matig bespierde koe, moeilijk een beste stier fokt". Zolang
de praktijk bij de keuring en de hierop gerichte selectie de voorkeur
geeft aan vrij kleine fokdieren, blijft het gevaar voor te weinig ontwikkeling bestaan. Het schijnt moeilijk te zijn dieren met wat meer
proporties harmonisch gebouwd en mooi te vinden.
Hoewel het zonder nader onderzoek moeilijk isconcreet aan tegeven
aan welke exterieur-eisen de dieren precies moeten voldoen, kan gesteld worden, dat het fokdoel afgestemd moet zijn opgoed ontwikkelde,
ruime en sterke dieren met als voorlopige richtlijn een kruishoogte van
130-132 cm. Wanneer de praktijk dit onderschrijft, dan moeten hiervan bij de selectie ook de volle consequenties aanvaard worden en zullen naast kleinere ookgrotere dieren voor defokkerij gebruikt moeten
worden. Doet men dit niet, dan zal het percentage dieren met te
weinig ontwikkeling toenemen. Zowel bij de zwartbonten als bij de
roodbonten komen momenteel vrij veel dieren voor,diegeen koeien
maar „koetjes" genoemd kunnen worden.
De selectie bij de exterieur-keuring is steeds gericht geweest opvoldoende brede,diepeengespierdedierenvanhetmelk-vleestype.Hoewel
ditniethetvooropgezette doelwas,is hierdoor de geschiktheid voor de
vleesproduktie toegenomen. BOSMAvond bij een analyse van de F.R.S.
keuringsrapporten van dejaren voor de oorlog een duidelijke positieve
correlatie tussen „vleespunten" en het totaal aantal punten. Deze
„vleespunten" waren echter duidelijk negatief gecorreleerd (-0,32)
met de „melkpunten" en zwak negatief (-0,13) met de melkopbrengst.
Deze „melkpunten" waren positief gecorreleerd met de melkopbrengst
(+0,31), maar niet met het totaal aantal punten.
Uit deze gegevens zou kunnen worden afgeleid, dat de produktie
van melk en vlees in de fokkerij vrij moeilijk valt te combineren. Bij
hetopdevoorgrond stellenvan het eneonderdeel zouhet andere noodzakelijkerwijs iets achteruitgaan. Hoewel deze mening in de praktijk,
maar ook in de literatuur, vaak naar voren gebracht wordt, is op dit
fundamentele punt nog zeer weinig onderzoek verricht. Devraag naar
rundvlees stijgt sterk bij het toenemen van de welvaart. De laatste
jaren worden steeds meer stierkalveren voor dekalvermesterij ofvoor
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het mesten totzgn.vleesstieren bestemd. Oriënterende proeven bij het
Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek lijken uit te wijzen, dat het
groeivermogen endeopname-capaciteit van de jonge stieren van groter belang is voor de rentabiliteit van de vleesproduktie, dan hetveeslag of type. Een goede ontwikkeling van dedieren blijkt van veel betekeniste zijn.
In Duitsland en Denemarken heeft men reeds op vrij grote schaal
groepen nakomelingen van K.I.-stieren gemest. De tamelijk grote verschillen in groeisnelheid van de dieren blijken vrij sterk erfelijk bepaald tezijn. In plaats van een negatieve correlatie tussen de melkproduktievererving van de K.I.-stieren en de mestresultaten van de nakomelingen, werd een kleine positieve correlatie gevonden.
In ieder geval lijkt het de moeite waard ook in Nederland verder
onderzoek op dit terrein te verrichten. Verwacht mag worden, dat de
vleesproduktie relatief in belangrijkheid zal toenemen. Bij het stellen
van het fokdoel zal dit ook tot uitdrukking moeten komen en is misschien zelfs speciaal op dit doel gericht nakomelingen-onderzoek van
stieren gewenst. De positie, die het Nederlandse vee t.a.v. de geschiktheid voor de melk- en vleesproduktie inneemt, is gunstig te noemen.
Het laat zich aanzien, dat het tweeledig fokdoel te bereiken is en dat
bij beide produktie-eigenschappen nog belangrijke verbeteringen zijn
te verwezenlijken.
Zonder de pretentie te hebben aan te kunnen geven wat precies het
gewenste exterieur bij een gecombineerde fokrichting moet zijn, kan
gesteld worden, dat de selectie bijde keuring zich zal moeten richten
op goed ontwikkelde dieren met ruimte in midden- en achterstel en
met vooral in de bovenbouw een voldoende bespiering. Grofheid van
geraamte isniet gewenst, weleensterke bouw met droog enhard beenwerk. Met hetoogopde melkproduktie moet sterk gelet worden op een
voldoenderuimuiervanprimakwaliteit,datgoedvanvorm,maar vooral ook goed aangesloten moet zijn.
Om dit doel te bereiken zal de exterieurkeuring bij de selectie een
belangrijke taak kunnen verrichten. Terecht mag aan schoonheidskenmerken zonder een economische betekenis ideële waarde toegekend
worden, maar als deze kwaliteiten een belangrijke rol spelen in de
fokkerij, dan gaat dit ten koste van de selectie op economisch belangrijke produktie- en gebruikseigenschappen. Ook in dit opzicht is het
gewenst dat er een brede selectie-basis in de fokkerij blijft bestaan en
dat er geen belangen-tegenstellingen tussen fokkers en veehouders optreden.
Bij deze bezinning op het doel en streven in de rundveefokkerij zijn
een aantal fokkerij-problemen besproken, die speciaal in deze tijd
bijzonder de aandacht vragen. Meerdere malen is gebleken, dat de
praktijk de resultaten van het veeteeltkundig onderzoek nauwlettend
volgt en indien mogelijk toepast.Juist deze samenwerking tussen prak-
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tijk en wetenschap isvan uitermate groot belang. Staat soms de praktijk weifelend tegenover de adviezen die van de kant van de wetenschap gegeven worden, omgekeerd kan ook de wetenschap kritisch
staan tegenover de fokmethoden zoalsdieindepraktijk worden toegepast. Wederzijds begrip en waardering kan de samenwerking ten zeerste bevorderen en de resultaten ten goede komen.
Een groot deel van de Nederlandse boerenstand legt veel liefde en
interesse voor de veefokkerij aan de dag. Ditisin talrijke gevallen een
belangrijke bijdrage tot de arbeidsvreugde voor de boer en zijn gezin,
wat zeker in onze dynamische tijd, met zijn vele aanpassingsmoeilijkheden op de bedrijven, van groot belang is. Hoe breder verder de basis
van de veefokkerij blijft, hoe beter het is. Dan kan bereikt worden dat
met behulp van de toegepaste wetenschap en het praktisch inzicht van
de fokkers, doelbewust gestreefd kan worden naar dieren die voor hun
taak berekend zijn. Een effectieve selectieopdegoedeproduktie-engebruikseigenschappen van ons vee, zal het eerste en voornaamste doel
moeten zijn in defokkerij. Dit zalhetfinanciële resultaat van de arbeid
verhogen en tevens bijdragen tot devoldoening diehet fokken geeft.
Aan het eind van mijn beschouwingen gekomen, wil ik mijn eerbiedige dank betuigen aan Hare Majesteit de Koningin, voor mijn
benoeming tot lector aan deze Hogeschool.
Mijne HerenLeden vanhet Bestuur van de Landbouwhogeschool,

Voor het vertrouwen dat U mij heeft willen schenken door mij voor
te dragen voor deze functie, ben ik U zeer erkentelijk. Het doel dat
ieder bestuur van een onderwijsinstituut voor ogenstaat, het aanpassen
van het onderwijs en het onderzoek niet alleen aan de hedendaagse,
maar ook aan de toekomstige eisen,geeft ook U begrijpelijkerwijze vele
zorgen. De verwezenlijking van de plannen voor de bouw van het
nieuwe veeteelt-complex zal, naar ik hoop, een verlichting van Uw
problemen met zich meebrengen. Ik moge U verzekeren, dat ik zal
doen wat in mijn vermogen ligt mijn taak naar behoren te vervullen.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren enDocenten,

Velenvan U hebben tot mijn wetenschappelijke enpersoonlijke vorming zeer veel bijgedragen, iets waarvoor ik U zeer erkentelijk ben.
Ik hoop, dat het hernieuwde contact, dat ik de afgelopen tijd met U
mocht hebben en waarin velen van U mij reeds steun en advies gaven,
zeer goed zal blijven. Vooral met degenen, dieop develeterreinen van
wetenschap waaraan de veeteelt raakt, werkzaam zijn, zal een nauw
contact voor mij onontbeerlijk zijn. Indien dit in mijn vermogen ligt,
zal ik ook U gaarne van dienst zijn.
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ZeergeachteMevrouw De Jong,

Bij dehoogleraren ishelaas een legeplaatstebetreuren, die van mijn
leermeester Professor Ir. W. de Jong. In mijn herinnering blijft hij
voortleven als iemand met een grote liefde voor de praktijk van zijn
vak.Bovenalspreekt voormij dewarmeinteresseen degrote menselijkheid waarmede hij zijn studenten ontmoette. Zowel in mijn studietijd
waarin ik de colleges bij hem volgde, als ook in de tijd waarin ik mijn
proefschrift voorbereidde, heeft hij mij raad gegeven en ishij ook vaak
voor mijn belangen in de bres gesprongen, waarvoor ik hem zeer grote
dank verschuldigd ben.
Dat U, Mevrouw DeJong, die altijd zo met het werk van Uw man
en de studenten hebt meegeleefd, vandaag hier aanwezig bent, stel
ik op hoge prijs. Zijn nagedachtenis kan door mij niet beter geëerd
worden dan te trachten zijn werk op de Afdeling Veeteelt in de geest
zoals hij dat verrichtte, voort te zetten.
Hooggeleerde Stegenga,

Zo lang ik in mijn nieuwe functie werkzaam ben, heb ik reeds zeer
veel aan U te danken. Uw wetenschappelijke belangstelling richt
zich in het bijzonder op de bestuderingvan milieu-en klimaatsinvloeden. In de dagelijkse omgang ishet U echter ook gelukt hetjuiste klimaat voor een goede samenwerking te scheppen. Ik verzeker U, dat
ik naar mijn beste vermogens zal trachten U behulpzaam te zijn bij
het uitvoeren van onze gemeenschappelijke opdracht aan deze Hogeschool.
Met U en met alle medewerkers van het Laboratorium voor Veeteelthoopiksteedstehelpen bouwen aan degoedesfeer van samenwerking die nu aanwezig is. Hierbij zal het gegroeide intensieve contact
met U voor mijn werk van grote betekenis zijn.
Weledelgestrenge De Boer,

Als medewerker van het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek
„Schoonoord" is mij onder Uw leiding ruimschoots de gelegenheid
geboden mij te verdiepen in het onderzoek van actuele veeteeltproblemen. Uw belangstelling en Uw waardevolle adviezen zijn mij tot grote
steun geweest.
Tot mijn genoegen is mij voorlopig toegestaan als staflid aan Uw
instituut verbonden te blijven, waarvoor ik het Bestuur van de Landbouwhogeschool zeer erkentelijk ben.
Van harte hoop ik, dat de goede samenwerkingenvriendschap met
U en Uw medewerkers ook in de toekomst zal blijven bestaan.
Besturenen Directies van organisaties,instellingenendiensten, werkzaam op
hetgebied van de veefokkerijen-houderij,

In de eerste plaats denk ik hierbij aan U, heren leden van het Be-
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stuur en de Staf van het Friesch Rundvee Stamboek. In de tijd dat ik
bij U werkzaam was,heb ikveel mogen leren enintensief met de praktijk kennis kunnen maken. Voor de steun die ik mocht ondervinden en
de ruime mogelijkheden die mij werden geboden bij het uitwerken
van mijn proefschrift, zegik U hartelijk dank.
Het contact met de praktijk acht ikvan uitermate groot belang voor
het onderwijs enhet onderzoek. Ikhoop,dat degoede verstandhouding
die er met veelvan Uw organisaties envoorlichtingsdiensten mocht bestaan, in de toekomst nog verstevigd kan worden. Persoonlijk zal ik
trachten in samenwerking met U mijn beste krachten te geven voor
de belangen van de boerenstand, waaruit ik zelf voort mocht komen.
Dames enHeren Studenten,

Wat Uw studie aan de Landbouwhogeschool betreft, zult U zich
ten doel stellen na niet al telange tijd aftestuderen. Voor het bereiken
van dit doelzult U er naar streven zoefficiënt mogelijk tewerken. Hoeweldit in veleopzichten een gezonde basisisvoor Uwverblijf in Wageningen, wordt bij Uw afstuderen meer van U verwacht dan alleen
kennis en begrip op het vakgebied. Uw onderling contact zal tot Uw
persoonlijkheidsvorming bij kunnen dragen, waarbij ik ook persoonlijk betrokken hoop te zijn.
*
Familie, Vrienden,Dames en Heren,

Dat zovelen hier vanmiddag aanwezigzijn, stemt mij totgrote blijdschap.Gaarne maak ikeenuitzondering in het nietpersoonlijk noemen
van namen voor mijn vader en moeder. Door hun liefde en voorbeeld,
ook in het geloof in Gods leiding, mag ik hier staan.
Ik heb gezegd.

11. Besluitvaardigheid
Openbare lesgehouden bij deaanvaardingvan het ambt van lector in
de bedrijfsleeraan de Landbouwhogeschool op 8februari 1962 door
DRS. P. VERBURG

Mijne Heren Leden van het Bestuur van de
Landbouwhogeschool,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren, Docenten en Leden van de Wetenschappelijke
Staf,
Dames en Heren Studenten, en voorts Gij
allen, die door Uw aanwezigheid blijk geeft
van Uw belangstelling.
Zeer geachte toehoorders,
Gaarne zou ik vandaag enige opmerkingen willen maken over
het onderwerp „Besluitvaardigheid" om U langs deze weg te kunnen wijzen op enkele facetten van recente ontwikkelingen in het
organisatorisch denken.
Ook kwam ik tot de keuze van dit onderwerp door mij af te vragen wat het doel is van het onderwijs in het vak Bedrijfsleer aan
de Landbouwhogeschool, waarvoor ik als eerste lector ben aangesteld. Deze studie staat niet op zichzelf, maar is een van de middelen om degenen, die zich voorbereiden op een leidinggevende positie in de industrie, naast hun meer specifieke technische vorming
een bredere achtergrond te verschaffen in zaken, het bedrijfsbeheer
betreffende. In verreweg de meeste gevallen kan degene, die als
hogere of hoogste leider in een bedrijf staat, zich niet beperken tot
de puur technische aspecten van de bedrijfsvoering. Hij wordt dagelijks ook geconfronteerd met alle facetten van het organisatieverschijnsel in het bedrijf en met de noodzaak tot afweging van technische en economische wenselijkheden en mogelijkheden.
Het leidinggevend vermogen en in het bijzonder de besluitvaardigheid van de technische leider worden niet alleen bepaald door
zijn technische kennis en vaardigheid, maar ook door zijn vermogen om, wat kan worden genoemd, geïntegreerd te denken en geintegreerde beslissingen te nemen. In de dagelijkse praktijk van de
hogere leiding treedt het specialisme vaak meer op de achtergrond
en komt een sterk accent te liggen op het vermogen om de activiteiten van specialisten te bundelen tot een harmonisch en doelgericht geheel.
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In mijn betoog van heden wil ik ten aanzien van drie punten
enige nadere opmerkingen maken. In de eerste plaats zou ik in het
kort willen nagaan van waaruit de nadere bestudering van het besluitvormingsproces zich heeft ontwikkeld. Vervolgens zou ik enige
opmerkingen willen maken over factoren, die de besluitvaardigheid van de organisatie als totaliteit beïnvloeden om tenslotte enige
aspecten te noemen, verbonden aan het vraagstuk van de bevordering van de individuele besluitvaardigheid.

I . DE BESTUDERING VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES VANUIT TWEE VERSCHILLENDE RICHTINGEN

Waarom meer belangstelling voor de besluitvorming?
Men kan zich afvragen, waarom het vraagstuk van de besluitvorming de laatste tijd zo in de belangstelling staat. Is dit niet een
modeverschijnsel, zoals er in het toepassingsgebied van de leer der
interne organisatie wel meer voorkomen? Zoals bijvoorbeeld de
uit de propaganda voor het overleg in de organisatie voortgevloeide
stroom van handleidingen over vergadertechniek. Met als gevolg
dat als het ware vanuit dit verschijnsel zelf een behoefte aan tegenkrachten ontstond, zich uitend in de vorm van publicaties, zoals:
Zuinig vergaderen.
Is dit nu ook zo ten aanzien van de gedachte, dat bij het vormgeven aan en het beheersen van de organisatie het proces van besluitvorming een belangrijke rol moet spelen? Ik meen van niet.
De groeiende belangstelling voor het vraagstuk van de besluitvorming is meer dan een modeverschijnsel, zij is veel meer een evolutie
in het organisatorisch denken, een evolutie die een oorsprong vindt
in twee volkomen verschillende wetenschapsgebieden.
Enerzijds heeft zij een belangrijke stimulans verkregen door de
ontwikkeling van het wiskundig en statistisch denken in de benadering van bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische vraagstukken. Een stimulans, die nog versterkt is door de groeiende verbreiding van de mogelijkheden en de toepassingen van de electronische informatieverwerkende machines.
Anderzijds, maar ongetwijfeld mede bevorderd door de eerstgenoemde ontwikkeling, geven verschillende psychologische en sociologische onderzoekingen en beschouwingen op het gebied van de
organisatieleer ook een toeftemende belangstelling te zien voor de
beschrijving en verklaring van de wijze waarop het individu en de
samenwerkingsgroep tot beslissingen komen.
Dat deze ontwikkelingen meer een evolutie dan een modeverschijnsel zijn, wordt in belangrijke mate bevorderd door de omstandigheid, dat er ook een grote behoefte is ontstaan aan een critische
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beschouwing van de besluitvorming. Zowel de gehele maatschappelijke structuur als de interne bedrijfsstructuur worden steeds gecompliceerder en dynamischer. Ook wordt het belang, dat vooral
aan beleidsbeslissingen is verbonden, steeds groter, onder meer als
gevolg van de toenemende kapitaalsintensiteit in de bedrijven en
de geringere mobiliteit van de arbeid. Op deze diepere achtergronden wil ik thans evenwel niet nader ingaan; wel wil ik even blijven
stilstaan bij de genoemde ontwikkelingsoorsprongen.
Ontwikkeling van technieken in het besluitvormingsproces
Het bij de besluitvorming gebruik maken van een wiskundige
benadering en van moderne informatieverwerkende hulpmiddelen
vraagt een systematisch-analytische beschouwing van het besluitvormingsproces; eist een concrete bezinning op en veelal ook kwantificering van de factoren, die een bepaalde beslissing moeten beïnvloeden. De vaak onbewuste redenering moet bewust worden gemaakt. Het veelal vaag geformuleerde probleem moet nauwkeurig
worden omschreven.
De techniek van de statistische kwaliteitsbeheersing bijvoorbeeld
— in eerste instantie (en ook nu nog het sterkst) ontwikkeld in bedrijven, waar de kwaliteit duidelijk meetbaar is, zoals in bepaalde
sectoren van de metaalindustrie — heeft ook haar toepassing gevonden in bedrijven waar men meende slechts door het oog of de smaak
van de „kenner" tot een kwaliteitsbeoordeling te kunnen komen.
De statisticus tracht door —vaak veel geduld en doorzettingsvermogen vergende —gesprekken met deze kenners er achter te komen, welke factoren voor de bepaling van het eindoordeel van belang zijn. Vervolgens tracht hij samen met de betrokkenen uit hun
vroegere beoordelingen normen en toleranties voor elk dier factoren te destilleren, om langs die weg te komen tot een concreter en
meer geprogrammeerd beoordelingsproces. Daardoor wordt het
veelal tevens mogelijk niet alleen achteraf het eindresultaat van het
productieproces te beoordelen, maar reeds in eerdere deelstadia de
afwijkingen van de normen te beoordelen en corrigerende maatregelen te nemen. De kwaliteitscontrole wordt dan tot kwaliteitsbeheersing.
Door het met behulp van wiskundige modellen berekenen van
optimale productieprogramma's voor verschillende perioden stelt
men het vooraf formuleren van de van belang geachte overwegingen (levertijden, instelkosten, voorraadgegevens, assortimentseisen,
e.d.) en het kwantificeren van het belang van elk dier factoren, in
de plaats van het meer intuïtief beslissen welk productieprogramma in een komende periode zal worden aangehouden. In dit laatste
geval ziet men vaak, dat onder de drang van omstandigheden belangrijke overwegingen over het hoofd worden gezien. Door de toe-
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passing van het wiskundige model of door de opname van de beslissingscriteria in een machineprogramma komen die overwegingen steeds opnieuw aan de orde.
De beschikbaarheid van de moderne informatieverwerkende apparatuur maakt het ook mogelijk veel meer factoren in een veel
beter onderling verband te bezien dan voorheen het geval was.
De toepassing van deze technieken en hulpmiddelen leidt er dan
ook toe, dat het beslissingsproces in veel sterkere mate wordt geprogrammeerd; dat in de viitvoeringsfase het nemen van beslissingen wordt omgezet in het trekken van conclusies: de verstrekte gegevens worden getoetst aan van te voren opgestelde criteria.
Veel van wat voorheen door de hogere leiding telkens opnieuw
moest worden beslist, wordt nu omgezet in een routine-werkzaamheid, die kan worden gedelegeerd aan lagere leidinggevende niveaux of zelfs worden gemechaniseerd.
Er ontstaat op deze wijze als het ware een duidelijke fasering in
het beslissingsproces: het opstellen van de criteria enerzijds en het
toepassen daarvan anderzijds. In zijn uiterste vorm, bij de automatisering, bestaat er bij die toepassing geen enkele persoonlijke vrijheid meer, waardoor, zoals MEY het noemt, het beslissingsproces
wordt gedehumaniseerd. In wezen kan men dan echter wat de machine doet geen beslissen meer noemen. De wezenlijke beslissing
ligt in het opstellen van de toe te passen criteria.
Zowel bij het toepassen van allerlei wiskundige technieken als
bij het gebruik maken van de moderne hulpmiddelen in de administratie bestaat dan echter het gevaar, dat het beslissingsproces niet
alleen meer geprogrammeerd verloopt, maar ook meer verbureaucratiseerd wordt, d.w.z. meer wordt tot het domweg toepassen van
de „regel".
Het antwoord op de vraag, in hoeverre dit gevaar in de practijk
een wezenlijke bedreiging wordt voor de doelmatigheid in de organisatie en de bedrijfsvoering, is voor een belangrijk deel van twee
factoren afhankelijk.
Enerzijds zal men zich moeten realiseren, dat naargelang de meetbaarheid en de voorspelbaarheid van de relevant geachte factoren
geringer zijn, ook de uitkomst van de berekening zich minder leent
voor een „automatische" omzetting in een beslissing.
Anderzijds zal ook de moeilijkheid om alle van belang zijnde factoren van te voren te onderkennen er toe moeten leiden, dat de
resultaten van de berekeningen getoetst moeten worden op hun
„redelijkheid", d.w.z. dat de berekende resultaten moeten worden
beoordeeld vanuit de persoonlijke visie van degene die voor de beslissing verantwoordelijk is. Naarmate die moeilijkheid groter is, is
ook dit toetsingsaspect belangrijker.
En hoewel dus door deze ontwikkelingen een groter deel van de
te nemen beslissingen als routinebezigheid van de schouders van
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vooral de hogere leiding kan worden weggenomen en meer tijd voor
belangrijker vraagstukken kan worden verkregen, zal altijd tot die
belangrijker vraagstukken moeten worden gerekend een voortdurende critische bezinning op het als richtlijn gegeven beslissingsprogramma. Op deze wijze kan dit alles er toe leiden, dat de hoogste leiding zich ook meer wezenlijk met de echte beleidsvorming
kan bezig houden; dat zij in mindere mate door de dagelijkse beslommeringen wordt afgehouden van het ontwikkelen en handhaven van een algemene visie voor de toekomst van het bedrijf.
De bestudering van het menselijk besluitvormingsproces
De zojuist genoemde neiging tot bureaucratisering treedt overigens niet alleen op, wanneer het nemen van een beslissing is omgezet in een wiskundig model of een machineprogramma, al is zo'n
machine te beschouwen als een bureaucraat van de ergste soort.
In elk organisatorisch samenspel ontstaat een zeker patroon van
opdrachten en daaruit voortvloeiende acties, van algemene richtlijnen en de uit de interpretatie daarvan voortvloeiende detail-beslissingen, van referentiekaders en de daarbinnen resulterende handelingen.
WEBER heeft het ontstaan van een dergelijk patroon, dat hij bureaucratie noemt, beschreven en bestudeerd met betrekking tot de
invloed die het bevorderen van een bureaucratische organisatie
heeft op het bereiken van de doelstellingen, met name in de overheidssfeer. (Hier wordt het begrip bureaucratisch dus niet gebruikt
in de ongunstige betekenis, die het woord in het Nederlandse
spraakgebruik heeft gekregen). Hij gaat daarbij na in hoeverre bijvoorbeeld het bevorderen van standaardprocedures in de besluitvorming een doelmatige oplossing kan zijn voor de moeilijkheden,
die in de grote en ingewikkelde organisaties kunnen ontstaan, en
op welke wijze de beperkingen in de besluitvaardigheid van het
vaak gespecialiseerde individu in de organisatie kunnen worden
gecompenseerd.
Terwijl WEBER de nadruk legt op het bindende en versterkende
element in de organisatie, dat door een dergelijk stelsel van regels
kan worden verkregen, stellen andere schrijvers zoals bijvoorbeeld
MERTON, SIMON en MARCH dit relatiever door sterker te wijzen op allerlei neveneffecten, die daarbij kunnen ontstaan.
Een sterk geschematiseerd en vereenvoudigd voorbeeld uit de
redenering van MERTON kan als volgt worden weergegeven. Uit de,
bij de topleiding aanwezige, behoefte om het totale bedrijfsgebeuren te beheersen, ontstaat een drang naar zekerheid omtrent het
gedrag van de gehele organisatie, een behoefte aan voorspelbaarheid
van de reacties dus. Dit leidt tot de instelling van de reeds genoemde standaardprocedures en -richtlijnen. Maar het leidt tevens tot het
vaak niet gewilde neveneffect van een zekere verstarring in de or-
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ganisatie, onder meer tot uiting komend in een geringere aanpas
sing aan bijvoorbeeld wensen van de klant. Dit kan aanleiding geven tot externe moeilijkheden en klachten, hetgeen voor de lagere
niveaux in de hiërarchie de behoefte aan verdedigingsmiddelen en
daarmede de behoefte aan nog meer gedetailleerde richtlijnen doet
ontstaan.
Voor de doelgerichtheid en de besluitvaardigheid van een organisatie is het dan ook niet voldoende duidelijk te weten wat men
wil bereiken en hoe men het logisch en rationeel geredeneerd denkt
te kunnen bereiken, maar ook is het voor de leider noodzakelijk
een inzicht te hebben in de mogelijke neveneffecten van de door
hem geschapen organisatie, teneinde hetzij van die neveneffecten
een zo goed mogelijk gebruik te maken, hetzij de invloed daarvan
zoveel mogelijk te verkleinen.
Naast de rationele redenering, die het uitgangspunt is van de
beoefenaren van operations research en statistiek en die ook de
grondslag is van het werk van de technische methode-onderzoekers,
moet ook aan de niet-rationele invloeden op de besluitvorming van
het individu aandacht worden besteed. SIMON stelt in een van zijn
vroegere werken, dat hoewel het rationele beslissingselement als
ideale basis zou kunnen worden beschouwd, de organisatorische
samenhang in hoofdzaak door niet-rationele factoren wordt bepaald.
In een samen met MARCH geschreven werk, getiteld „Organizations"
analyseert hij op welke wijze het individu en de organisatie tot beslissingen komen, waarbij de individuen enerzijds worden gezien
als passieve instrumenten, die in staat zijn opgedragen taken te verrichten, maar anderzijds ook als mensen, die in de organisatie komen met een eigen houding, eigen doelstellingen en waardeschalen, die in strijd kunnen zijn met de doelstellingen en waardeschalen van het bedrijf. Tenslotte zien zij het individu ook als besluitvormer en probleemoplosser. In de uitbouw van hun organisatietheorie stellen MARCH en SIMON de beslissing als centrale eenheid.
Hierbij gaan zij uit van de stelling, dat de critische factoren in het
beslissingsproces zijn: de beschikbaarheid van informatie en het
vermogen van het individu om die informatie te gebruiken. Het
geheim van een goede organisatie ligt volgens hen dan ook in het
op elkaar afstemmen van de communicatielijnen en de beslissingscentra. Deze redenering gebruiken zij als een van de uitgangspunten om een aantal meer concrete criteria voor de opbouw van de
organisatie te formuleren. In dit werk liggen naar mijn mening
belangrijke gedachten die beslissend kunnen zijn voor een verdere
uitbouw en vernieuwing van de organisatietheorie, waarbij de in
de afgelopen decennia verkregen waarden op dit gebied bepaald
niet opzij behoeven te worden gezet.
Hiermede zijn wij dan gekomen op het terrein van het tweede
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gedeelte van mijn betoog, namelijk het vraagstuk van de besluitvaardigheid van de organisatie.
I I . DE BESLUITVAARDIGHEID VAN DE ORGANISATIE

Delegatie van beslissingsbevoegdheid
Door het leggen van de nadruk op het besluitvormingsproces in
de organisatie stelt men tegelijkertijd het vraagstuk van de delegatie van beslissingsbevoegdheden centraal. Ik meen te mogen stellen dat dit een van de moeilijkste vraagstukken in de organisatie is.
Niet dat het moeilijk is een aantal algemene aanbevelingen in
dit opzicht te formuleren, zoals de aanbeveling dat de besluiten
moeten worden genomen op een zo laag mogelijk hiërarchisch niveau in de organisatie, maar zodanig dat op dat niveau de consequenties van die besluiten nog juist in voldoende mate kunnen
worden overzien. Of, dat het beslissingspatroon in de organisatie
zodanig moet zijn ingebouwd, dat het hoogste niveau zich moet
richten op het geven van de algemene beleids- en bestuursrichtlijnen, die door de leiders op de lagere niveaux steeds verder moeten
worden gedetailleerd en vertaald in meer concrete richtlijnen voor
degenen, aan wie zij leiding moeten geven.
Maar veel moeilijker is het om tot een realisering en concretisering van dergelijke richtlijnen te komen. Enerzijds vraagt dit een
dynamische instelling van de leiders ten opzichte van het delegatievraagstuk (hierop kom ik in een volgend gedeelte nader terug).
Anderzijds leidt de concretisering in de praktijk vaak tot de conclusie, dat het feitelijke beslissingspatroon zodanig afwijkt van wat
volgens de formele richtlijnen of volgens de theorie de situatie zou
moeten zijn, dat men er voor huivert hier dieper op in te gaan.
Dit heeft er in sommige gevallen toe geleid, dat men bij het opstellen van taakbeschrijvingen voor verschillende functionarissen
één van de meest wezenlijke elementen van een taak, het hoofdstuk
„Bevoegdheden", maar achterwege heeft gelaten.
Op een enkel aspect van dit vraagstuk, namelijk de bevoegdheidsverhouding tussen lijn- en staffunctionarissen wil ik iets nader ingaan. Daarbij wil ik uitgaan van een indeling van het besluitvormingsproces in 5 fasen, zoals VAN DE WOESTIJNE1) deze heeft onderscheiden, namelijk:
1.
2.
3.
4.
5.

het doel stellen,
het doel, de doelen concretiseren,
opstellen van alle alternatieve mogelijkheden,
analyseren van deze mogelijkheden op hun aspecten,
beslissen.

') W.J. VAN DEWOESTIJNE, Organisatie en voorbereiding van beleidsbeslissingen
en de controle daarop, M.A.B,juli 1960, pag. 273 e.v.
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Lijn- en staforganisatie in theorie en praktijk
VAN DE WOESTIJNE gebruikt deze indeling in eerste instantie om
na te gaan of hierin een criterium kan worden gevonden voor de
organisatie van de beslissingsvoorbereiding.
Theoretisch beredeneerd zou men immers kunnen stellen, dat
de eerste en vijfde fase vragen om „initiatief, het vermogen om
grote lijnen te trekken, de moed om verantwoordelijkheid te dragen en verder wat men praktische fantasie zou kunnen noemen. Bij
deze eigenschappen denken wij direct aan het ideale (of geïdealiseerde) leiderstype." De fasen 2, 3 en 4 daarentegen stellen geheel
andere eisen, vragen om eigenschappen, die men veel eerder bij de
researchman, bij de staffunctionaris, zoekt.
Terecht merkt VAN DE WOESTIJNE echter op dat ondanks de vele
theoretisch-organisatorische en economische voordelen die voor
een dergelijke structurele opbouw pleiten, de zuivere lijn-staf organisatie in de praktijk niet vaak wordt aangetroffen en dat daar,
waar wij haar in een organisatieschema aantreffen bij nadere beschouwing blijkt, dat dit schema niet geheel de feitelijke organisatorische verhoudingen weergeeft.
Natuurlijk zijn er in vele — vooral grotere — organisaties een aantal staffuncties aan te wijzen met een typisch research-karakter, die
een aandeel hebben in de voorbereiding van beslissingen op lange
termijn en als zodanig geen of weinig directe invloed uitoefenen
op de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf. Maar daarnaast zien
wij ook een groeiend aantal staffuncties, die hun werkterrein veel
meer vinden in de sfeer van het dagelijkse bedrijfsbeheer: de personeelschef, de controller, de kwaliteitscontrole-expert, de arbeidstechnicus, e.d.
Juist bij dit type staffuncties leidt het dogmatisch vasthouden
aan het lijn-stafprincipe, volgens hetwelk de staffunctionaris slechts
adviserende bevoegdheid heeft en ten aanzien van de tot zijn specialisme behorende aspecten van het bedrijfsbeheer geen beslissingen zou mogen nemen, om die in de vorm van richtlijnen aan de
lagere organen door te geven, maar al te gemakkelijk tot een verstarring in de organisatie, tot bureaucratisering in de ongunstige
betekenis van het woord.
Veel doeltreffender dan het — soms eindeloos — twisten over de
vraag of een bepaalde functie nu wel of niet als een staffunctie kan
worden aangeduid, is dan ook het duidelijk aangeven van de wijze
waarop het beslissingspatroon in de organisatiestructuur is ingebouwd. In dit verband is het onderscheid dat VAN DER SCHROEFF
maakt, van belang. Volgens deze schrijver1) is er sprake van:
„— een lijnbevoegdheid indien de betrokkene het recht heeft opdrachten te geven aan de hem ondergeschikte functionarissen, voor
l

) H . J . VAN DER SCHROEFF, Leiding en organisatie van het bedrijf, p a g . 385.
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de nakoming waarvan deze laatsten zijn gehouden en rekening en
verantwoording verschuldigd zijn;
—een functionele bevoegdheid, wanneer de betrokkene het recht
heeft tot het geven van dwingende aanwijzingen omtrent de te volgen werkwijze aan functionarissen, die niet onder zijn direct gezag
staan ;
— een stafbevoegdheid, wanneer de betrokkene krachtens zijn functie de taak heeft het geven van voorlichting te bepaalder zake aan
functionarissen die niet onder zijn gezag staan; adviezen die eerst
dwingende kracht hebben, indien zij door de betrokken lijnfunctionaris zijn geautoriseerd."
VAN DER SCHROEFF zwakt in zijn verdere betoog de mogelijkheid
om aan de staf ook functionele bevoegdheden te geven weliswaar
sterk af, maar toch stelt hij daarbij, dat het in de praktijk niet steeds
te vermijden is dat door de staf rechtstreekse (informele) opdrachten aan de uitvoering worden gegeven. Ik meen echter, dat het beter
is dergelijke aanwijzingen niet informele opdrachten te noemen: de
mogelijkheid om dergelijke opdrachten te geven moet vaak doelbewust en duidelijk in de organisatie worden opgenomen en is
daarmede een onderdeel van de formele organisatie.
Absorberende werking van staforganen
Ook in een ander opzicht kan de toenemende aanwezigheid van
stafspecialisten een remmende invloed uitoefenen op de besluitvaardigheid van de organisatie, namelijk door de absorberende werking, die er van de staffuncties uitgaat. Zodra een stafspecialist is
aangetrokken voor de voorbereiding van belangrijke specialistische
aspecten in de taak van de hogere leiding, ontstaat de neiging ook
de minder belangrijke vraagstukken waaraan soortgelijke aspecten
zijn verbonden met inschakeling van de specialist te laten behandelen.
De aanwezigheid van specialisten op een hoger niveau in de organisatie leidt bovendien veelal niet alleen tot een centralisatie van
voorbereidende werkzaamheden, maar ook tot een sterkere centralisatie van beslissingsbevoegdheden dan vóór de inschakeling van
een nieuwe staffunctionaris het geval was. Dit leidt tot verlenging
van de communicatielijnen in de organisatie met als gevolg meer
tijdverlies en groter kans op vervorming in de informatiestroom en
daardoor een minder doelmatige besluitvorming.
Comité-vorming
Als oplossing voor deze moeilijkheden in de organisatie wordt
vaak de comité-vorming naar voren gebracht, soms zelfs spreekt
men van comité-organisatie als een afzonderlijk structuurpatroon,
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naast dat van bijvoorbeeld de lijn-organisatie of lijn- en staforganisatie. Afgezien van het feit, dat hier niet van een afzonderlijke organisatievorm kan worden gesproken, maar meer van een communicatiehulpmiddel binnen een bepaalde organisatievorm, dient deze comité-vorming in de organisatie met voorzichtigheid te worden
gehanteerd, met name waar het betreft het overdragen van beslissingsbevoegdheden aan zulke comité's als zodanig. Doet men dit,
dan loopt men het risico te ervaren, dat de besluitvaardigheid van
de groep vaak omgekeerd evenredig is met het aantal leden.
Toch vervult de comité-vorming in de organisatie een belangrijke bindende rol, met name om:
— de leider in de gelegenheid te stellen bij zijn beslissingen, door
de mondelinge toelichting en onderlinge discussie, te komen tot
een betere afweging van de verschillende aspecten, die aan het probleem zijn verbonden;
— de leider in de gelegenheid te stellen niet alleen zijn beleidsopvattingen effectiever over te dragen door de mogelijkheid van een
uitgebreider motivering, maar ook de reacties daarop waar te nemen, suggesties te verkrijgen en zo nodig door deze samenspraak
ook tot verbeteringen in de beleidsrichtlijnen te komen;
— de leden in de gelegenheid te stellen niet alleen hun eigen gedachten te formuleren en te verdedigen, maar ook die van de anderen te vernemen, zodat een beter klimaat kan worden geschapen
voor een soepele samenwerking tussen lijnfunctionarissen onderling
zowel als tussen lijn- en staffunctionarissen; deze mentaliteitsvorming is voor de besluitvaardigheid van de organisatie van aanmerkelijk groter belang dan welk formeel gehanteerd organisatiecriterium ook.
Er zijn uiteraard aan de „vergadering" in de organisatie meer
aspecten verbonden, er zijn meer functies daarvan te noemen, maar
in het kader van het onderwerp „Besluitvaardigheid" meen ik hiermede wel op de belangrijkste te hebben gewezen.
Korte communicatielijnen
Het bij de bespreking van de stafspecialist genoemde gevaar van
ondoelmatige besluitvorming door te lange communicatiewegen,
zal ook op andere wijze de organisatiestructuur moeten beïnvloeden. Bij de vorming van afdelingen, hoofdafdelingen e.d. zal men
veelal in eerste instantie op de technische geaardheid en samenhang
in het productieproces en op kostenoverwegingen letten. Maar
daarnaast speelt de bestuurbaarheid een belangrijke rol. Dit
zal er toe moeten leiden dat men tracht de orgaanvorming zodanig
tot stand te laten komen, dat zoveel mogelijk afgeronde verantwoordelijkheidsgebieden ontstaan met daardoor een zo gering mogelijke
behoefte aan dagelijkse coördinatie-activiteit ten opzichte van andere organen. Daardoor kan een groter deel van de beslissingsbe-
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voegdheid van de topleiding aan de leiders dezer onderdelen worden gedelegeerd, hetgeen weer kan leiden tot verkorting van de
communicatielijnen en tot een snellere besluitvorming.
De informatie
Een ander belangrijk element is de inbouw van de informatiestroom in de organisatie, welke essentieel is zowel in de voorbereidingsfase als achteraf bij de beoordeling van de juistheid der genomen beslissingen en het afleggen van verantwoording daaromtrent.
Ook aan dit aspect wordt de laatste jaren meer en meer aandacht
besteed, vooral onder invloed van de invoering van de moderne
administratieve hulpmiddelen zoals computers, die een hernieuwde bezinning op de informatiebehoefte in het bedrijf zoal niet
noodzakelijk maakt, dan toch wel in sterke mate bevordert.
Over de inhoud van de informatiestroom valt in algemene zin
thans niet zo heel veel te zeggen: zij moet naar aard en hoeveelheid
voldoende zijn voor de te nemen beslissingen resp. voor een adequate verantwoording omtrent de verrichte activiteiten. Maar de
variatie in de aard van de beslissingen en verantwoordingen is zo
groot dat het ver buiten het bestek van deze inleidende beschouwingen zou gaan dit aspect thans nader te analyseren.
Wel wil ik nog een enkele opmerking van algemene aard, verband houdend met de besluitvorming, maken over de vorm van de
informatie. Aan deze vorm zal, juist nu meer en meer informaties
via de grotere administratieve hulpmiddelen worden verwerkt en
daardoor noodzakelijkerwijze een grotere centralisatie in de informatieverstrekking ontstaat, extra aandacht moeten worden besteed.
Wanneer de informatie niet gemakkelijk hanteerbaar is voor degene die de beslissingen moet nemen, kunnen twee verschillende
reacties optreden.
De eerste mogelijkheid is, dat het beslissingspunt in de organisatie verschuift, soms ongemerkt. Degene die formeel voor de beslissing verantwoordelijk is, gaat „tegen de informatie-verstrekker
aanleunen", of gaat zich daarvan afhankelijk voelen, of laat het beslissen met min of meer tegenzin maar aan de informatieverstrekker over. Aan dit verschijnsel danken bijvoorbeeld sommige chefsbedrijfsbureau of administrateurs hun machtspositie in de organisatie. Deze opmerking is echter niet bedoeld als advies voor de naar
macht strevende administrateur, maar als een waarschuwing tegen
ondoelmatige verschuivingen van het beslissingspatroon in de organisatie.
De andere mogelijkheid is, dat degene die de beslissingen moet
nemen en zijn behoefte aan informatie onvoldoende of niet op de
juiste wijze bevredigd ziet, andere informatiebronnen gaat aanboren. Het gevolg kan dan zijn het ontstaan van allerlei neven-
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administraties, die een gehele of gedeeltelijke doublure van werkzaamheden zijn, waardoor dan ook vaak weer competentiegeschillen tussen de informatieverstrekkers optreden.
Voor het voorkomen van deze moeilijkheden staan twee wegen
open, die meestal beide moeten worden bewandeld. Enerzijds zal
men er bij voortduring naar moeten streven de informatie zowel
naar inhoud als naar vorm aan te passen aan de gebruiker. Anderzijds zal de „beslisser" moeten worden getraind in het hanteren
van de hem ter beschikking staande informatie. En hiermede komen wij dan aan het laatste deel van mijn betoog: de bevordering
van de besluitvaardigheid van het individu in de organisatie.
I I I . DE BESLUITVAARDIGHEID VAN HET INDIVIDU

Management Development
De vraag naar goede leiders op de verschillende niveaux is al geruime tijd een zeer dringende. Er zijn in verschillende bedrijven
duidelijke kenmerken van overbelasting van de hogere leiding.
Het is dan ook geen wonder dat de vraag naar voren komt op
welke wijze de vorming van toekomstige leiders het best ter hand
kan worden genomen en de leidinggevende vaardigheid van bestaande leiders kan worden vergroot.
Dit heeft geleid tot de introductie van het begrip „Management
Development", dat het beste kan worden vertaald met de term
„Ontwikkeling van de leiding".
Dit begrip „leiding" kan namelijk in tweeërlei opzicht worden
geïnterpreteerd. Enerzijds kan het worden gezien als het totaal
van de leidinggevende functies, anderzijds als het totaal van de leidinggevende personen. Dit zijn nu ook de twee belangrijke aspecten die in een Management Development programma naar voren
dienen te komen. Eerst moet men zich, uitgaande van de gewenste
organisatiestructuur, bezinnen op de omvang van de behoefte aan
leidinggevende functies en de verschillende geaardheid van die
functies, zowel op het moment als voor de toekomst. Daaruit kan
worden afgeleid aan welke eisen degenen, die deze verschillende
functies vervullen of zullen gaan vervullen, moeten voldoen. Dit
kan dan weer leiden tot een programma voor selectie en vorming
van toekomstige leiders en eventueel vervolmaking en aanpassing
van huidige leidinggevende functionarissen. In deze vormingsprogramma's zijn 3 hoofdelementen te onderscheiden, en wel
— de vorming in de praktijk;
— het volgen van cursussen, bijwonen van conferenties, discussiebijeenkomsten e.d. binnen het bedrijf;
— het volgen van opleidingen buiten het bedrijf.
De vorming in de praktijk kan in de eerste plaats al gedeeltelijk
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in de organisatie worden ingebouwd, door in de structuur van de
organisatie een min of meer duidelijke „promotielijn" te leggen,
dat wil zeggen de inhoud van de functies op de verschillende hiërarchische niveaux zodanig samen te stellen, dat het vervullen van
één of meer functies op een lager leidinggevend niveau op zichzelf
reeds een voorbereiding isvoor een bepaalde hogere leidinggevende
functie.
Een meer uitgewerkte en meer dynamische vorm hiervan is het
systeem van „job-rotation", een rouleersysteem waarbij de voor een
hogere functie in aanmerking komenden, na enige tijd een bepaalde
taak te hebben uitgeoefend, naar een andere afdeling worden overgeplaatst of voor enige tijd de functie van assistent van een hogere
chef moeten vervullen. (De doorvoering van dit systeem stuit in de
praktijk overigens nogal eens op weerstanden; soms bij degenen
die moeten rouleren terwijl zij zich juist goed thuis begonnen te
voelen in een bepaalde situatie. Maar vooral bij de chefs, die steeds
opnieuw een goed ingewerkte medewerker zien verdwijnen en zich
dan voor de opgave zien geplaatst weer een ander in te werken).
Delegatie van beslissingsbevoegdheid
Wanneer wij nu in het bijzonder zien naar de ontwikkeling van
de besluitvaardigheid, dan zal de vorming in de praktijk vooral gericht moeten zijn op het in toenemende mate delegeren van de beslissingsbevoegdheid, waarbij de mate, waarin deze delegatie groeit,
parallel moet gaan aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid
en van de achtergrondskennis en het inzicht van de betrokkenen.
Ook in situaties, waarin taakroulering moeilijk te realiseren is
of op te veel weerstanden zou stuiten, is het hanteren van een dynamisch beslissingspatroon een goede mogelijkheid om niet alleen
meer inzicht en kennis, maar vooral ook meer vaardigheid te verkrijgen.
Het leidt er bovendien toe dat de te grote belasting van de hogere
leiding daadwerkelijk kan worden verminderd. In de praktijk van
het bedrijfsleven is duidelijk waar te nemen, dat degenen die de
kunst van het delegeren verstaan minder gebukt gaan onder de beruchte overbelasting en over betere potentiële opvolgers blijken te
beschikken dan zij die niet de moed tot delegeren kunnen opbrengen of om andere redenen menen hun ondergeschikten niet met
een grotere verantwoordelijkheid te kunnen belasten.
Juist voor de continuïteit in de beleidsvorming en de beleidsuitvoering is een geleidelijke overdracht van de beslissingsbevoegdheid van de oudere aan de jongere generatie en daardoor de mogelijkheid van een gecontroleerde ontwikkeling van de besluitvaardigheid van groot belang te achten. Een directeur of chef, die dit
verwaarloost, zal nadat hij het bedrijf of zijn functie heeft verlaten
vaak tot de ontdekking komen, dat men hem zo node mist, omdat
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de opvolger nog zo onbedreven en aarzelend is. Hij moge dit als
een compliment en een bewijs van eigen vaardigheid beschouwen,
in wezen heeft hij blijk gegeven zijn taak met betrekking tot de
Management-development-gedachte niet te hebben verstaan.
Hoewel aan deze vorming van de leider in de praktijk grote betekenis moet worden toegekend, zijn er ook wel enige bezwaren
aan verbonden.
Hierbij speelt het tijdselement een belangrijke rol. De vraag of
een genomen beslissing de juiste is geweest kan veelal niet onmiddellijk of kort na het nemen van dat besluit worden beantwoord.
Vooral bij beslissingen met een beleidskarakter zal het effect pas op
langere termijn zichtbaar worden.
In het kader van de zojuist geschetste gedachte van een dynamisch delegatiepatroon betekent dit, dat beslissingen met duidelijke beleidvormingskenmerken pas voor delegatie in aanmerking
zullen mogen komen, als reeds een zekere mate van besluitvaardigheid bestaat bij degene aan wie wordt gedelegeerd, terwijl ook
in de vormingsperiode de mogelijkheid van controle op de besluiten voordat zij effectief worden, moet worden opengehouden. Het
is ook gewenst gebleken naast de op zichzelf onmisbare vorming in
de praktijk andere scholingsmogelijkheden te vinden.
Andere scholingsmogelijkheden
Dit vraagt in de eerste plaats een zekere verbreding van de basiskennis om de betrokkenen beter in staat te stellen de voor het beheren en beheersen van de organisatie benodigde informatie beter
te kunnen beoordelen en wegen, maar ook de voor de realisatie van
de beslissingen benodigde informatie op de juiste wijze te kunnen
overdragen.
Het vraagt ook een meer specifiek op het besluitvormingsproces
en de communicatie gerichte scholing. In dit verband is het interessant te vernemen dat men in sommige business-schools in Amerika reeds zover gaat, dat als de belangrijkste vakken voor businesseducation worden beschouwd: de operations-research en het Engels.
Zonder nu ook zover te willen gaan, zou ik wel willen stellen, dat
het kennis nemen van de ontwikkeling van de operations-research
van meer betekenis is dan alleen maar het belang, dat voor elke
leider aanwezig is in het georiënteerd zijn op de technieken, die de
hem ter beschikking staande specialisten hanteren ter voorbereiding van zijn beslissingen. De bij de toepassing van deze technieken
opgedane ervaringen zullen ongetwijfeld nieuwe inzichten kunnen
verschaffen met betrekking tot het menselijke besluitvormingsproces.
Aan mogelijkheden om een brede scholing te geven aan toekomstige managers ontbreekt het op het ogenblik niet. Naast de verbreding van de wetenschappelijke vorming in het academisch on-
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derwijs, die volgens het in 1955door de contactcommissie IndustrieHoger Onderwijs uitgebrachte rapport, van groot belang is voor
hen, die zich op een leidinggevende functie richten, zijn vele mogelijkheden geschapen voor managers-opleidingen als post-academiale opleiding of buiten academisch verband. Deze laatste vormen van opleiding zijn ingesteld in navolging van hetgeen in Amerika op dit gebied tijdens de tweede wereldoorlog reeds tot ontwikkeling was gebracht in de vorm van junior- en senior executive
courses. In Nederland richt zich bijvoorbeeld de Stichting Studiecentrum Bedrijfsbeleid op de organisatie van dergelijke opleidingen
voor hogere functionarissen. Soortgelijke, vaak echter meer op een
specifieke situatie gerichte opleidingen worden door vele grote ondernemingen en door de overheid als interne cursussen verzorgd.
Ook in de praktijk van verschillende organisatie-adviesbureaus nemen dergelijke opleidingen een steeds belangrijker plaats in.
Case-studies
Een van de moeilijke vraagstukken bij dergelijke opleidingen
voor functionarissen die reeds over min of meer uitgebreide praktijkervaring beschikken, is de juiste didactische vormgeving. Alleen het brengen van theoretische beschouwingen werkt dan vaak
onbevredigend. Er wordt dan ook voortdurend gezocht naar een
overbrugging tussen de meer „abstracte" theorie, die zich vaak
moeilijk direct op een gecompliceerde bedrijfssituatie laat projecteren en de concrete en gecompliceerde werkelijkheid.
Dergelijke tussenvormen maken tegenwoordig een groot deel uit
van deze opleidingsprogramma's. In de vormingscursussen wordt de
groep niet alleen op de hoogte gebracht van de voor hen belangrijke theoretische beschouwingen en technieken met betrekking tot
de organisatie en de beheersing van het bedrijf, maar worden zij
ook geconfronteerd met een aantal praktijkproblemen, die moeten worden geanalyseerd.
De besprekingen van de door de cursisten opgestelde analyses en
de daaruit getrokken conclusies en ontworpen oplossingen geeft de
docent de mogelijkheid vanuit een praktische situatie een aantal
theoretische achtergronden te belichten.
Bij deze methode — de case-study methode — blijft de cursist echter in wezen nog buiten het probleem staan. Hij is belangstellend
en critisch toeschouwer; hij ondergaat niet de emoties van het in
de situatie opgenomen zijn, van het moeten beslissen, van het ondervinden van de consequenties van die beslissingen. Hij ervaart
niet aan den lijve het verschil tussen het wel en niet gebruik maken
van beschikbare informatie bij het nemen van beslissingen; hij ondervindt geen directe nadelige gevolgen van het ontbreken van een
duidelijke beleidslijn bij de te nemen beslissingen; hij merkt niets
van de verschillende emotionele reacties tijdens het samenwerken
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met anderen in perioden van vooruit- of achteruitgang. De casestudy geeft een objectieve, vaak statische, benadering van een praktijkprobleem, niet de subjectieve beleving daarvan.
En waar het besluitvormingsproces bijna nooit alleen maar een
logisch rationeel, maar ook een psychologisch proces is, heeft men
gezocht naar mogelijkheden om ook in de cursussituatie de praktijk zo dicht mogelijk te benaderen. Een van de methodieken, die
daartoe vooral de laatste jaren nogal eens worden toegepast, is het
simuleren van een bedrijfsproces, een techniek die in de militaire
besluitvorming reeds eeuwen bekend is. Uit deze gedachte is onder
meer de ontwikkeling van de bedrijfsspelen of beslissingsspelen
voortgekomen.
Bedrijfsspelen
In zo'n beslissingsspel wordt de cursist bijvoorbeeld met enkele
tezamen in een groepje geplaatst, dat een gegeven bedrijf krijgt te
leiden en daarbij moet concurreren tegen andere bedrijven, die
door andere groepjes cursisten worden geleid.
Elke groep moet zijn eigen taakverdeling kiezen, moet voor zichzelf een beleidslijn bepalen, moet zelf nagaan welke gegevens nodig
zijn om tot een goede oordeelsvorming voor de beslissingen tekomen en deze gegevens tijdens het spelverloop ook zelf bijhouden.
Over eenaantal jaren (indespelsituatie verkort tot enkele dagen)
moeten beslissingen worden genomen ten aanzien vanhet al of niet
uitbreiden van de productiecapaciteit, het al dan niet volledig benutten van die capaciteit, het aantrekken van vertegenwoordigers,
het bezoeken van bepaalde deelmarkten door de vertegenwoordigers, het voeren van reclame in bepaalde deelmarkten, het al dan
niet werken aan de verbetering van het product, e.d. Afhankelijk
van de genomen beslissingen wordt door de spelleiding of in sommige gevallen zelfs door de computer periodiek het omzetresultaat
van een afgelopen periode bepaald volgens van te voren ingebrachte criteria.
Zonder verdere integratie met andere onderdelen van de cursus
zou een dergelijk beslissingsspel wellicht niet veel meer zijn dan
een veredeld Monopoly-spel. Het belang schuilt echter niet in het
spelen zelf, maar in het beleven van een reeks situaties, die voor de
cursusleiding en de deelnemers een levendige en reële basis vormen
om over vraagstukken van taakverdeling en samenwerking, van
beleidsvorming en beleidsbeheersing en van de daarbij te gebruiken informatie- en beheerstechnieken te spreken en het inzicht
daaromtrent te verdiepen.
In de toelichting, die aan het spelen van een dergelijk beslissingsspel voorafgaat is wel eens gezegd dat zo'n spel de gelegenheid
geeft om van alles te leren, behalve het beslissen zelf.
Deze uitlating vereenzelvigt het nemen van een beslissing met
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het moment van de keuze. In werkelijkheid is echter dit moment
slechts een onderdeel van het besluitvormingsproces, een proces
van verschillende fasen, zoals in het voorafgaande ook reeds is betoogd. Pas wanneer de cursusleiding er in slaagt de deelnemers deze
fasen ook bewust te laten beleven, kan een dergelijke techniek van
doceren als vruchtbaar worden beschouwd. Dan ervaart men dat
voor het nemen van beslissingen in het kader van de bedrijfsvoering een gecoördineerde, continue beleidsvorming nodig is, voortdurend alternatieve mogelijkheden moeten worden onderkend en
onderzocht, een voorinformatie in de juiste hoeveelheid en vorm
niet kan worden gemist en een controle op de effecten van de genomen beslissingen, leidend tot eventuele correcties of aanpassingen, een noodzakelijk sluitstuk is.
Maar men ervaart ook, dat in de dagelijkse practijk van het bedrijf vaak het pogen om alle aspecten van het probleem te overzien
en alle alternatieven te beoordelen tot een grote mate van besluiteloosheid kan leiden. Vaak is het kiezen van een „aanvaardbare"
oplossing te prefereren boven het zoeken naar een „optimale" oplossing, omdat tegen het moment dat deze oplossing gevonden zou
zijn een beslissing wellicht niet meer nodig is.
En ondanks de mogelijkheid en de noodzakelijkheid om op deze
wijze een bijdrage te leveren voor de vorming van toekomstige leiders, ervaren docenten en cursisten dan toch ook steeds weer opnieuw de in feite zo oneindig gevarieerde en nog zo weinig bekende
samenstelling van het niet-geprogrammeerde menselijke beslissingsproces. In het moeilijke maar boeiende terrein van de organisatie
van de menselijke samenwerking in het bedrijf wachten dan ook
nog grote delen op nadere verkenning en ontginning.
Zeer geachte toehoorders,
Aan het einde van mijn betoog gekomen zijnde, zij het mij vergund mijn eerbiedige dank te betuigen aan Hare Majesteit de
Koningin voor mijn benoeming tot lector aan deze Hogeschool.
Mijne Heren Voorzitter en Leden van het Bestuur van de
Landbouwhogeschool,
Gaarne geef ik uiting aan mijn erkentelijkheid jegens U voor het
vertrouwen dat U mij gaf door mij voor deze functie voor te dragen. Ik geef U de verzekering dat ik de mij opgedragen taak met
enthousiasme en naar mijn beste vermogens zal trachten te vervullen.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren, Docenten en Leden van
de Wetenschappelijke Staf,
De omstandigheid, dat het lectoraat in de bedrijfsleer voor mij
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slechts een deeltaak vormt, brengt met zich, dat het contact met U
slechts van beperkte aard kan zijn. De contacten die ik echter in de
jaren van mijn docentschap en thans als lector met verschillende
van U mocht hebben, gaven mij de ervaring dat het prettig is temidden van U en samen met U te werken in het onderwijs aan de
Landbouwhogeschool. Ik vertrouw er op in de toekomst deze contacten met U te mogen uitbreiden en verdiepen en waar nodig ook
op Uw steun te kunnen rekenen.
Hooggeleerde Horring en van Riemsdijk,
Agrarische economie, agrarische bedrijfseconomie en industriële
bedrijfseconomie, het zijn alle loten van eenzelfde stam, de economische wetenschap. Maar naarmate de wetenschap zich uitbreidt,
moet ook onder de beoefenaren daarvan een steeds verdere verbijzondering tot stand komen; een verbijzondering die er toe leidt dat
de op verschillende ervaringsobjecten gerichte deelwetenschappen
een eigen karakter en eigen accenten gaan krijgen. Anderzijds is
het noodzakelijk het gemeenschappelijke zoveel mogelijk te behouden, in het belang van de wetenschap zelf, maar vooral ook in het
belang van het onderwijs. Ik waardeer het dan ook zeer dat U zich
waar nodig steeds bereid hebt getoond, voor overleg over de afbakening en de afstemming van onze vakgebieden in het studieprogramma en houd mij er van overtuigd ook in de toekomst niet tevergeefs een beroep op U te kunnen doen. Ook mijn streven zal
bij voortduring gericht zijn op een harmonische samenwerking.
Hooggeleerde Leniger,
U bent niet alleen een voorstander geweest van het opnemen van
het vak Bedrijfsleer in het studieprogramma voor degenen, die zich
op een positie in de industriële sfeer voorbereiden, maar U hebt
ook de eerste docent en thans eerste lector in dit vak in allerlei
opzichten met raad en daad terzijde gestaan. Ik ben U daar dankbaar voor en hoop, dat ook in de toekomst dit prettige contact en
overleg zal worden gecontinueerd.
Zeer gewaardeerde Bosboom en medewerkers van het Raadgevend
Efficiency Bureau Bosboom en Hegener,
Het is thans de tweede maal, dat ik U in het openbaar mijn dank
mag betuigen voor het feit, dat U mij in staat hebt willen stellen
een benoeming tot lector te aanvaarden naast mijn adviserende taak
in het kader van het Raadgevend Efficiency Bureau. Ik behoef
thans niet slechts te zeggen, dat ik er op reken, dat de combinatie
van adviseurschap en lectoraat op de vervulling van beide deel-
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taken een stimulerende invloed zal uitoefenen; ik magzeggen dat
de ervaring mijdit reeds heeft geleerd.
Dames en Heren Studenten,
Als U uit mijn betoog de indruk heeft gekregen dat het besluitvormingsproces nogniet zo'n eenvoudige zaak is, komt U wellicht
tot deconclusie, dat de docent, dietevens organisatieadviseur is,in
zeker opzicht te benijden is, omdat hij wel moet doceren en adviseren, maar niet behoeft te decideren.
Toch neemt ook hij zo nu en dan wel eens een beslissing. Bijvoorbeeld met betrekking tot de methodiek volgens welke hij de
kennis van de verschillende bedrijfseconomische en organisatorische vraagstukken tracht over te dragen en het inzicht in deonderlinge samenhang zal verduidelijken. Ook deze beslissing vraagt
een regelmatige beoordeling op haar juistheid. Ik hoop en verwacht, dat U hierin een actieve rol zult willen spelen door mij
niet als enige beoordelingsmaatstaven voor de juistheid van mijn
keuze de omvang vanhet collegebezoek en de examenresultaten te
laten, maar door actief mede te denken en te reageren op hetgeen
naar voren wordt gebracht, zowel in als buiten de colleges.
Ik dank U voor Uw aandacht.
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12. Lijst van rectoren en secretarissen van de Senaat
sedert de oprichting der Landbouwhogeschool
Studiejaar

1918/1919
1919/1920
1920/1921
1921/1922
1922/1923
1923/1924
1924/1925
1925/1926
1926/1927
1927/1928
1928/1929
1929/1930
1930/1931
1931/1932
1932/1933
1933/1934
1934/1935
1935/1936
1936/1937
1937/1938
1938/1939
1939/1940
1940/1941
1941/1942
1942/1943
1943/1944
sept. 19445 mei 1945
5 mei 1945sept. 1945
1945/1946
1946/1947
1947/1948
1948/1949
1949/1950
1950/1951
1951/1952
1952/1953
1953/1954
1954/1955
1955/1956
1956/1957
1957/1958

Rector Magnificus

Secretaris van de Senaat

Dr.J. H. Aberson
Dr. D. van Gulik
Dr. A. van Bijlert
Dr. M. J. van Uven
Dr. J. C. Kielstra
Dr. Ir. S. C.J. Olivier
J. van Baren
Ir. B. van der Burg
A. te Wechel
Ir.J . W. Dieperink
Dr. Ir. N. L. Söhngen
Dr. G. Grijns
Ir. M. F. Visser
Ir.J. H. Thai Larsen
Ir. H. K. H. A.Mayer Gmelin
Dr. J. A. Honing
Dr. D. L. Bakker
Dr. W. C. Mees R.Azn.
Dr. H. M. Quanjer
Ir. C. Broekema
Dr. J. Jeswiet
Dr. E. Reinders
Ir. M. F. Visser
Ir. M. F. Visser
Dr. W. C. Mees R.Azn.
Dr. W. C. Mees R.Azn.

Dr. D. van Gulik
T. J. Bezemer
J. van Baren
A. te Wechel
Ir. B. van der Burg
S. P. Ham
Ir.J. W. Dieperink
Ir. A. M. Sprenger
Dr. Ir. N. L. Söhngen
Ir. M. F. Visser
Ir.J. H. Thai Larsen
Dr. J. C. Kielstra
Dr. W. K. J. Roepke
Ir. H. K. H. A. Mayer Gmelin
Dr. J. A. Honing
Dr. D. L. Bakker
Dr. W. C. Mees R.Azn.
Dr. H. M. Quanjer
Dr. E. Reinders
Dr. J. Jeswiet
J. E. van der Stok
Dr. H. A.J. M. Beekman
Dr. Ir. G. Minderhoud
Dr. Ir. G. Minderhoud
Ir.J. H. Jager Gerlings
Dr. Ir. C. H. Edelman

Dr. W. C. Mees R.Azn.

Dr. E. Brouwer

Dr. Ir. S. C.J. Olivier
Dr. Ir. S. C.J. Olivier
Dr. Ir. C. H. Edelman
Dr. J. Smit
Dr. E. Brouwer
Dr. Ir. J. C. Dorst
Dr. H. J. C. Tendeloo
A. Kruidhof
Dr. Ir. G. Minderhoud
Ir. W.J. Dewez
Ir. W. F. Eijsvoogel
Dr.J. H. Becking
Ir. W. de Jong
Ir. W. de Jong

Dr. J. A. Prins
Dr. J. A. Prins
Dr.J. Smit
Dr. Ir.J. C. Dorst
Dr. H. J. C. Tendeloo
A. Kruidhof
Dr. Ir. J. T. P. Bijhouwer
Ir. W.J. Dewez
Dr. E. W. Hofstee
Ir. W. F. Eijsvoogel
Dr.J. H. Becking
Ir. W. de Jong
Dr. E. C. Wassink
Ir. F. Hellinga
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Studiejaar

1958/1959
sept. 195910jan. 1960
10jan. 1960sept. 1960
1960/1961
1961/1962

Rector Magnficus

Secretaris van de Senaat

Ir. W. de Jong

Dr. S.J. Wellensiek

Ir. W. de Jong

Dr. W. R. van Wijk

Ir. W. F. Eijsvoogel
Ir. W. F. Eijsvoogel
Ir. W. F. Eysvoogel

Dr. W. R. van Wijk
Dr. R. Prakken
Dr. H. Mulder

13. Eredoctoraten,
verleend sedert de stichting der Landbouwhogeschool
Datum

16-12-1918
16-12-1918
17-11-1921
20- 9-1926
2 3 - 3-1928
14- 5-1928
13-11-1928
9 - 3-1938
27-10-1938
6-12-1945
10- 3-1947
9 - 3-1948
9- 3-1948
9- 3-1948
9 - 3-1953
9-10-1956
10- 3-1958

Naam

Folkert Evert Posthumaf
Petrus van Hoekf
Luitje Broekemaf
Adolf Eduard Mayerf
Hugo de Vriesf
Salomon Leefmansf
Johannes Hendrikus Abersonf
Jhr. Schelto van Cittersf
Bouwe Sjollemaj
Derk Siewert Huizingaf
Ernst Heinrich Krelagef
SirJohn Boyd Orr
Stephanus Louwe Louwesf
Sikke Smeding
Ferdinandus Pieter Mesu
Sicco Leendert Mansholt
Amaat Gustaaf Dumon

Promotor

J. H. Aberson
J. H. Aberson
Dr. M. J. van Uven
Ir. B. van der Burg
Dr. J. A. Honing
Dr. W. K. J. Roepke
Dr. Ir. N. L. Söhngen
Dr. H. A.J. M. Beekman

Dr.J. Hudig
Dr. Ir. G. Minderhoud
Dr. E. van Slogteren
Dr. E. de Vries
Dr. Ir. G. Minderhoud
Ir. M. F. Visser
Ir. F. Hellinga
Dr. Ir. C. H. Edelman
Dr. Ir. J. C. Dorst
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b. Enkelestatistischegegevens betreffende desamenstellingdervoorhetstudiejaar
1961/1962aan deLandbouwhogeschool ingeschreven studentenbevolking.

In de hierna volgende overzichten zijn, evenals vorigjaar, een klein
aantal voor volledig onderwijs ingeschrevenen buiten beschouwing gelaten; het zijn enkele aan de Landbouwhogeschool en andere instellingen van wetenschappelijk onderwijs afgestudeerden, alsmede enkele
kandidaten in de biologie en de sociale geografie, die zich in verband
met de voorbereiding voor een promotie dan wel voor aanvullende
studie aan de Landbouwhogeschool lieten inschrijven. Dit aantal omvat 10voor de eerste maal en 8 reeds eerder ingeschrevenen, zodat in
totaal 1234 studenten, waaronder 244 eerstejaars, in de overzichten
zijn betrokken. In dit totaal is mede één ingeschrevene begrepen, die
reeds geruime tijd de studie volgt en in het overzicht b.1 is opgenomen onder de categorie „volledig ingeschreven doch zonder examendoeleinden".
Voor zover niet anders werd aangegeven betreffen de verwerkte gegevens de toestand op het ogenblik van de inschrijving.
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b 2. Verdelingnaar hetaantalstudiejaren
1960-1961

1961-1962

Ingeschreven:
voorde1emaal
, ,.2e „
3e
4e
5e
. ,.6e „
» ,.7e „
, .,8e „
9e
, „10e„
meerdan10maal

Totaal
Abs. %

Mannen
Abs. %

Vrouwen
Abs. %

Totaal
Abs. %

Mannen
Abs. %

Vrouwen
Abs. %

24419,8
20316,5
20016,2
16613,5
13510,9
108 8,7
87 7
63 5,1
16 1,3
6 0,5
6 0,5

21119,8
17216,2
17916,8
13112,3
11911,2
96 9
78 7,3
56 5,3
12 1,1
4 0,4
6 0,6

3319,4
3118,2
2112,3
3520,6
169,4
127,1
9 5,3
7 4,1
4 2,4
2 1,2
- -

22620
21619,1
17415,4
14012,4
11510,2
103 9,1
91 8,1
40 3,5
13 1,2
7 0,6
5 0,4

18919,5
19019,6
13914,3
12112,5
10410,7
91 9,4
80 8,2
33 3,4
11 1,2
7 0,7
5 0,5

3723,1
2616,2
3521,9
1911,9
116,9
12 7,5
11 6,9
7 4,4
2 1,2
- - -

1234100

1064100

170100

1130100

970100

160100

Het getal der inschrijvingsjaren geeft geen exacte aanwijzing met
betrekking tot de spreiding over de verschillende jaargroepen, zoals
mede zal blijken uitvergelijking met het volgende overzicht.
Dit houdt verband met de omstandigheid, datindeloopvan de studietijd dejaarlijkse inschrijving door enkelen eenofmeermalen achterwegewordt gelaten.

1961/1962 ...
1960/1961 .
1959/1960 .
1958/1959 .
1957/1958 .
1956/1957 .
1955/1956 .
1954/1955 .
1953/1954.
1952/1953 .
1951/1952 .
1950/1951 .
1949/1950.
1948/1949 .
1947/1948 .
1946/1947 .
1945/1946 .
Totaal...

Totaal
Abs.
%

Mannen
Abs.
%

244
200
199
162
124
110
88
58
26
12
2
3
4
1
1

19,8
16,2
16,1
13,1
10,1
8,9
7,1
4,7
2,1
1
0,2
0,2
0,3

211
169
178
127
109
97
82
51
19
10
2
3
4
1
1

19,8
15,9
16,7
12
10,2
9,1
7,7
4,8
1,8
0,9
0,2
0,3
0,4

1234

100

1064

100

0,1
0,1

0,1
0,1

Vrouwen
Abs.
%
33
31
21
35
15
13
6
7
7
2
_
-

19,4
18,2
12,4
20,6
8,8
7,7
3,5
4,1
4,1
1,2

170

100
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De betrekkelijk grote toeloop van mannelijke eerstejaarsstudenten in
1959en van vrouwelijke in 1958komt nog duidelijk tot uitdrukking in
de aantallen der 3ejaars mannelijke en 4ejaars vrouwelijke studenten.
Het percentage 8ejaars enouderen was8,7 % van het totaal.
Het aantal vrouwelijke studenten bedroeg 13,8% van het totaal; het
voorafgaand jaar 14,2 %.
Het percentage vrouwen onder de eerstejaars was 13,5 %, het voorafgaandjaar 16,3 %.

b 3. De leeftijd op 1september 1961respectievelijk op 1september 1960.
1960-1961

1961- 1962

16jaar ,
17jaar ,
18jaar .
19jaar .
20jaar
21jaar
22jaar
23jaar
24jaar
25jaar
26jaar
27jaar
28jaar
29jaar
30jaar
31jaar
32jaar
33jaar
34jaar
ouder
Totaal

Totaal
Abs. %

Mannen Vrouwen
Abs. %
Abs. %

10,1
47 3,8
1078,7
14011,3
15212,3
15312,4
13210,7
12710,3
110 8,9
76 6,2
63 5,1
55 4,5
29 2,4
10 0,8
9 0,7
8 0,6
4 0,3
1 0,1
2 0,2
8 0,6

_ _
1 0,1
1 0,1
1 0,6
2 0,2
40 3,8
7 4,1 54 4,8 50 5,2
4 2,5
93 8,7 14 8,2 97 8,6 79 8,1 1811,3
109 10,2 31 18,2 131 11,6 105 10,8 2616,2
126 11,9 26 15,3 135 11,9 103 10,6 3220
127 11,9 26 15,3 123 10,9 106 10,9 1710,6
114 10,7 18 10,6 141 12,5 124 12,8 1710,6
114 10,7 13 7,7 113 10 102 10,5 116,9
101 9,5
9 5,3 90 7,9 80 8,3 10 6,3
67 6,3
9 5,3 80 7,1 69 7,1 11 6,9
8 5
55 5,2 8 4,7 67 5,9 59 6,1
3 1,9
49 4,6
6 3,5 34 3
31 3,2
1 0,6
26 2,4
3 1,8 21 1,9 20 2,1
- 10 0,9
- 11 1
11 1,2
1 0,6
9 0,8
- 11 1
10 1
8 0,8
- 7 0,6
7 0,7 - 4 0,4
- 1 0,1
1 0,1 - - 1 0,1
- 2 0,2
2 0,2
- 2 0,2 - 4 0,3
4 0,4
8 0,8
6 0,5
6 0,6
- - -

1234100

1064 100

Totaal
Abs. %

Mannen
Abs. %

170 100 1130 100 970 100

Vrouwen
Abs. %

160100
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Eerstejaarsstudenten
1960-1961

1961-1962
Totaal
Abs. %
16jaar

20jaar
21 jaar
22jaar
23jaar

27jaar
28jaar

1 0,4
46 18,9
61 25
49 20,1
29 11,9
27 11,1
14 5,7
6 2,5
5 2
1 0,4

Mannen
Abs. %
1 0,5
40 19
51 24,2
35 16,6
27 12,8
27 12,8
13 6,2
6 2,8
5 2,3
1 0,5

3 1,2

3

2 0,8

2 0,9

244 100

Vrouwen
Abs. %

6 18,2
10 30,3
14 42,4
2 6,1
1 3

Mannen
Abs. %

Vrouwen
Abs. %

2 0,9
51 22,6
65 28,8
35 15,5
18 8
22 9,7
16 7,1
7 3,1
5 2,2
2 0,9
1 0,4

1 0,5
47 24,9
49 25,9
24 12,7
15 7,9
21 11,1
16 8,5
6 3,2
5 2,7
2 1,1
1 0,5

1 2,7
4 10,8
16 43,3
11 29,7
3 8,1
1 2,7

1 0,4
1 0,4

1 0,5
1 0,5

Totaal
Abs. %

1 2,7

1,4

211 100

33 100

226 100

189 100

37 100

De gemiddelde leeftijd (mediaan) der studenten was dit studiejaar,
evenals het voorgaand, 22jaar. Bij de mannelijke studenten was deze
eveneens 22jaar, bij devrouwelijke had eenverschuiving plaatsvan 20
naar 21jaar.
De gemiddelde leeftijd (mediaan) van de eerstejaarsstudenten verschoof van 18naar 19jaar.
In het overzicht van de leeftijden op 1 september 1960zag men met
betrekking tot de mannelijke eerstejaarsstudenten, na een daling van
de aantallen bij 19en 20jaar, het aantal21-jarigenweertoenemen.Deze toename, welke o.m. in verband kon worden gebracht met vervulling van de militaire dienstplicht voor de aanvang der studie, isin het
overzicht van de leeftijden per 1september 1961 minder duidelijk te
constateren. Gaat men echter uit van de leeftijd op 31 december van
het betreffende jaar (zoalsgebruikelijk bij het Centraal Bureau voor de
Statistiek), dan komt voor 1961 het grote aantal 21-jarigen meer tot
uitdrukking
Van devoorhetstudiejaar 1961/1962ingeschrevenmannelijke eerstejaarsstudenten hadden er 52 (24,6 %) dedienstplicht vervuld.
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b 4. De vooropleiding
1960-1961

1961-1962

Gymnasiuma
Gymnasium ß
Gymnasium ot+ ß . . .
Gymnasium ß 4- H.L.S.
ofR.H.S. Trop. L. . .
H.B.S.-B
H.B.S.-B + H.L.S. . . .
H.B.S.-B + R.H.S. Trop.
Landbouw
H.B.S.-B + H. Tuinbouwschool
H.L.S
R.H.S. Trop. L. Deventer
Hogere Tuinbouwschool.
Hogere Zuivelschool . .
Toelating ex art. 49 lid 5
t/m8WetH.L.O. . .
Toelating ex art. 49 lid 2
WetH.L.0
Geen bevoegdheid . . .
Totaal

Totaal

Mannen
Abs. %

Vrouwen
Abs. %

23 1,9
275 22,3
1 0,1

17 1,6
210 19,7
1 0,1

6 3,5
65 38,2

2 0,2
824 66,8
9 0,7

2 0,2
728 68,4
9 0,8

3 0,2

3 0,3

1
51
21
3
3

0,1
4,1
1,7
0,2
0,2

1
50
21
3
3

0,1
4,7
2
0,3
0,3

11 0,9

9 0,8

5 0,4
2 0,2

5 0,5
2 0,2

1234 100

1064 100

96 56,5

1 0,6

2 1,2

170 100

Totaal

Mannen
Abs. %

Vrouwen
Abs. %

23 2
250 22,1
1 0,1

17 1,8
189 19,5
1 0,1

6 3,8
61 38,1

1 0,1
754 66,7
10 0,9

1 0,1
665 68,6
10 1

4 0,3

4 0,4

1
45
17
2
2

0,1
4
1,5
0,2
0,2

12 1,1

1
44
17
2
2

0,1
4,5
1,8
0,2
0,2

10 1

5 0,4
3 0,3

5 0,5
2 0,2

1130 100

970 100

89 55,6

1 0,6

2

1,3

1 0,6
160 100

Eerstejaarsstudenten
1960-1961

1961-1962
Totaal

Gymnasium a
Gymnasium ß
H.B.S.-B . .
H.B.S.-B + H.L.S. . . .
H.L.S
R.H.S. Trop. L. Deventer
Hogere Tuinbouwschool.
Hogere Zuivelschool . .
Toelating ex art. 49 lid 5
t/m8WetH.L.O. . .
Toelating ex art. 49 lid 2
WetH.L.O
Geenbevoegdheid ...
Totaal

6
49
164
1
12
8
1
1

2,5
20,1
67,2
0,4
4,9
3,3
0,4
0,4

0,4
0,4
244 100

Mannen
Abs. %
5
34
147
1
12
8
1
1

2,3
16,1
69,6
0,5
5,7
3,8
0,5
0,5

Vrouwen Totaal
Abs. % Abs. %
13
1545,5
1751,5

0,5
0,5
211100

33100

8 3,6
4218,6
15367,7
3 1,3
8 3,6
6 2,7

Mannen
Abs. %
7
29
132
3
8
6

3,7
15,4
69,8
1,6
4,2
3,2

1 0,4

1 0,5

3 1,3

2 1,1

1 0,4
1 0,4

1 0,5

226100

Vrouwen
Abs. %
1 2,7
1335,1
2156,8

1 2,7

1 2,7
189100

37100
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De verdeling naar vooropleiding geeft bij vergelijking van beide studiejaren enkele kleine verschillen te zien; het percentage metgymnasium-ß opleiding - dat ook bij de Landbouwhogeschool bij de vrouwelijke studenten reeds hoger lag dan bij de mannelijke - steeg onder de
eerstejaarsstudenten, en naar verhouding het sterkst onder de vrouwelijke.

b 5. De burgerlijkestaat
1960-1961

1961-1962
Totaal
Abs. %
Ongehuwd . . .
Gehuwd . . . .
Gehuwd geweest.

Mannen
Abs. %

Vrouwen
Abs. %

Totaal
Abs. %

Mannen
Abs. %

Vrouwen
Abs. %

1175 95,2 1013 95,2
58 4,7
50 4,7
1 0,1
1 0,1

162 95,3 1082 95,7
8 4,7
47 4,2
1 0,1

931 96
38 3,9
1 0,1

151 94,4
9 5,6

1234 100

170 100

970 100

160 100

1064 100

1130 100

Het percentage gehuwden onder de studenten der Landbouwhogeschool nam vergeleken bij het voorgaand jaar iets toe; het lag echter
beduidend lager dan het percentage, dat door het Centraal Bureau
voor de Statistiek werd opgegeven met betrekking tot de totale studentenbevolking der instellingen van wetenschappelijk onderwijs, nl.10 %
voor hetjaar 1954/1955en 12,4 % voor hetjaar 1959/1960. Weliswaar
maken laatstgenoemde cijfers deel uit van de statistiek der „ingeschrevenen", hetgeen inhoudt dat een aantal der niet wezenlijke „studenten"- die dezerzijds buiten beschouwing werden gelaten- daarbij mede zijn betrokken, doch ook in dat geval was het percentage gehuwde
studenten aan deLandbouwhogeschoolvolgensgegevensvanhetC.B.S.
over 1959/1960 slechts 5,1 %.
Onder de eerstejaarsstudenten bevonden zich twee mannelijke gehuwden; het voorafgaand studiejaar was één mannelijke eerstejaarsstudent gehuwd.
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b6. Dekerkelijkegezindte
1960-1961

1961-1962

Ned. Hervormd .
Gereformeerd . .
Remonstrant . .
Doopsgezind . .
Luthers . . . .
Rooms-Katholiek
Israëlitisch . . .
Overige Christelijkegezindten .
Hindoeïsme . .

Totaal
Abs. %

Mannen
Abs. %

Vrouwen
Abs. %

49 28,8
17 10
10 5,9
4 2,4
- 26 15,3
1 0,6

354 31,3
134 11,9
26 2,3
23 2
8 0,7
274 24,2
2 0,2

308 31,8
122 12,6
16 1,6
14 1,4
8 0,8
256 26,4
1 0,1

46 28,7
12 7,5
10 6,3
9 5,6
- 18 11,3
1 0,6

5
58

21 1,9
5 0,4
3 0,3
280 24,8

17 1,8
5 0,5
3 0,3
220 22,7

4 2,5
- - 60 37,5

Totaal
Abs. %

Mannen
Abs. %

Vrouwen
Abs. %

364 29,5
153 12,4
28 2,3
22 1,8
8 0,6
320 25,9
3 0,2

315 29,6
136 12,8
18 1,7
18 1,7
8 0,7
294 27,6
2 0,2

38 3,1
5 0,4
2 0,2
291 23,6

33 3,1
5 0,5
2 0,2
233 21,9

1234 100

1064 100

2,9
34,1

170 100

1130 100

970 100

160 100

Eerstejaarsstudenten
1960-1961

1961-1962
Totaal
Abs. %
Ned. Hervormd .
Gereformeerd . .
Remonstrant . .
Doopsgezind . .
Luthers . . . .
Rooms-Katholiek
Israëlitisch . . .
Overige Christelijkegezindten .
Hindoeïsme. . .

Mannen
Abs. %

Vrouwen
Abs. %

73 29,9
37 15,2
2 0,8
6 2,5
3 1,2
71 29,1

61 28,9
31 14,7
2 0,9
6 2,8
3 1,4
63 29,9

12 36,4
6 18,2
- - - 8 24,2

9 3,7

9 4,3

43 17,6

36 17,1

7 21,1

244 100

211 100

33 100

-

-

Mannen
Abs. %

Vrouwen
Abs. %

70 31
31 13,7
7 3,1
2 0,9
2 0,9
51 22,6

57 30,1
29 15,3
6 3,2
- 2 1,1
47 24,9

13 35,1
2 5,4
1 2,7
2 5,4
- 4 10,8

7 3,1
1 0,4
1 0,4
54 23,9

6 3,2
1 0,5
1 0,5
40 21,2

1 2,7
- - 14 37,9

Totaal
Abs. %

226 100

189 100

37 100

Ten aanzien van de totale studentenbevolking nam het percentage
Rooms-Katholieken in vergelijking met het voorgaandjaar toe; in geringere mate gold dit ook met betrekking tot de Gereformeerden, doch
het percentage ten aanzien van de Protestant-Christelijke kerkgenootschappen tezamen daalde.

194
Evenals bij andere instellingen van wetenschappelijk onderwijs is
ookhieronder devrouwelijke studenten hetpercentage Rooms-Katholieken lager en dat der onkerkelijken hoger dan onder de mannelijke
studenten; deze verschillen zijn echter voor 1961/1962 kleiner dan
voor 1960/1961.
b 7. Deherkomst
1960-1961

1961-1962

Friesland . . . .
Groningen . . .
Drente
Overijssel . . .
Gelderland . . .
Utrecht . . . .
Noord-Holland .
Zuid-Holland . .
Zeeland . . . .
Noord-Brabant .
Limburg . . . .
Buitenland . . .

Totaal
Abs. %

Mannen
Abs. %

76
67
46
95
184
82
197
214
41
107
75
50

67
56
43
80
158
77
164
176
38
92
67
46

6,2
5,4
3,7
7,7
14,9
6,6
16
17,3
3,3
8,7
6,1
4,1

1234 100

6,3
5,3
4
7,5
14,9
7,2
15,4
16,5
3,6
8,7
6,3
4,3

1064 100

Vrouwen
Abs. %
9 5,3
11 6,5
3 1,8
15 8,8
26 15,3
5 2,9
33 19,4
38 22,3
3 1,8
15 8,8
8 4,7
4 2,4
170 100

Totaal
Abs. %

Mannen
Abs. %

74
66
45
88
175
72
174
195
35
96
63
45

64
56
42
75
146
66
148
157
32
86
57
41

6,5
5,8
4
7,8
15,5
6,4
15,4
17,3
3,1
8,5
5,7
4

1130 100

6,6
5,8
4,2
7,7
15,1
6,8
15,3
16,2
3,3
8,9
5,9
4,2

970 100

Vrouwen
Abs. %
10 6,2
10 6,2
3 1,9
13 8,1
29 18,1
6 3,8
26 16,3
38 23,8
3 1,9
10 6,2
8 5
4 2,5
160 100

Eerstejaarsstudenten
1960-1961

1961-1962
Totaal
Abs. %
Friesland . . . .
Groningen . . .
Drente
Overijssel . . .
Gelderland . . .
Utrecht . . . .
Noord-Holland .
Zuid-Holland . .
Zeeland . . . .
Noord-Brabant .
Limburg . . . .
Buitenland . . .

11 4,5
15 6,1
7 2,9
20 8,2
28 11,5
19 7,8
40 16,4
46 18,9
9 3,7
26 10,6
14 5,7
9 3,7
244 100

Mannen
Abs. %

Vrouwen
Abs. %

10 4,7
12 5,7
7 3,3
17 8,1
25 11,8
18 8,5
31 14,7
40 19
9 4,3
19 9
14 6,6
9 4,3

1 3
3 9,1
- 3 9,1
3 9,1
1 3
9 27,3
6 18,2
- 7 21,2
- - -

13 5,8
15 6,6
10 4,4
19 8,4
36 15,9
10 4,4
44 19,5
34 15,1
10 4,4
13 5,8
15 6,6
7 3,1

33 100

226 100

211 100

Totaal
Abs. %

Mannen
Abs. %

Vrouwen
Abs. %

11 5,8
12 6,3
8 4,2
18 9,5
30 15,9
9 4,8
38 20,1
26 13,8
9 4,8
11 5,8
11 5,8
6 3,2

2 5,4
3 8,1
3 5,4
1 2,7
6 16,2
1 2,7
6 16,2
8 21,7
1 2,7
2 5,4
4 10,8
1 2,7

189 100

37 100
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Afgezien van enige verschillen, die een vergelijking van beide jaren
laat zien tussendeprovinciale herkomst der eerstejaarsstudenten en die
van de totale studentenbevolking der Landbouwhogeschool, verminderde naar verhouding de aantrekking uit het Noordoostelijk deel van
onsland, inclusief Gelderland, terwijl hetpercentage deruitUtrecht en
de zuidelijke provincies afkomstige studenten iets toenam.
De grootste aantallen studenten aan de Landbouwhogeschool zijn
afkomstig uit Noord- en Zuid-Holland en Gelderland.
De categorie „buitenland" omvat, behalve 12studenten van vreemdenationaliteit, 38Nederlanders; hiervan waren 29afkomstig uit Suriname en de Nederlandse Antillen, terwijl van deoverigen deouders op
het tijdstip der eerste inschrijving elders buiten Nederland gevestigd
waren.

8. Dehuisvesting
1960-1961

1961-1962

Op kamers in Wageningen - ouders elders . .
Op kamers in Wageningen - ouders in Wageningen
Bijouders in Wageningen
Zelfstandig in Wageningen
Op kamers elders- ouders
in W a g e n i n g e n . . . .
Op kamers elders- ouders
elders
Bijouders elders . . . .
Zel&tandigelders. . . .
Buitenslands of in militaire dienst
Totaal

Totaal
Abs. %

Mannen

Vrouwen
Abs. %

Totaal
Abs. %

Mannen
Abs. %

Vrouwen
Abs. %

998 80,9

846 79,5

152 89,5

936 82,8

797 82,2

139 86,8

3 0,2
10 0,8

2 0,2
8 0,7

1 0,6
2 1,2

5 0,4

3 0,3

2 1,3
2 1,3

33 3,1

4 2,3

37 3

100 8,1
57 4,6
28 2,3

97 9,1
53 5
24 2,3

1 0,1

1 0,1

1234 100

1064 100

3 1,8
4 2.3
4 2,3

170 100

11 1

9 0,9
5 3,1

30 2,7

25 2,6

1 0,1

1 0,1

73
41
26
7

6,5
3,6
2,3
0,6

1130 100

68
38
22
7

7
3,9
2,3
0,7

970 100

5 3,1
3 1,9
4 2,5

160 100
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Eerstejaarsstudenten
1960-1961

1961-1962

Op kamers in Wageningen - ouders elders . .
Op kamers in Wageningen - ouders in Wage-

Totaal
Abs. %

Mannen
Abs. %

Vrouwen
Abs. %

Totaal
Abs. %

Mannen
Abs. %

Vrouwen
Abs. %

183 75

153 72,5

30 91

181 80,1

150 79,4

31 83,8

1 0,5

- -

2 0,9

1 0,5

1 2,7

1 0,4

1 0,5

-

33 14,6
9 4

31 16,4
6 3,2

2 5,4
3 8,1

226 100

189 100

37 100

1 0,4

Bijouders in Wageningen
Zelfstandig in Wageningen
Op kamerselders- ouders
Bijouders elders . . . .
Zelfstandig e l d e r s . . . .

44 18,1
15 6,1
1 0,4
244 100

43 20,4
13 6,1
1 0,5

1 3
2 6

33 100

211 100

b 9. Hetstudieadres
1961-1962

Wageningen . .
Bennekom .
Ede . . . .
Rhenen . .
Renkum . .
Heelsum . .
Oosterbeek .
Arnhem . .
Velp/Rheden . .
Andere plaatsen .
Buitenslands of in
militaire dienst

1960-1961

Totaal
Abs. %

Mannen
Abs. %

Vrouwen
Abs. %

1048 84,9
96 7,8
6 0,5
16 1,3
7 0,6
4 0,3
5 0,4
13 1
2 0,2
36 2,9

889 83,5
92 8,6
6 0,6
16 1,5
6 0,6
3 0,3
4 0,4
11 1
2 0,2
34 3,2

159 93,5
4 2,3

1 0,1

1 0,1

1234 100

1064 100

- 1
1
1
2
2

0,6
0,6
0,6
1,2
1,2

- 170 100

Totaal
Abs. %

Mannen
Abs. %

982 86,9
76 6,8
4 0,3
10 0,9
6 0,5
2 0,2
6 0,5
12 1,1
4 0,3
21 1,9

834 86
70 7,2
3 0,3
10 1
6 0,6
2 0,2
5 0,5
11 1,2
4 0,4
18 1,9

7 0,6

7 0,7

1130 100

970 100

Vrouwen
Abs. %
148 92,5
6 3,8
1 0,6

- - - 1
1
3

0,6
0,6
1,9

- 160 100

-
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Eerstejaarsstudenten
1961-1962

1960-1961

Totaal
Abs. %

Mannen
Abs. %

Vrouwen
Abs. %

Totaal
Abs. %

Mannen
Abs. %

Wageningen . .
Bennekom .
Ede . . . .
Rhenen . .
Renkum . .
Heelsum . .
Oosterbeek . .
Arnhem . . .
Velp/Rheden
Andere plaatsen

184 75,4
31 12,7
2 0,8
7 2,9
6 2,5
1 0,4
1 0,4
2 0,8

154 73
30 14,3
2 0,9
7 3,3
5 2,3
1 0,5
1 0,5
2 0,9

30 91
1 3

184 81,5
32 14,2
2 0,9
1 0,4
2 0,9

152 80,4
29 15,4
1 0,5
1 0,5
2 1,1

10 4,1

9 4,3

1 3

Totaal

244 100

211 100

- - 1 3

- -

-

33 100

1
2
1
1

0,4
0,9
0,4
0,4

226 100

1 0,5
2 1,1
1 0,5

- 189 100

vrouwen
Abs. %
32 86,5
3 8,1
1 2,7

- - - - - 1 2,7
37 100

Hoewel degemeente Wageningen opnieuw eengroter aantal studenten huisvestte, isde categorie hier wonende studenten ten opzichte van
het totaal studentenaantal kleiner geworden. Een groter percentage
moestkamerszoekenin nabijgelegen plaatsen, terwijl ook meer studenten dan het voorgaandjaar bij hun buiten Wageningen gevestigde ouders bleven wonen. Dit gold evenzeer voor de eerstejaarsstudenten,
waarvan 75,4 % huisvesting inWageningen vond. Ook in Bennekom is
het percentage van deeerstejaarsstudenten, diedaar eenkamer vonden
gedaald, namelijk van 14,2in hetvorige tot 12,7indit studiejaar. Meer
vonden onderdak in Renkum en Rhenen.
Daartegenover staat, dat de betrekkelijk kleine gemeenschap der
meisjesstudenten er beter in slaagde zich in de gemeente Wageningen
eenstudieverblijf te verschaffen.
Het cijfer vermeld achter de categorie „buitenslands of in militaire
dienst" duidt slechtsdiestudentenaan,diewegensverblijf inhet buitenland ofin militaire dienst bij de inschrijving geen studieadres opgaven.
De studentenflat huisvestte 80 ingeschrevenen waaronder 4 eerstejaarsstudenten.

15. Naamlijst van de voor het studiejaar 1961/1962 voor de
eerste maal voorvolledig onderwijs ingeschrevenen
Naam en voornamen

Geboortedaturn

Geboorteplaats

Albada,Johanna van
Alons, Anne Louis
Amstel,Willemvan
Apte, Surendra Shankar
Asjée,JanJ a a p
Assen,Johannes Hermanus
Backus, Hubertina Catharina Sofia . .
Bakker, Hendrik
Barel.Dirk
Barendse,Jacobus Simon
Bartelink, Alexander Augustinus . .
Bastiaansen, Marinus Gijsbertus . .
Beckum, Maria SophiaJohanna van .
Bedet, Anneke
Beek, Cornelius Gerardus Engelinus
Maria van
Beer,Johannes Frederik de
. . . .
Beetz, Willem Fredrik
Beltman, HermanJohannes . . . .
Bemelmans,Joseph Marie Hubert . .
Benedictus, Nane
Berg,Aalt Frederik van den . . . .
Beusekom,Johannes Maria van . . .
Bitter, WiehertJohan
Boekhorst,Jan Karel Marthinus te. .

30- 6-1943
14- 4-1941
21- 2-1942
22- 8-1928
5- 9-1943
26- 9-1942
24-11-1942
19- 2-1944
16- 8-1939
9- 4-1944
26- 4-1943
9- 4-1937
10- 4-1942
2- 8-1941

Rotterdam
Leens
's-Gravenhage
Bombay (India)
Batu (Indon.)
Coevorden
Bennekom
Wieringerwaard
's-Gravenzande
Monster
Wieringermeer
Etten
Eindhoven
Tilburg

17- 7-1943
20- 2-1933
17- 1-1943
24- 8-1943
10- 1-1942
22-11-1940
4-12-1944
21- 9-1940
21- 6-1942
28- 6-1942

Bogaerts,Joanna Maria Cornelia . .
Bongers,GerhardusJoannesBernardus
Boot, MartineJohanna
Borg,JantienaJantje ter
Borre,AlfonsusJozef Maria
. . . .
Bos,Jantje Fokje
Bos,MarijkeJapien
Bos,Pieter Reinder
Bosman, Willem
Boukema, Ietje Wilhelmina
. . . .
Bouma,Grietje
Bouman, Bernardus FrankeJacobus .
Bouman,Johannes Maria
Breteler, Hans
Broersma,Jacob
Broex, Wilhelmus Johannes Josephus
Brouwer,Jan Bert

10- 5--1943
17-11--1943
6- 3--1942
7- 9--1941
23- 5--1943
27-12-1938
3- 9-1943
23- 2-1943
16- 8-1943
9- 3-1944
21- 4-1942
25- 6-1943
8- 9-1940
3- 6-1943
9- 1-1942
7- 4-1939
25- 6-1942

Tilburg
Klerksdorp (Z.-Afrika)
Bussum
Deventer
Maastricht
Zwollerkerspel
Nij Beets
Utrecht
Hilversum
Membang Muda
(Indon.)
Veldhoven
Wisch
Alphen a/d Rijn
Emmen
Ambt Delden
's-Gravenhage
Drunen
Middelstum
Dordrecht
't Zandt
Franeker
Nieuwerkerk (Z.)
Utrecht
Bussum
Soerabaja (Indon.)
Maastricht
Slawi (Indon.)
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Naam en voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Bruning, Herman Aeilko
Brünner, Kerst Klaas
Bruijn, Albert
Bruijning, Popko Michiel
Buurman, Peter
Buve,Gudula Imelda Maria . . . .
Bijvoet, Bernard
Caldeira, Winston Ramon
Christen, Nicolaas Pieter
Cock Buning, Tjaarda de
Consen,Johannes Reginald
. . . .
Cöp, Wilhelmus Antonius Gerardus
Corstiaensen, CornelisJoannes . . .
Cox,Johannes FranciscusHendricus .
Cramwinckel, Arnaud Bob
Crombach, Wilhelmus HubertJoseph
Damen, Wilhelmus Henricus . . . .
Darwinkel, Albert
Davids, Mathilde Thérèse Miriam . .
Dees, Ferdinandus H e n d r i k u s . . . .
Derksen, Berend
Duffhues, Wilhelmus Franciscus
Sophia
Ebskamp, CornelisJohannesJozef . .
Eibers,Harry AlbertJan
Els, Alida van der
Emmens, Marchienus
Flameling, DouweJan
Fransz, Henri George
Geerards, Antoon Hendrik Lambert .
Geluk, Helena ElisabethJohanna . .
Geus, Pieter Adolfde
Ghijsen, Huibert Cornelis Helmer . .
Goedhart, Cora
Goemans,Johan Marius
Graaf, Frederik de
Graaf,JohannesJan de
Grafhorst,Jan van
Groenigen,Jan Cornelisvan . . . .
Groot,J a n
Grijns, Arnoldus
Halteren, Paul van
Hammink,Johanna
Harmsen, ErnstJan

26-11-1942
17-12-1943
4- 7-1944
17-11-1943
23-10-1943
28- 2-1942
12- 4-1940
4- 6-1941
16- 6-1944
22-11-1940
18-12-1942
2- 6-1943
1- 7-1939
26- 5-1941
4- 6-1940
4- 5-1943
23-12-1938
25- 6-1942
1- 4-1935
1- 9-1940
29- 5-1943

Blijham
Stiens
Den Hoorn (Texel)
Zwolle
Arnhem
's-Gravenhage
Bussum
Paramaribo (Sur.)
Gorinchem
Bandoeng (Indon.)
Paramaribo (Sur.)
Ottersum
Middenmeer
Maasniel
Tjimahi (Indon.)
Gulpen
Dongen
Tinaarlo
's-Gravenhage
Hoofdplaat
Brummen

9- 9-1940
2- 4-1938
30-12-1938
25- 5-1942
16- 6-1942
28- 4-1944
2-11-1940
8- 5-1942
2- 4-1944
17- 8-1930
2- 3-1944
14- 9-1943
19- 5-1943
20- 2-1942
23- 1-1931
31- 3-1944
2- 5-1944
14-12-1943
3- 6-1940
21- 3-1942
28- 5-1944
28- 4-1942

Hartog, BernardusJohannes den . .
Hazemeijer, Adriaan Hendrik Floris .

19-11-1939
15- 6-1939

's-Hertogenbosch
Eist (G.)
Apeldoorn
Winterswijk
Zeijen
Amsterdam
's-Gravenhage
Horst (L.)
Rozenburg
Oost-en West Souburg
Middelburg
Rotterdam
Hattem
Utrecht
Meppel
Hilversum
Texel
Amsterdam
De Bilt
Groningen
Doetinchem
Padang Pandjang
(Indon.)
Nijmegen
Malang (Indon.)
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Naamen voornamen

Geboortedatum

Herwerden, PieterJohannes van . .
Hoekstra, Ane KlaasJohannes . . .

Hopmans, Cornells PetrusJosephus .
Hörchner, Catharina Wilhelmina . .
Houtman, CornelisBarmond

. . .

Huijnen, Ernest Hubert Gerald Marie

Jager,J a n WillemJacobus de . . . .
Jansen, Martina Henriette Petronella
Jasperse, Edmunda Sieglinde Cornelia
Jong, Christina Barbara de
. . . .

Joosten, WilhelmusJohannes . . . .
Kakebeeke, Marinus Gualtherus . .

Geboorteplaats

17- 8-1940
2- 8-1941
17- 2-1942
28- 2-1940
25- 9-1938
12- 9-1943
31- 5-1943
8-11-1941
26- 8-1941
12- 9-1943
16- 3-1941
18- 3-1942
3-10-1943
14- 9-1942
20- 4-1944
18-12-1941
27- 6-1943
19- 2-1943
23- 5-1934
17- 1-1940
2- 7-1943
2- 1-1943
22- 3-1943
14- 8-1943
18- 9-1942
16-10-1940
22- 8-1941
10-12-1942
25- 6-1943
18- 3-1925

Ter Apel
Velsen
Paramaribo (Sur.)
Amerongen
Tomohon (Indon.)
Bathmen
Bedum
Dordrecht
Sasvan Gent
Balkbrug
Wieringerwerf
Amsterdam
Ossenzijl
Schiedam
Haarlem
Eijsden
Woerden
IJsselmuiden
Diever
Epe (G.)
Rotterdam
Geldrop
Rotterdam
Deventer
Benthuizen
Enschede
Koudum
Helmond
Rilland-Bath
Kafr El Shiekh
(Egypte)

30-10-1939
9- 6-1944

Tilburg
Capellea/d IJssel

17- 8-1936
13-12-1936

Wijchen
Utrecht

14- 6-1942
6- 6-1942
17- 1-1944
24- 7-1944
17- 9-1939
23- 6-1939
3- 6-1938
8- 6-1941
5-10-1943

Bemmel
Colijnsplaat
Heerenveen
Wieringerwerf
Dwingeloo
St. Annaparochie
Westzaan
Paramaribo (Sur.)
Alkmaar

Ketelaars,Johannes Willibrordus

Kleyn, Engelbertus HenricusJosephus
Klinkenberg, Cornelis Antonie . . .
Kloppenburg, Theodorus Gerardus

Koops,Jacob KlazinusAaltinus

Krolis, Iwan Albert Emanuel

. .

. . .
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Naam en voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Kuiper,Jaap
Kussendrager, Hendrik
Kwee Pauw Kok
Labuschagne,Jan Harm

23-12-1940
29- 7-1943
20-11-1943
24- 2-1924

Lampert,Jacoba
Lange, BoukeJan
Laumen, Alexander George Hubert .
Lenselink, KarelJohannes
Limonard, Theunis
Linde,Albert Leopoldvan der . . .
Linssen, Laurent Petrus Maria . . .
Lint, MarinusJacob de
Looise, Pieter
Loijens, Henricus Simon
Lum Chou, Gary Charles Thomas
Edward
Luteijn, David
Lijster, Pieter de
Makkink, Gerrit François
Meer, Hugo Gerrit van der
Mellema, DerkJans
Melles, Frederik Gerard
Metz,Jozephus Hermanus Maria . .
Metz, Karl Walter
Molen,Jan Paul van der
Molen, Heinevan der
Molenaar, Marianne Gerardine . . .
Mosselman, Cornelis
Muiswinkel,MichielFrederikArievan
Mulder.Jan
Nagel,Jan Hendrik
Niejenhuis,Jan Hendrik van . . . .
Noelmans, Pierre LéonJoseph Marie.
Oirschot, Michael Cornelia Maria van
Olieman, FransJan
Olivier, Hendrik Simon Anne . . . .
Oomen, AntoniusJohannes Adrianus
Oomen, Gijsbert Pieter
Overbeek, Andries
Pas.JanBoudewijnvander
. . . .
Paumen, Augustinus Wilhelmus
Joseph
Perquin, FranciscusWilhelmus . . .
Peters,TheodorusJoannes Maria . .
Poole,Hendrik Anne Constantijn, Ie .
Post,Jan

31-7 1942
5- 2- 1937
22-5. 1944
30-4 1943
17-11. 1933
14- 7-1941
22- 1941
9- 1940
9- 1943
26- 1944

Rotterdam
Gorredijk
Djakarta (Indon.)
Potchefstroom
(Z.-Afrika)
Amsterdam
Semarang (Indon.)
Eindhoven
Vorden
Hoogland
Amsterdam
Roermond
Zevenbergen
Vrouwenpolder
Maastricht

21- 9-1937
11- 7-1943
5-10-1941
26- 9-1907
1- 3-1942
22- 5-1940
20- 1-1944
21- 3-1942
26-12-1941
17- 8-1943
10-10-1940
19- 7-1942
27- 6-1939
27- 3-1939
3-10-1943
10-10-1941
6-12-1943
22- 4-1942
12- 5-1940
13-12-1943
21- 9-1942
9- 2-1937
21- 6-1942
10- 6-1943
23-12-1940

Commewijne (Sur.)
Zuidzande
Zaandam
Zutphen
Hekelingen
Nieuweschans
Apeldoorn
Steenderen
Arnhem
Burum
Drachtster Compagnie
Djakarta (Indon.)
Den Bommel
Goes
Diever
Ulrum
Groningen
Maastricht
Tilburg
Leidschendam
Alkmaar
Chaam
Buitenzorg (Indon.)
Zwolle
Kandangan (Indon.)

24- 8-1942
13-10-1939
16- 4-1942
5- 5-1940
8-10-1937

Vught
Tilburg
Haps
Willemstad (Curaçao)
Haarlem
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Naam en voornamen
Pouw, BernardusJohannes Antonius
van der

Geboortedatum

Geboorteplaats

18-10-1943

Waddinxveen

12- 9-1939

Amsterdam

6131630-

St.Geertruid
Haarlem
Eindhoven
Paramaribo (Sur.)

Prompers, Louis Maria Emilius Nico6-1937
5-1943
2-1943
7-1934

Riemersma, SytseBonifacius Fran-

Scholten, Marjanne Adriana . . . .
Segers,AdrianusJozephus Antonius
Sjak Shie, Gerardus Michel

. . . .

Smale, MarinusJohannes Hermanus.
Soeting, HendrikJohannes
. . . .
Sonnemans, Christiaan Hendrikus

10-12-1943
1- 7-1944
4- 2-1944
21- 2-1943
15-11-1939
29- 2-1940
19- 5-1943
27- 4-1940
21- 1-1940
28- 2-1943
11- 6-1942
5-10-1942
25- 8-1942
9- 1-1942
12- 2-1943

Franeker
Doetinchem
Oostburg
Oudemirdum
Velp
Wijdenes
Zwollerkerspel
Amsterdam
Slochteren
Oud- en Nieuw Gastel
Glimmen
Steenderen
Warschau (Polen)
Zeist
's-Gravenhage

5- 5-1941
3- 6-1940
2-12-1941
6- 7-1942
18-11-1940
4- 3-1944
5- 4-1939

Tilburg
Paramaribo (Sur.)
Muntendam
Djakarta (Indon.)
Zwollerkerspel
Hengelo (O.)
Djakarta (Indon.)

21- 4-1943

Horn

18- 2-1943
2- 8-1942
30- 4-1941
15-11-1943

Hilversum
Assen
Oldehove
Ochten

23-11-1941
12-10-1931
23- 8-1942
3- 3-1943
23- 1-1940
3- 5-1943
30-11-1941

Wateringen
Baarn
Steenwijk
Goes
Leens
's-Gravenzande
Alphen a/d Rijn

Sonsbeek,Johannes Leonhard An-

Steekelenburg,Nicolaus Aloisius

Stehouwer,Johannes Willem . . . .

Stolze,Johannes Arie Bastiaan . . . .
Stuurman, Elly Geertruida Hermini .

203
Geboortedatum

Naamen voornamen
Sijpkens, Dirk KornelisThijs . . . .
Tetering, Peter Clemens Marie van .

Tol,Anne Baudina Margaretha van .
Tuit, Wouter

Geboorteplaats

23- 8-1940
20-12-1942
4- 1-1940
22- 9-1942
4- 1-1942
18- 2-1943
6- 3-1943
2- 6-1943
24- 1-1939
25- 6-1943
28- 2-1944
2-10-1938

Hornhuizen
Dordrecht
Warnsveld
Meterik
Haarlem
Valkenswaard
Zelhem
's-Gravenhage
Waddinxveen
Eindhoven
Barendrecht
Leiden

5- 7-1942
1- 3-1940
22- 1-1943
20- 4-1943
4- 8-1942
9- 3-1940
28- 3-1943
30- 8-1942
6-12-1940
25- 2-1943
15-11-1940
14-10-1943
11- 7-1943
8- 1-1943
18- 6-1939

Heerlen
Ouderkerk a/d IJssel
Dordrecht
Heerlen
Willemstad (Curaçao)
Zuid-Beijerland
Epe
Bussum
Aruba (Ned. Antillen)
Vrouwenpolder
Malang (Indon.)
Wieringermeer
Zwijndrecht
Gaast
Sneek

13- 8-1903
14- 3-1943

Batavia (Indon.)
Amstelveen

4- 5-1939
18- 4-1938
5- 3-1941
24- 8-1940
4- 5-1943
30-11-1943
9- 1-1942
27-12-1943

Zwolle
Groningen
Nieuw Vossemeer
Rotterdam
Heerde
Texel
Nieuwe Pekela
Krabbendijkc

17-10-1943
29-12-1939
18-11-1940
20- 4-1925

's-Gravenhage
Voorburg
Malang (Indon.)
Enschede

Voncken, Gerardus Karel Sophie
Vonk Noordegraaf, Cornells

. . . .

Voragen, Alphons GerardJozef . . .

Vrankrijker, Marijke Willemijntje de.

Vries, Herman GerritJohannes de . .

Wagenaar, ChristinaJohanna . . .
Wassink-van Lummel, Louise Elisa-

Welderen Rengers,AlbertJoan Jacob

Wit,Jozef Comelis Marinus Maria de

Witte, PeterJacobus Maria

. . . .

Wijk, Dorothea Carolina Elisabeth
van
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17. Naamlijsten van dein het studiejaar 1961/1962
met goed gevolg geëxamineerden
a. Propaedeutisch examen
Geboorteplaats

Naam

Aalbers, P. W. A. . . .
Albada, Mej.J. van . .
Asjée.J.J
Assen,J. H
Aukema, J. H. R. . . .
Backus, Mej.H. C S . . .
Bakker, H
Balkema, Mej. G. H. . .
Barèl, D
.
Barendse,J. S
Bartelink, A. A
Beek, C. G. E. M. van .
Bemelmans, J. M. H. . .
Benedictus, N
Boer, J. H. de
Bogaerts, Mej.J. M. C. .
Bongers, G.J. B. . . .
Boogaart,J. A
Borre,A.J. M
Bos, P.R
Bosman, B.T
Braakenburg, L
Breemen, N.van . . . .
Breteler, H
Brummelhuis,J. A.J. . .
Buuren, Mej. M. C. F. van
Bijvoet, B
Clevering, H. E
Cöp, W. A. G
C o x J . F. H
Creutzberg, Mej.E. I. . .
Crombach.W. H . J .
Dam, A. F.van
Damen,W. H
Darwinkel, A
Dees,A.A
Diekema, K
Droppers, B.W
Dubbelboer, A

..

• 6-1943
6-1943
• 9-1943
• 9-1942
• 6-1941
•11-1942
. 2-1944
• 9-1942
• 8-1939
• 4-1944
• 4-1943
• 7-1943
• 1-1942
11-1940
• 5-1937
• 5-1943
•11-1943
•10-1939
• 5-1943
. 2-1943
• 5-1942
10-1942
• 7-1942
• 6-1943
• 4-1942
• 8-1941
• 4-1940
• 7-1942
. 6-1943
• 5-1941
• 6-1940
4- 5-1943
2- 5-1941
23-12-1938
25- 6-1942
5-10-1942
1-11-1936
26-11-1941
9- 8-1937

Nijmegen
Rotterdam
Batu (Indon.)
Coevorden
Roden
Bennekom
Wieringerwaard
Amsterdam
's-Gravenzande
Monster
Wieringermeer
Tilburg
Maastricht
Zwollerkerspel
Renkum
Veldhoven
Wisch
Zuidzande
Ambt Delden
Middelstum
Groningen
Nijmegen
Haarlem
Bussum
Ambt Delden
's-Gravenhage
Bussum
Warffum
Ottersum
Maasniel
Bandjermasin (Indon.)
Gulpen
Eethen
Dongen
Tinaarlo
Wissenkerke
Slochteren
Soerakarta (Indon.)
Veendam

Datum
examen
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
28-9-1961

209
Naam

Duffhues, W. F. S. . . .
Ebskamp, C . J . J
Eelaart,A.L.J. vanden .
Eibers,H . A . J
Ellen,G
Els, Mej.A.van der . . .
Ferket, P.J. E
Fransz, H. G
Fung Kon Sang,W. L. E.
Geerards, A.H. L. . . .
Gelder, E. N.van . . . .
Geluk, Mej.H. E.J . . . .
Goedhart, Mej. C. . . .
Grafhorst,J. van . . . .
Griensven, L.J. L. D. van
Groenigen,J. C.van . .
Groneman, A.F
Haan, H. H. de
. . . .
Hartlooper, B
Heerema, Mej.A.H. . .
Heeres.J
Hendrison,J
Heres, Mej.P . J
Heringa, A. C
Hemen, F.van
Heuvelman, B
Hoefman, H.J
Hoeve,J. W. van . . . .
Holten, M. A.van . . .
Houtappel, Mej.G. L. M.
Houtman, C.B
Huis.J. A.van
Huizinga, B
Ingen, T. van
Ittersum, A.van . . . .
Jagbandhan,A
Jager,C.P.de
Jager.J.W.J.de ...
Jansen,J.J
Jong,Mej. C.B.de...
Jong,J.de
Jong,Mej.M .de....
Jong,P.C.de
Jungst,H.F
Justesen,P.J.H

Geb.
datum

Geboorteplaats

's-Hertogenbosch
Eist (G.)
Makassar (Indon.)
Apeldoorn
Schoonebeek
Winterswijk
Graauw en Langendam
2-11-1940 's-Gravenhage
18-12-1939 Paramaribo (Sur.)
Horst (L.)
8-5-1942
Amsterdam
24-7-1938
Rozenburg
2-4-1944
Rotterdam
14-9-1943
Hilversum
31-3-1944
Eindhoven
15-2-1941
Texel
2-5-1944
Baarn
6-9-1937
Utrecht
11-6-1942
18-11-1938 Amsterdam
Leeuwarden
15-7-1942
Ter Apel
17-8-1940
17-2-1942
Paramaribo (Sur.)
19-5-1942
Vledder
18-9-1942
Amsterdam
28- 2-1940 Amerongen
12- 9-1943 Bathmen
13- 8-1938 Doetinchem
26- 8-1941 Sasvan Gent
7- 3-1941 Voorburg
27-8-1940
Heer
14-9-1942
Schiedam
20-4-1944
Haarlem
20-7-1940
Groningen
27-6-1943
Woerden
19-2-1943
IJsselmuiden
29-3-1940
Saramacca (Sur.)
23-5-1934
Diever
17-1-1940
Epe (G )
2- 7-1943 Rotterdam
14- 8-1943 Deventer
18- 9-1942 Benthuizen
20- 9-1941 Vleuten
24- 3-1938 Hazerswoude
2- 7-1939 Aalten
28- 3-1942 Amsterdam

9-9-1940
2-4-1938
17-5-1941
30-12-1938
26-5-1939
25-5-1942
22-3-1941

Datum
examen
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
28-9-1961
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
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Naam

Geb.
datum

Kakebeeke, M. G. . .
Kamphorst, E
Ketelaars,J. W. M. M.
Kleemans, P.A. M. . .
Kleene, P.VV. M. . . .
Knook, Th. J
Koe.W.J.de . . . .
Konstapel, C D . . . .
Kooien,A . J
Koorenneef, C
Korevaar, A.G. . . .
Kos.Mej.B.H. . . .
Krolis, I. A.E.
. . .
Kuiper, H. D
Lampert, Mej.J. . . .
Langebaerd, Mej.J. M.
Langereis, A
Lecluse,W . J

25- 6-1943
27- 4-1939
30-10-1939
14- 8-1942
9- 5-1943
20- 3-1939
17-11-1937
17- 1-1944
24- 7-1944
27-11-1938
30- 3-1942
24-11-1940
8- 6-1941
5- 4-1943
31- 7-1942
27- 7-1941
15- 5-1943
12- 7-1939

Lefers.H. G
Lenselink, K.J
Linssen, L. P. M
Loijens, H. S
Luteyn, D
Lijster, P.de
Ma Wei Chun
Meer, F.J. van der . . . ,
Mellema, D.J
Metz,J. H. M
,
Metz, S.H. M
Meyer, A. B
Meyeraan.J. W
Middelburg, M. C. G. . . .
Middelkoop,J. H. van . . .
Molen,J. P.van der. . . .
Molenaar, Mej. M. G.
Mosselman, C
Mulder.J
Nagels, Mej.A. C. C. . .
Nell, Mej. M
Niemeyer, Mej.H. D. . .
Nieuwenhuyzen,A.A. van

27-10-1942
30-4-1943
22-1-1941
26-5-1944
11-7-1943
5-10-1941
17-8-1941
24-1-1941
22-5-1940
21-3-1942
17-5-1943
15-10-1935
18-6-1941
15- 5-1938
17- 3-1943
17- 8-1943
19- 7-1942
27- 6-1939
3-10-1943
4-6-1942
4-3-1942
2-1-1940
20-5-1943

Noelmans, P.L.J. M. . . .
Obdam,J
,
Offeren, A.L.van . . . ,

22- 4-1942
31- 1-1941
1-10-1941

Geboorteplaats

Rilland-Bath
Delft
Tilburg
Breda
Amsterdam
Wieringermeer
Klaten (Indon.)
Heerenveen
Wieringerwerf
Maartensdijk
Rotterdam
Breukelen-Nijenrode
Paramaribo (Sur.)
Alkmaar
Amsterdam
Bandoeng (Indon.)
Anna Paulowna
Sanga-Sanga Dalem
(Indon.)
Enschede
Vorden
Roermond
Maastricht
Zuidzande
Zaandam
Amsterdam
Haren
Nieuweschans
Steenderen
Steenderen
Denekamp
Leiden
Klaten (Indon.)
Velp
Burum
Djakarta (Indon.)
den Bommel
Diever
Ottersum
Aalsmeer .
Groningen
Nieuw- en St.Joosland
Maastricht
Blokker
Alkmaar

Datum
examen
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
28-9-1961
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
28-9-1961
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
28-9-1961
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
28-9-1961
28-9-1961
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
28-9-1961
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Naam

Geb.
Datum

Geboorteplaats

Datum
examen

Oirschot, M. C. M. van . .
Olieman, F.J
Oomen, A . J . A
Oomen, A. P.J. M
Overbeek, A
Pelinck,E
Peters,T . J . M
Poelen, Mej.Th. W.A. . .
Poelman, A. H. M
Pol, B.C.van der
Pons.W
Poole,H. A. C.Ie
Post, G . H . G
Quik.D
Reh,W
Reitsma, S.Y
Riemersma, S.B.F
Rigterink.J. H
Risseeuw, I. A
Roder,J. G
Roetman, K
Rogaar, H
Roozen,J . P
Rozdeiczer-Kryszkowski,
M.K
Rijks,J . Q .
Schaaf, S.van der
. . . .
Schagen, R. H. van . . . .
Scheele, M . J
Scheepers C.J. A
Scholten,Mej. M.A. . . .
Segers,A.J. A. M
Sewrajsing, I

12- 5-1940
13-12-1943
9- 2-1937
6- 3-1938
10- 6-1943
26-12-1939
16- 4-1942
7- 5-1942
12- 1-1937
30- 9-1942
19-12-1942
5- 5-1940
21- 8-1941
13- 5-1943
15- 7-1938
18- 2-1942
10-12-1943
10- 7-1942
4- 2-1944
24- 1-1941
19- 5-1943
27- 4-1940
28- 2-1943

Tilburg
Leidschendam
Chaam
Ginneken
Zwolle
Norg
Haps
Amsterdam
Arnhem
Reusel
Bergambacht
Willemstad (Curaçao)
's-Gravenhage
Haarlem
Amsterdam
Schraard
Franeker
Zwolle
Oostburg
De Bilt
Zwollerkerspel
Amsterdam
Oud- en Nieuw Gastel

4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
28-9-1961
28-9-1961
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
28-9-1861
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962

20- 3-1940
4- 8-1940
6- 6-1941
2-12-1939
21- 2-1942
2- 3-1941
12- 2-1943
5- 5-1941
3- 1-1939

28-9-1961
28-9-1961
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961

Simons,W. R
Slenders,G. F
Sloots,B
Smit, M
Sonsbeek J. L. A.van . .
Sörensen, E.J
Speelman, L
Spriensma, R
Stam, P
Steekelenburg, N.A. M. van
Steenbeek, K.
Stehouwer,J. W

11- 8-1939
12- 3-1940
19- 7-1938
8- 8-1941
18- 2-1943
13- 3-1941
2- 8-1942
30- 4-1941
15-11-1943
23-11-1941
21- 3-1937
23- 8-1942

Warschau (Polen)
Amsterdam
Haarlem
Batavia (Indon.)
Leiden
Gronsveld
's-Gravenhage
Tilburg
Duisburg en Onverwacht (Sur.)
Bussum
Bergeyk
Eexterveen
Lawang (Indon.)
Hilversum
Rotterdam
Assen
Oldehove
Ochten
Wateringen
Kampen
Steenwijk

28-9-1961
28-9-1961
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962

212
Naam

Stevens, C.W
Stol, N. A
Stolze,J . A . B
Stoop,W. A
Stuurman, Mej. E. G. H.
Suverkropp, Mej. K. M. . .
Sijpkens, D.K.T
Tempelman, A
Teijn, Mej.M. van . . . .
Timmer, M . J . G
Tol, A
Torringa, Mej.T.J
Treur, Mej.C . D
Uittenbogaard, M
Varekamp, H. Q,
Velde, Mej.J. . . . . . .
Ven, T. van der
Venema, C. P
Verboom, H
Verhey, Mej. M . J
Vermaas, G
Verschure,J. L.H
Voncken,G. K . S . J . M . . .
Vonk Noordegraaf, C. . . .
Vooren,J. vande
Voort, Mej.H. van der . .
Voragen, A. G.J
Vosselman,G
Vrankrijker, Mej.M. W. de
Vredenduin, Mej.A. . . .
Vries,A. F.J . de
Vries,A. Ph.de
Vries, D. R. de
Vries,J. de
Vries, K. de
Vuure,W. van
Vuursteen, K
Waalwijk van Doorn,J.J. L.
van
Waard, M. A.de
Wagenaar, Mej. C.J. . . .
Westerveld, D. H
Wiersma, Mej. G. E. . . .
Willigen, P.de
Wirtz, P
Wit,A.P.W.de

Geboorteplaats

Datum
examen

3- 3-1943
23- 1-1940
3- 5-1943
24- 2-1943
30-11-1941
28 -4-1942
23 -8-1940
4-11-1942
23-9-1940
26- 1-1942
30- 7-1942
8- 4-1942
31- 1-1944
20-10-1937
8-4-1918
17-10-1941
2-6-1943
24-1-1939
25-6-1943
16-9-1942
28-2-1944
9-8-1935
5-7-1942
1-3-1940
22-1-1943
19-9-1937
20-4-1943
28- 3-1943
30- 8-1942
23- 1-1942
13- 5-1936
25- 2-1943
6- 2-1943
24-1-1943
8-10-1942
6-4-1942
25-7-1941

Goes
Leens
's-Gravenzande
VGravenhage
Alphen a/d Rijn
Bandoeng (Indon.)
Hornhuizen
Voorschoten
Vlaardingen
Anna Paulowna
's-Gravenhage
Leens
Leimuiden
Salatiga (Indon.)
Amsterdam
Lippenhuizen
's-Gravenhage
Waddinxveen
Eindhoven
Amersfoort
Barendrecht
Aarle-Rixtel
Heerlen
Oudekerk a/d IJssel
Dordrecht .
's-Gravenhage
Heerlen
Epe
Bussum
Arnhem
Utrecht
Vrouwenpolder
Veendam
Heiloo
Uithuizen
Amsterdam
Arnhem

4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
28-9-1961
28-9-1961
4-7-1962
28-9-1961
28-9-1961
28-9-1961
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
28-9-1961
28-9-1961
4-7-1962
28-9-1961

22-8-1938
11-7-1943
8-1-1943
26-5-1942
10-5-1941
12-12-1941
28-7-1942
28-1-1936

Voorburg
Zwijndrecht
Gaast
Sukabumi (Indon.)
Leeuwarden
Batavia (Indon.)
Bandoeng (Indon.)
Vreeswijk

28-9-1961
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
28-9-1961
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Naam

Wit, H. A.de
Witlage, R
Wittermans,W. E
Woltjer, E. P

Zwart, F.N

Geb.
datum
18- 3-1941
20- 1-1940
4- 5-1943
11- 6-1940
9- 1-1942
24- 7-1939
29-11-1942
13-10-1940
21- 3-1942

Geboorteplaats

Utrecht
Wageningen
Heerde
Soerakarta (Indon.)
Nieuwe Pekela
Zoetermeer
Geleen
Jubbega Schurega
De Wijk

Datum
examen
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
4-7-1962
28-9-1961
4-7-1962
28-9-1961
28-9-1961

214
b.Kandidaatsexamen
Geb.
datum.

Naam

Aalders, Mej.E. L.A. . . .
Barneveld,G. W.van . . .
Berge,H . J . ten
Bergen,J. A.van
Boone, F. R
Borggreve.G.J
Bos.C.J
BosJ.J

9-12-1937
28-10-1939
28- 3-1931
7- 7-1934
31- 5-1940
19- 1-1938
21- 6-1936
28- 7-1939

Bos, L. K
Braake, G. H. A.te . . . .
Braks, G . J . M
Braun, H. M. H
Breeuwsma,A
Brewervan Vrijenes Slupick,
J-G
Broek,H. W . J . vanden . .
Brouwer,D. (metlof) . . .
Bruggenwert, M. G. M. . .
Brussel, E. W.van . . . .
Bruyn, G . H . d e
Bruyn, Mej.R. E
Buntjer, B.J
Danho, C.S
Dijkstra, Mej.A.M. W. . .
Es, E.van

29-1-1936
21-10-1938
23-5-1933
7-9-1935
25-1-1939
3-10-1934
30-6-1940
12-12-1939
1-11-1934
25-1-1934
29-3-1939
9-6-1938
14-11-1937
1-1-1933
8-1-1939
12-2-1937

Es,J. C. M.van
Evers,A
Fransens,R
Franses,S. P.VV
Gelderman, W.J
Goedendorp, B
Goote,H
Groot,J. M
Groot, D.de
Groothuis, Mej.E
Grubben, G.J. H
Grijns,J
Harbers, G. H
Heins, G
Hoekstra,A
Hoenderken,J. A
Hogenboom, N. G

11-4-1939
12-2-1939
13-7-1936
16-4-1935
27-10-1939
28-2-1939
29-12-1933
4-10-1938
7-1-1939
15-5-1932
4-8-1938
12-11-1935
24-11-1930
28-10-1932
24-1-1940
17-1-1939
20-12-1937

.

Geboorteplaats

Medemblik
Hoorn
Borne
Alkmaar
Middelburg
Denekamp
Stedum
Balikpapan
(Indon.)
Vreeswijk
Eibergen
Odiliapeel
Stoutenburg
Nijland
Solo (Indon.)
Zevenbergen
Bellingwolde
Deurne
Paramaribo (Sur.)
Acquoy
Hengelo
Schiedam
Hassakeh (Syrië)
Haarlem
Soengei Gerong
(Indon.)
Santpoort
Putten
Nieuw-Buinen
's-Gravenhage
Amstelveen
Rijswijk
's-Gravenhage
Edam
Groningen
Lochern
Maasbree
DeBilt
Eibergen
's-Gravenhage
Makkinga
Drouwenerveen
Uithoorn

Datum
examen
12-4-1962
25-1-1962
26-9-1961
25-9-1961
23-1-1962
24-1-1962
23-1-1962
28-6-1962
26-9-1961
23-1-1962
12-4-1962
12-4-1962
25-1-1962
23-1-1962
28-6-1962
23-1-1962
26-9-1961
12-4-1962
23-1-1962
24-1-1962
28-6-1962
12-4-1962
28-6-1962
25-9-1961
12-4-1962
24-1-1962
27-6-1962
12-4-1962
12-4-1962
12-4-1962
12-4-1962
25-1-1962
12-4-1962
12-4-1962
25-9-1961
26-9-1961
26-9-1961
25-1-1962
12-4-1962
27-6-1962
12-4-1962
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Naam

Hogervorst, Mej. E
Hoogerwerf, M. A
Hopmans, P.A.M
Janssen, B. H
Jenneskens, P.J. E
Jessen, Mej.M. F.G. . . .
Jonkers, H . J . (met lof) . .
Kadijk,E.J
Keesom, Mej. J. M
Kingma, G
Knibbe, W. G. J
Knottnerus, N. M
Kolkman,H . J
Kome, Mej.E. P
Kooistra, Mej. D
Kooistra,T
Koster,H
Koster, K
Koster, Mej.J. A.de . . .
Kuiper, K
Laan,J. C.van der . . . .
Lange, C.J. de
Leeuwangh.J
Leistra, Mej.A.W
Limonard,T
Logtesteijn, W. G. v a n . . .
Marrewijk, G. A. M.van .
Minderhoud, Mej. M.J. . .
Moree, F. C
Niphuis,A.J
Noomen, A
O e r s J . P.J. S.van . . . .
Oldeman, R. A.A
Olde Riekerink,J. H. A. M.
Olieman, P. F
Oostrom, C.G.J. van . . .

Otten,J . J . M .
Overbeek, Mej.S. C. . . .
PelsRijcken, P.H
Persoons, C.J
Peters,J
Pieterse, G. Mej
Postma, S. F
Rattink, H
Reiling,R. H
Remeyn,J. M

Geb.
datum

Geboorteplaats

Datum
examen

Richting

28- 6-1938
8- 3-1936
28- 3-1939
22- 2-1939
18- 4-1935
2- 2-1936
20-1-1940
29-3-1935
31-10-1937
19-6-1940
12-3-1935
21-2-1940
18-8-1935
4-9-1937
13-7-1937
1-8-1937
11-12-1933
22-10-1939
21-3-1937
7-11-1938
7-3-1939
28-2-1938
20-3-1940
3-9-1939
17-11-1933
23-8-1938
27-9-1938
18-3-1936
17-11-1937
23-8-1940
17-9-1937
6-2-1938
15-9-1937
2-6-1935
17-4-1940
5-12-1934
20-11-1935
30-11-1937
5- 7-1935
5-10-1935
8- 3-1932
31- 1-1938
18- 2-1936
22-11-1936
12-12-1936
5- 6-1935

Soerabaja (Indon.)
Leiden
Fijnaart
Bergen Dal
Horst
Sittard
Uffelte
Baflo
Nieuwe Niedorp
Zuidwolde
Z. en N.Schermer
Steenbergen
Ruurlo
Rockanje
Warga
Leeuwarden
Wieringerwaard
Abbekerk
Voorburg
Beilen
Heerenveen
Zeist
Rotterdam
Rotterdam
Hoogland
Soest
Kwintsheul
Groningen
Nieuw-Beyeralnd
Almelo
Haastrecht
Wouw
Zeist
Denekamp
Leidschendam
Herwijnen
Bergen (N.H.)
Alphen a/d Rijn
Leusden
Diessen
Ixelles (België)
Rotterdam
Oude Niedorp
's-Gravenhage
Gasselte
Voorburg

23-1-1962
26-9-1961
28-6-1962
25-1-1962
24-1-1962
28-6-1962
12-4-1962
23-1-1962
12-4-1962
28-6-1962
25-1-1962
25-9-1961
26-9-1961
12-4-1962
11-4-1962
23-1-1962
12-4-1962
26-9-1961
24-1-1962
26-9-1961
25-1-1962
23-1-1962
23-1-1962
12-4-1962
28-6-1962
24-1-1962
23-1-1962
12-4-1962
23-1-1962
26-9-1961
24-1-1962
26-9-1961
12-4-1962
25-9-1961
12-4-1962
26-9-1961
23-1-1962
28-6-1962
25-9-1961
23-1-1962
12-4-1962
23-1-1962
26-9-1961
12-4-1962
28-6-1962
23-1-1962

XV
XI
VI
XVI
III
XIX
XI
I
XXI
XIV
XVI
I
V
I
III
XV
VI
III
X
XI
XII
VIII
XV
IX
XV
IX
VI
VI
VI
XI
V
III
VII
I
XVII

IX
XIII
VI
VII
XV
VII
XIV
XX
VI
I
VIII
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Geb.
datum

Naam

Risseeuw, Mej.M
Ros.A.J
Schaaf,A. van der . . . .
Schaap,J . E
Schotanus, H. R. F
Schreuder, E
Shankar, R
Sinke, M . J . J
Sital.J.T

20- 3-1937
22- 2-1939
2- 2-1934
8-12-1936
29- 6-1937
11- 5-1938
6-11-1937
8- 6-1938
8- 9-1936

Slingerland, C
Smeets,J. A.H
Smits,H.J
Spiker, E. E
Sterenberg, E
Stolp,J
.
Tilburg, F. C.van . . . .
Vellekoop, B.A. R
VerhoefT, A.D
Vos, P. VV. G. M
Vossen,H. A. M. van der .
Vreeman, H . J . P

22-11-1935
28- 3-1936
17- 8-1930
16-11-1939
27- 1-1937
9- 2-1940
4-9-1934
13-7-1933
30-10-1938
10-8-1935
7-5-1938
10-11-1938

Vrieze, F. L.A
Wertheim, S.J
Weijenberg.J
Wiersinga, R. T
Wildschut, Mej.A. M.
Windrich.W.A

25-5-1938
26-3-1936
26-10-1937
13-10-1937
9- 6-1941
12-12-1936

. .

Wingerden, Mej. C. M. van
Wouts.W. M
Zeelen,H.H.M
Zemmelink, G
Zundert, A. C. M. v a n . . .

1-10-1939
8-12-1935
8- 7-1936
14-11-1938
5- 9-1939

Geboorteplaats

Tjepoe (Indon.)
's-Gravenhage
Beetgum
Amsterdam
Amsterdam
Veendam
Nickerie (Sur.)
Baarland
district Suriname
(Sur.)
Olst
Maasbree
Sommelsdijk
Tjepoe (Indon.)
Bennekom
Noord-Beemster
Rijnsburg
Gouda
Apeldoorn
Roosendaal
Vught
Tjiandjoer
(Indon.)
Oosterhesselen
's-Gravenhage
Veldhuizen
Leiden
Delft
Palembang
(Indon.)
Made
Medemblik
Kessel
Hengelo (G.)
Zundert

Datum
examen

Richting

23-1-1962
26-9-1961
12-4-1962
26-9-1961
12-4-1962
23-1-1962
28-6-1962
25-9-1961
12-4-1962

VI
XVIII
I
V
XIII
XIV
X
I

X
I

23-1-1962
27-6-1962
25-1-1962
27-6-1962
26-9-1961
25-1-1962
23-1-1962
23-1-1962
28-6-1962
26-9-1961
25-9-1961
23-1-1962

XVII
XII
XII
XIX
XVI
I
VIII
VII
III
II
VIII

25-1-1962
23-1-1962
27-6-1962
26-9-1961
28-6-1962
23-1-1962

XI
VI
XII
XI
XIV
II

12-4-1962
25-9-1961
27-6-1962
27-6-1962
24-1-1962

XXII
XV
III
III

IX
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c. Ingenieursexamen

Naam en voornamen

Aalberts,Johan Hendrik . . .
Abdallah, Mounir Daoud . .

Baarspul,Jan Aart
Berg, Paulus Cornellsvan den.
Blom,Johannes Egbert . . .

Brinkman, Robert (met lof)
Broeze,Herman Gerrit . . .
Bus,Godefridus Petrus . . .
Deurzen, Arnoldus Petrus
Adrianus Maria van . . .
Dings, LeonardusJosephus
Donker, Elisabeth Marion
(metlof)
Dijkerman,Joost Ghristiaan .
Elk, Bernardus Gornelis Marie
Galjart, Benno Franciscus . .
Gardenier, Wilhelmus JohanGommans,Joseph Herman . .
Graaf, Abraham van der . . .
Haan, Franciscus Antonius
Haan, Hindrik Hindrik de . .
Haan-Douwes Dekker, Anna
Maria Susanne de
. . . .
Haas, Willem Louisde
. . .

Geb.
datum
9- 3-1935
20- 6-1932

Geboorteplaats

Datum
examen

Richting

26-1-1962
13-4-1962

IX
XV

13-4-1962
13-4-1962
29-6-1962
28-9-1961
13-4-1962
13-4-1962
13-4-1962

VIII
X
V
XII
XI
IX
XVII

28-9-1961
26-1-1962
13-4-1962

XVI
XI
XX

28- 4-1936
31- 3-1935
17-11-1932

Zwollerkerspel
Beni Mazar
(Egypte)
Ermelo
Sibolga (Indon.)
Kollum
Zaandam
Steggerda
Kollum
Pasoeroean
(Indon.)
Winschoten
Almelo
Utrecht

18- 9-1935

Tilburg

13-4-1962

XI

31- 1-1937

Roermond

26-1-1962

III

26- 4-1936
24-11-1936
23- 7-1931
9-10-1933

Haarlem
Daarle
Äfferden
Mennagio (Italië)

26-1-1962
28-9-1961
28-9-1961
28-9-1961

I
XVI
VI
XX

10- 3-1936
11-12-1933
29- 8-1926

Doetinchem
Helden
Dordrecht

28-9-1961
13-4-1962
26-1-1962

XII
III
XII

21- 9-1935
16-10-1932
25- 2-1920

Asten
Groningen
Augustinusga

13-4-1962
13-4-1962
28-9-1961

XVI
XIII
I

22- 1-1935
29- 3-1930
15- 4-1922

's-Gravenhage
Medan (Indon.)
Kadarkut
(Hongarije)

26-1-1962
28-9-1961
28-9-1961

IX
V
IX

Beek(L.)

29-6-1962

IX

21- 7-1933

Joure

28-9-1961

XXI

3- 4-1925
27- 3-1929
5- 1-1937

Nijmegen
Woerden
Hillegom

13-4-1962
26-1-1962
13-4-1962

IX
IX
XV

3- 1-1938
1- 8-1936
20- 1-1939
24-10-1932
17- 4-1936
21-12-1934
26- 8-1931

Hallmans, Maria Gerardus
7- 1-1935
Hartmans-van der Ende,
Hasenack,Johannes Hendrikus
Hubertus (met lof) . . . .
Heeden, Gerrit van der . . .
Heemskerk, Petrus Cornelis .
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Naam en voornamen

Geb.
datum

Geboorteplaats

Datum
examen

Hekstra, Albert
Hey, Willem
Hildebrand, Frederik Hessel .

24-5-1935
12-10-1933
13-5-1927

Hindori, Dewendrepersad . .

13-8-1933

Hof, Gerben
Hof-de Boer, Elly (metlof) . .
Hoogerkamp, Meindert . . .
Hovinga, Nicolaas
Huizinga, Meinderdina . . .
Hultermans, Bernardus
Johannes
Kamphorst, Arie (met lof) . .
Kluytenaar, Henriette Antoinette
Kortstee, GerardusJohannes
Josephus
Laeijendecker,JanHijko . .
Lange,Wouter
Lekanne gezegd Deprez,
Bernard EngelbertJozef
Christoffel
Luitwieler, Adriana Pieternella

2-7-1936
14-12-1929
11-8-1936
4-7-1936
14-5-1934

Veenwouden
Assen
Buitenzorg
(Indon.)
Paramaribo
(Suriname)
Hallum
Raalte
Wildervank
Warga
Zaandam

24-5-1932
16-11-1934

Dongen
Voorthuizen

28-9-1961
29-6-1962

's-Gravenhage

28-9-1961

30-3-1937
17-10-1934
7-12-1937

Heino
Heemstede
Wassenaar

29-6-1962
26-1-1962
13-4-1962

24-4-1935

Roermond

13-4-1962

30-1-1936

'sHeer Arendskerke
Zuid Laren
Leeuwarden

26-1-1962

10-11-1934 Sneek
9-7-1931
Gouda
10-8-1935
Jutrijp
24-12-1938 Jutrijp
Nijmegen
22-6-1936
Groot Ammers
14-2-1932
Groningen
22-12-1938
Nispen
31-10-1935

26-1-1962
26-1-1962
13-4-1962
13-4-1962
29-6-1962

Meyering, Geert Hendrik . .
Minks,Albert Klaas
. . . .
Muijzenberg-van der Zijpp,
Roelinevan den
Mijnlieff, Arie Willem . . . .
Osmga.Anne
Osinga, Auke
Perlo, Lambertus Antonius
Maria van
Peters,Dirk
Peters-Nanninga, Meintje
Margaretha
Raats, Petrus Antonius Cornelius
Rast, Albert Theresus Benjamin

3-9-1935

17-3-1934
1-5-1934

9-1-1930
Reerink, Frederik Oscar . . .
Regt, Adrianus Marinus Maria
de

23-6-1936
8-6-1936

29-6-1962
13-4-1962
29-6-1962
26-1-1962
28-9-1961
28-9-1961
28-9-1961
26-1-1962
29-6-1962

28-9-1961
29-6-1962

28-9-1961
13-4-1962
28-9-1961

Oengaran
(Indon.)
Eindhoven

29-6-1962

Roosendaal

13-4-1962

29-6-1962

219
Naam en voornamen

Roefs, Wilhelmus Antonius
Johannes
Scheltema-vanDam, Lenie
Jannie
Segeren,Willebrordus
Adrianus
Sluis,ArjenJohannesvander .
Soels,Kees
Sonneveld,Jan
Spek,Emile Victorvan der . .
Stevelink,Annie
Stiemer,Dirk (met lof) . . .
Taken, BernardusJohannes
Jozef (met lof)
Tazelaar, RobJan
Top, Maasvan den
Tuil, Hendrik David Willem
van
Vaandrager, Gerrit
Veegens, Lucas
Veerkamp,CarolusHermannus
Veitkamp,JohanJacob . . .
Visser,AdrianusJohannesde .
Voncken, Franciscus Victor
Joseph Maria
Vries,Rijkele de
Vijverberg, AdrianusJacobus
Weidema, WillemJacobus . .
Wiegman, DorotheaJohanna .
Wingerde, Rocusvan . . . .
Zijlstra,Jan
Zijlstra,Jitske Ieke

Geb.
datum

Geboorteplaats

Datum
examen

Richting

29-3-1933

Middelbeers

13-4-1962

XVIII

30-7-1935

Eindhoven

21-9-1961

VI

12-10-1935
28-12-1931
5-4-1935
13-5-1933
1-10-1936
19-7-1934

28-9-1961
26-1-1962
28-9-1961
26-1-1962
29-6-1962
26-1-1962

XII
XX
VIII
IX
II
I

17-2-1936

Made (N.B.)
's-Gravenhage
Nijmegen
Zegwaart
's-Gravenhage
Gorontalo
(Indon.)
Purmerend

13-4-1962

XII

20-10-1933
14-5-1937
5-8-1934

Wichmond
Utrecht
Lunteren

13-4-1962
29-6-1962
13-4-1962

XIII
X
IX

20-4-1932
15-4-1932
25-2-1936
25-1-1936
4-2-1938
16-2-1936

Batavia (Indon.)
Rotterdam
's-Gravenhage
Almelo
Zelhem
Hansweert

13-4-1962
26-1-1962
29-6-1962
28-9-1961
13-4-1962
28-9-1961

VIII
IX
XI
V
VIII
VI

13- 9-1933
13- 7-1937
25- 1-1933
17- 1-1932
4- 6-1934
26-10-1932
21- 2-1934
2- 9-1937

Heerlen
Utrecht
's-Gravenzande
Rotterdam
Schoorl
Hoorn
Haaksbergen
Leeuwarden

15-8-1962
13-4-1962
13-4-1962
26-1-1962
13-4-1962
28-9-1961
26-1-1962
28-9-1961

XII
XI
XV
VIII
XIII
XI
III
XXII
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19. Studium generale
De commissie voor het studium generale was voor het studiejaar
1961/1962 alsvolgt samengesteld:
Voorzitter: Prof. Dr. R. A.J. van Lier
Leden:
Dr. G. B.R. de Graaff
Prof. Dr. H.J. den Hertog
Prof. Dr. N. H. Kuiper
Prof. Dr. B.H. Slicher van Bath
De volgende voordrachten werden gehouden:
Prof.Dr.E.Zürcher:Deontwikkeling vanhetmoderne China, vooral
in verband methetagrarisch vraagstuk.
Dr. C.J. Schuurman:Deontwikkeling vandeverschillende richtingen
in de moderne psychologie.
Prof. Dr.H. L.Booy:Dechemievandegeest.
Prof. Dr. R. F. Beerling:Twee extreme vleugels van de moderne filosofie, neopositivisme en existentialisme (4 voordrachten).

20. Voordrachten,
in het studiejaar 1961/1962 door buitenlandse geleerden
aan deLandbouwhogeschool gehouden
In het kader van de culturele betrekkingen tussen Noorwegen en
Nederland hield Prof. Dr. G. KVIFTE van het Fysisk Institutt, Norges
Landbrukshogskole te Vollebekk, een voordracht getiteld: „Agrometeorological research in Norway".
In hetkadervan deculturelebetrekkingen tussenItaliëenNederland
werden door Prof. Dr. A. BALTADORI van het Institute di Ecologia
Agraria, Universiteit van Perugia,eentweetalvoordrachten gehouden
getiteld: „The climatic limits of probability" en „Productivity and
resistanceinrelation totheenvironment conditions".
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21. Bestuur, senaat, lectoren en docenten
bij de aanvang van het studiejaar 1962/1963
Jaar van
aanvaarding
BESTUUR

J. M. van Bommel van Vloten, Doorwerth, voorzitter
Mr. H. W. Bloemers, Arnhem
Prof. Ir. W. F. Eijsvoogel, Wageningen
Prof. Ir. M. L. 't Hart, Bennekom
Prof. Dr. E. W. Hofstee, Wageningen
A. Luytjes, Naarden
Dr. Ir. H.J. Mathot, Veghel
Mr. M. de Niet, Wageningen

1952
1958
1957
1962
1960
1952
1959
1950

DAGELIJKS BESTUUR

J. M. van Bommel van Vloten
Prof. Ir. W. F. Eijsvoogel
SECRETARIS

Mr.J. de Visser

1962

RECTOR MAGNIFICUS

Ir. W. F. Eijsvoogel
SECRETARIS VAN DE SENAAT

Dr. Ir.J. F. Kools
Jaar vanbenoeming
teWageningen
HOOGLERAREN

Mr. Dr. A. H. Ballendux
De rechts- en staatswetenschappen van de niet-westerse
gebieden
Dr. E. Brouwer
De fysiologie der dieren
Dr. Ir.J. T. P. Bijhouwer
De tuin- en landschapsarchitectuur
Dr. D.J. Doeglas
De aardkunde, delfstofkunde en gesteentenleer
Dr. Ir.J. G. Dorst
De teelt en de veredeling van de landbouwgewassen
Dr. Ir. C. H. Edelman
De bodemkunde

1959
1939
1946
1955
1941
1933
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Jaar van benoeming
te Wageningen

Ir. W. F. Eijsvoogel
1946
De hydraulica, de bevloeiing, de weg- en waterbouwkunde en de bosbouwarchitectuur
Dr. Ir.J. D. Ferwerda
1961
De tropische landbouwplantenteelt
Ir. M. L. 't Hart
1955
De leer van de landbouwplantenteelt en het grasland
Ir. S. Hartmans
1949
De zuiveltechnologie
Ir. F. Hellinga
1947
De cultuurtechniek
Dr. Ir. G. Hellinga
1957
De bosbouw
Dr. H.J. den Hertog
1949
De organische scheikunde
Dr. E. W. Hofstee
1946
De empirische sociologie en sociografie, alsmede de
sociale statistiek
D r . J . Horring
1959*)
De algemene landhuishoudkunde
Ir. I. A. de Hulster
1962
De houtmeetkunde, de bosbedrijfsleer en de houtteelt
en bosbescherming in de tropen
Ir. S. Iwema
1961
De leer van de veevoeding met uitzondering van de
fysiologische grondslagen van de veevoeding
Ir.J. H. L.Joosten
1959
De tropische landhuishoudkunde
Dr. H. Klomp
1956
De algemene dierkunde
Dr. Ir.J. F. Kools
1949
De busexploitatie, de boshuishoudkunde en de
tropische bosgeschiedenis
A. Kruidhof
1946
Het landmeten en waterpassen
Dr. N. H. Kuiper
1950
De wiskunde
Dr.J. A. A. van Leent
1962
De sociale psychologie
Dr. Ir. H. A. Leniger
1950
De technologie
*) van 1949tot 1959buitengewoon hoogleraar
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Jaar van benoeming
te Wageningen

Dr. R. A.J. van Lier
1955
De empirische sociologie en sociografie der
niet-westerse gebieden
Dr.J. Lyklema
1962
De fysische en colloïdchemie
Ir. A. Moens
1961
De landbouwkundige aspecten van de landbouwwerktuigkunde
Dr. Ir. E. G. Mulder
1956
De algemene microbiologie en de microbiologie van bodem en water
Dr.H. Mulder
1949
De zuivelbereiding en de melkkunde, met uitzondering
van de zuiveltechniek
Dr. A . J . P. Oort
1949
De plantenziektenkunde
Mr. J. M. Polak
1957
De rechts- en staatswetenschappen van de westerse gebieden
Dr. R. Prakken
1949
De erfelijkheidsleer
Ir. G.J. Quast
1961
Dewerktuigkundige aspectenvan de landbouwwerktuigkunde
Mevr. Dr. C.A.Reinders-Gouwentak
1956
De plantkunde
Dr. Ir.J . F. van Riemsdijk
1960
De bijzondere landhuishoudkunde
Dr. A. C. Schuifelen
1949
De landbouwscheikunde
Dr. B. H. Sücher van Bath
1956*)
De agrarische geschiedenis
Dr. Ir.J. Sneep
1961
De leer van de plantenveredeling
Dr. Th. Stegenga
1957
De veeteeltwetenschap
Dr. Th. L. M. Thurlings
1949
De staathuishoudkunde
Dr. H . J . Venema
1947
De plantensystematiek, dendrologie en plantengeografie

van 1949tot 1956buitengewoon hoogleraar
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J a a r van benoeming
te Wageningen

Mevr. C. W. Visser
1952
De landbouwhuishoudkun.de
Dr. Ir.J. P. H. van der Want
1959
De virologie
Dr. E. C. Wassink
1947
De fysiologie der planten
Dr. Ir. S.J. Wellensiek
1947
De tuinbouwplantenteelt
Dr.J. de Wilde
1954
Het dierkundige deel van de plantenziektenkunde
Dr. H. C. D. de Wit
1959
De plantensystematiek en -geografie van de tropische
ensubtropische gebieden
Dr. W.R. vanWijk
1947
Denatuurkunde, meteorologie en klimatologie

BUITENGEWONEHOOGLERAREN

Dr. Ir. W. F.du Bois
1960
De leer van de textiel en haar gebruik
Dr. C. den Hartog
1955
De leer van de voeding en de voedselbereiding
Dr. P. Hoekstra
1962
De tropische veeteelt
Ir. A. Kraayenhagen
1958
De stedebouwkunde
Dr. P. K. Schenk
1962
Bijzondere delen van de plantenziektenkunde
D r . J . W. Tesch
1959
De algemene en sociale gezondheidsleer en de tropische
hygiëne
Dr. Ir. G.J. Vervelde
1961
De landbouwplantenteelt
Dr. D. M. de Vries
1955
Het botanisch graslandonderzoek
Jhr. Dr.J. S. Witsen Elias
1959
De kunstgeschiedenis
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BIJZONDER HOOGLERAAR

Jaar van benoeming
teWageningen

aangesteld door de Stichting „Bijzondere Leerstoelen
voor Christelijke Maatschappijleer te Wageningen"
(Curatorium: Mr.J. Verdam (voorzitter); Dr. M.A.J.
Visser;Dr.R.vanHees;Prof.Dr.A.F.N. Lekkerkerker;
Prof. Dr.J. Zijlstra),
Dr. Ir.G. Hamming
1961
De Christelijke maatschappijleer
OUD-HOOGLERAREN, zitting hebbende in de Senaat

jaar

van

aftreding

Dr.J. H. Becking
Dr. H. A.J. M. Beekman
Ir. B.van der Burg
Dr. Ir. C. Coolhaas
Ir.J. Hudig
Dr. Ir. G. Minderhoud
Dr. E. Reinders
Ir. G. Riemer
Dr. E. van Slochteren
Dr. H.J . C. Tendeloo
LECTOREN

1961
1947
1949
1961
1949
1959
1955
1961
1958
1962
Jaar van benoeming
teWageningen

Ir. M. van Albada
1958
De pluimveeteelt
Ir. G. G. Bolhuis
1949
De tropische landbouwplantenteelt
Dr. Ir. G. H. Bolt
1956
De landbouwscheikunde
Dr. Ir.J. Doorenbos
1956
De tuinbouwplantenteelt
Ir. G. Hekket
1960
De weg-en waterbouwkunde
Ir. S. H.Justesen
1953
De wiskundige proeftechniek
Dr. G. A. Kooy
1959
Desociologieensociografie, inhetbijzondervangezinen
huishouding
Ir. D. A. Krayenhoff van de Leur
1958
De hydraulica en de grondmechanica
Ir. H. Kuipers
1959
De grondbewerking
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Jaar van benoeming
te Wageningen

Ir. L . J . P. Kupers
De leer van de teelt der akkerbouwgewassen
H. van Leeuwen
De leer van de woning en haar bewoning
Dr. Ir. M. Oostenbrink
De nematologie
Dr. Ir. R. D. Politiek
De veeteeltwetenschap
Ir. G. Pothoven
De kennis van de landbouwgebouwen
Ir.J. G. Veldink
De algemene landbouwkunde
Dr. H. Veldkamp
De technische microbiologie
Drs. P. Verburg
De bedrijfsleer

1962
1955
1956
1960
1950
1957
1960
1961

DOCENTEN

F. Aldenberg (Amsterdam). Het handtekenen.
Ir.J. Bos ('s-Gravenhage). De fruitteelt.
J. A. Eygenraam (Ede). Dejacht en wildbescherming.
Mej. Dr.S.Ferwerda (Utrecht). DeDeense ende Zweedse taal.
Ir. G.T. Grooters ('s-Gravenhage). De zaadteelt.
Prof.Dr.Mr.H.Houwens Post (Utrecht).DePortugese taal.
Drs.J. A. Kuperus ('s-Gravenhage). Het boekhouden.
A. H.Limburg (Wageningen). DeEngelse taal.
Ir. D.J. Maltha (Bennekom). Het literatuur-onderzoek en het schrijvenvanpublikaties e.d.
Dr. F.M.Mörzer Bruyns (Bilthoven).Denatuurwetenschappelijke aspecten vande natuurbescherming.
Dr.J. M.G.vanderPoel (Wageningen). Degeschiedenis vande landbouwtechniek en de agrarische geschiedenis vande nieuwste tijd.
Prof. Mr.Dr.J. A.van Praag (Santpoort). DeSpaanse taal.
I.J. Schroevers (Alkmaar). De voordrachtstechniek en het klassikaal
onderwijs.
Dr. L.O. Schuman (Hilversum).DeArabische taal.
Dr.J.J. Schuurman (Groningen). Devisteelt.
Dr. K.SneydersdeVogel (Utrecht).DeFranse endeItaliaanse taal.
Ir. W.van Soest ('s-Gravenhage). De groententeelt.
Dr. H. A. Vogelenzang (Leeuwarden). De gezondheidsleer van de
mens en de verbandleer.
Dr.J. Wasscher (Aalsmeer). De bloementeelt.

