ï4 1987-25 JRflR

NICOLAS APPERT - 25 JAAR

JUBILEUMBOEK TER GELEGENHEID VAN HET 25-JARIG
BESTAAN VAN NICOLAS APPERT. VERENIGING VAN
STUDENTEN IN DE LEVENSMIDDELENTECHNOLOGIE
AAN DE LANDBOUW UNIVERSITEIT TE WAGENINGEN

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de vereniging Nicolas Appert.
No part of this work may be reproduced in any form bij print, photoprint,
microfilm or any other means without written permission of the publisher.
c

september 1987

studievereniging Nicolas Appert
Biotechnion
De Dreyen 12
6703 BC Wageningen
tel: 08370-82423.

VOORWOORDEN

Het begon allemaal in juni '86
Na afloop van een minisymposium
raakte een bestuurslid van Nicolas Appert in gesprek met één van de spre
kers, de heer Lankveld (zelf ooit ook Nicolas Appert-bestuurslid ge
weest). Al snel werden herinneringen opgehaald en kwam ook de oprichting
van de studievereniging ter sprake, en wat bleek
diezelfde studiever
eniging kon binnenkort wel eens 25 jaar bestaan!
Enthousiast geworden, begon het bestuur '85-'86 dit precies uit te zoe
ken. Na enig speurwerk werden aantekeningen uit studieagenda's van 1962
gevonden, hierin stond ook iets vermeld over een excursie. Tijdens die
excursie was de studievereniging opgericht.
Aangezien Nicolas Appert in 25 jaar is uitgegroeid tot een flinke,
zichzelf respecterende vereniging, kan zo'n jubileum natuurlijk niet on
opgemerkt voorbij gaan. Vandaar dat al reeds in augustus '86 begonnen
werd met de nodige voorbereidingen. Al snel werd besloten de jubileum
viering groots aan te gaan pakken; in allerijl werden er enthousiaste le
vensmiddelentechnologen opgetrommeld en er werden allerlei commissies ge
vormd met de meest uiteenlopende en verrassende namen (doch meestal ein
digend met het woordje "cie"). Besloten werd om een symposium te gaan or
ganiseren, er moesten allerlei festiviteiten komen en er moest een jubi
leumboek geschreven worden. In drie commissies werden deze taken onderge
bracht: - de symposiumcommissie (organisatie symposium + festiviteiten)
- de PR-commissie (die het geld bijeen moest brengen en alle pu
bliciteit er omheen moest verzorgen)
- de boekcommissie (schrijven van het jubileumboek)
Hoeveel mensen er uiteindelijk betrokken waren bij het jubileum is te
zien op de onderstaande foto, waarop (bijna) al die fanatieke en enthou
siaste levensmiddelentechnologen staan.

Na wat brainstormsessies werd al snel duidelijk, welke onderwerpen in
het boek behandeld zouden moeten worden. Enerzijds moest het de ontwikke
ling van de studievereniging Nicolas Appert optekenen (wat tenslotte de
aanleiding is geweest voor het jubileum), anderzijds moest er ook aan
dacht geschonken worden aan zaken, zoals de geschiedenis en het onderzoek
van de vakgroep (en studierichting) levensmiddelentechnologie. Daarnaast
moest het boek voor afgestudeerden een herinnering zijn aan "hun

Wageningse tijd".
In januari 1987 werd uiteindelijk echt een begin gemaakt met de invul
ling van het boek. Gelukkig hoefden we ons geen zorgen te maken over de
financiële kant van de zaak (daar zorgde de PR-cie voor). Het is maar
goed dat we van te voren niet wisten hoeveel werk er aan vast zou zitten,
anders waren we er misschien wel nooit aan begonnen. Na heel wat uren
schrijven, mensen interviewen, literatuur lezen, vergaderen, achter al
lerlei zaken aangaan en informatie inwinnen, stukjes in de tekstverwerker
typen, diezelfde stukjes weer nalezen en verbeteren (één commissielid zat
zoveel uren achter de tekstverwerker dat de persoon (we zullen geen namen
noemen) zichzelf typeerde als de tikgeit van de commissie) is het boek
dan uiteindelijk toch afgekomen.
We hebben er met veel plezier aan gewerkt en hopen dat we een passende
bijdrage aan het jubileum hebben geleverd.
Wij wensen jullie veel leesplezier toe!
De boekcommissie.

V.l.n.r. en van boven naar beneden:
Marjan Boos, Betty de Haan, Krista Kloosterhuis, Jan Nauta, Judy Hauser,
Frans Zomers, Erica Boogaard en Ellen Hopmans.

Dit jaar viert de studievereniging Nicolas Appert haar 25-jarig be
staan. Op 6 september 1962 is de vereniging bij wijze van grap tijdens
een buitenlandse excursie opgericht. Een grap die geleid heeft tot het
ontstaan van een nu, 25 jaar later, zeer bloeiende vereniging.
Na een rustige periode is er, mede door een toenemend aantal studenten
levensmiddelentechnologie, pas veel later meer inhoud gegeven aan het
verenigingsleven. Vooral de laatste jaren zijn er vele enthousiaste leden
die zich met de organisatie van tal van activiteiten bezig houden.
In dit kader kan zeker ook de viering van het jubileum genoemd worden.
Met enthousiasme hebben enkele tientallen leden zich ingezet om deze ver
jaardag groots te kunnen vieren.
Het tot stand brengen van dit jubileumboek is één van de vele jubileum
activiteiten. Daarnaast kan de organisatie van een symposium, reünisten
avond en een speciale studentendag genoemd worden.
Op het moment van dit schrijven is de organisatie van alles nog volop
aan de gang. Dat het hele jubileum een succes zal worden, daar twijfelen
we niet aan. Graag willen we een ieder die een bijdrage geleverd heeft
aan de realisatie van dit gebeuren, van harte bedanken. De inzet van de
vele commissieleden, de medewerking van de vakgroepen, het bedrijfsleven
en vele andere instanties was groots.
Met het oog op de toekomst hopen we dat de vereniging zich nog lang in
een bloeiend bestaan mag verheugen.
Het Nicolas Appert-bestuur '86-'87,
Frank van Noord,
Eppie Camminga,
Astrid Romijn en
Ellen le Clerq.

door H.A. Leniger

Voor U ligt een gedenkboek, waarin de geschiedenis van de eerste 25
jaar van het bestaan van Nicolas Appert ter duurzame herinnering is opge
tekend. Een jubileum is een unieke gelegenheid terug te blikken op de
voorbije periode.
Het op schrift stellen van wat er allemaal is gebeurd wordt algemeen
als zeer waardevol beschouwd.
Aangezien een studievereniging in aanraking komt met zeer veel facetten
van wat zich binnen en rondom een studierichting afspeelt en de betref
fende periode gekenmerkt was door vele stormachtige ontwikkelingen op al
lerlei terrein, is het gedenkboek noodzakelijkerwijze vrij omvangrijk ge
worden. Wij mogen de initiatiefnemers en samenstellers dankbaar zijn voor
de ontzaglijke hoeveelheid werk die zij hebben verricht. Alleen degenen
die iets soortgelijks wel eens hebben gedaan, weten hoeveel tijd er in
gaat zitten. Hopenlijk zal de waardering, die het boek ongetwijfeld zal
ondervinden, bijdragen tot hun voldoening.
De omstandigheden zijn nu wel totaal verschillend dan ten tijde van de
oprichting van Nicolas Appert. Dit zal zeker ook invloed hebben - in kwa
litatief en kwantitatief opzicht - op de aard en omvang van het werk van
een studievereniging. De functie blijft bij voortduring echter uitermate
nuttig.
Ik wil Nicolas Appert gaarne van harce gelukwensen met het jubileum en
complimenteren met het gedenkboek. Ik hoop dat het door hen die in enig
facet van de periode 62/87 zijn geïnteresseerd vaak zal worden geraad
pleegd.
En moge Nicolas Appert een goede toekomst tegemoet gaan!

door W. Pilnik

Op een jubileumfeestje hoorde ik eens de jubilaris opmerken: "Mijn eni
ge verdienste om dit te bereiken was niet te vergeten adem te halen" .
Zo'n uitspraak is beslist niet van toepassing op de studievereniging
"Nicolas Appert". Voor een studievereniging is het halen van het 25-jarig
jubileum alleen mogelijk wanneer er steeds doortrekkende bestuurders aan
wezig waren en een voldoende aantal mensen die belang vonden in de doelen
en de activiteiten van de vereniging. De uitgave van dit jubileumboek be
wijst dat dit gelukt is. Het boek doet ons terugkijken naar de geschiede
nis van de vereniging en naar de geschiedenis van levensmiddelentechnologisch onderwijs en onderzoek aan onze universiteit. Voor vele ouderen zou
dit nostalgische gevoelens opwekken, voor de jongeren zeker gemengde ge
voelens: Verbazing dat "zo iets" mogelijk was, misschien respect voor
vroegere prestaties, trots dat zij het nu zo veel beter doen, en bij de
heel jongeren goede voornemens in de toekomst alles nog beter te doen.
Dit zal niet gemakkelijk zijn gezien de nieuwe opzet van de studie welke
zo weinig tijd overlaat. Toch is het nodig dat Nicolas Appert ook in de
toekomst een forum voor discussies, biedt, voor contacten met studie- en
vakgenoten binnen en buiten de LU zorgt, informatie over beroepskeuzen en
de beroepsuitoefening verstrekt en ouders de gelegenheid geeft de Wageningse levensmiddelentechnologische scene te beleven. Aan verscheidene
van deze aspecten wordt in het boek aandacht besteed. Ik wens Nicolas
Appert het beste voor de toekomst toe en het jubileumboek een goede
plaats op de boekenplank van iedere Wageningse levensmiddelentechnoloog.

D4IVKWOORD

Het jubileum en het jubileumboek zijn mogelijk gemaakt door de volgende
hoofdsponsors:
DMV Campina
Stork Amsterdam
Tetra Pak
Thomassen & Drijver-Verblifa
Unilever
en door de volgende subsponsors:
AHOLD
Alfa Laval
Cargill
Koninklijke Wessanen
Mars bv.
Samson Regeltechniek

Op deze plaats willen we graag iedereen bedanken, die heeft bijgedra
gen aan de totstandkoming van dit jubileumboek. In het bijzonder gaat
onze dank uit naar:
Prof. Dr. Ir. H.A. Leniger
Prof. Dr. Dipl.-Ing. W. Pilnik
Tiny van Boekei (voor het vele redactionele werk)
Querien van der Harst (FEZ) (voor de nodige tekstverwerkingsbegeleiding)
Mw. Ruitenbeek (FEZ)
Uitgeverij Noordervliet en met name de heer R. Noordervliet
Drukkerij Vonk te Zeist; de heren Knoop en Vonhof
De PR-commissie (voor het tot stand brengen van de financiële onder
steuning, deels middels advertenties)
Gert Arnold (voor de illustraties)
De Hr. H. Pothof (afdeling voorlichting LUW)
De Hr. M.E. de Ruiter (archief voorlichting LUW)
De Hr. G. Muggen (B.0.0.)
De Hr. C. Rijpma (tekenkamer) (voor het omslagontwerp)
Fototechnische dienst de Dreyen
Rob Broekmeulen (voor zijn hulp bij het maken van de titelpagina's)
De Zuivelaars (voor de vele foto's)
Hans Hilbrands
Jan Hak
Jet van Delden
en verder enkele excursiegangers van 1962:
A. Balfoorts, H. de Boer, H. Hess, M. Aten-Samson, F. Westerling en
F. Meijboom.
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HOOFDSTUK

I

DE STUDIEVERENIGING NICOLAS APPERT

1.1

Proficiat !

Jet van Delden: erelid

Wat doe je bij zo'n feestelijk gebeuren, afgezien van
de gebruikelijke felicitaties, glimlachjes en handenschudderij? Een verhaal, herinnering, overpeinzing of
wens neerschrijven? Een herinnering aan de vereniging?
Vaag, heel vaag, door de jaren heen, kreeg ik wel te
hooi en te gras een drukwerkje, van jaar tot jaar ver
schillend van kleur. Bij het lezen van het blaadje kwam
de geur en kleur van de 'techneuten' je niet tegemoet.
De vereniging en het drukwerkje waren er al die jaren,
maar het bleef een 'ver van mijn bed' gebeuren en leef
de niet echt voor mij.
Wat leefde was het rumoerige bont gekleurde volkje,
dat de practicumzalen bevolkte met hun eigen stijl, elk
jaar weer anders. Een caleidoscoop herinneringen aan:
discussies,
misverstanden,
oplossingen die gezocht
moesten worden voor schier onmogelijke wensen. Vluch
tige liefdes die ik zag opbloeien en ook weer verwelken
(soms na jaren een kleurige kaart, toch een fusie voor
het leven). En dan die vragen, hoe onbekend bleek het
boeiend heden en verleden van de levensmiddelenchemie
te zijn.
Dit jaarlijks carrousel, alsmaar uitdijend, is de
geur en de kleur geweest van al die jaren vertoeven in
de technologenwereld en als alle vergaarde kennis ge
bruikt en niet misbruikt zal worden rest alleen nog
deze wens:
laat de dynamiek van dit bonte wereldje toch door
klinken in al de pennevruchten, opdat de vereniging
Nicolas Appert nog lang moge voortleven!

29 augustus '86
gefeliciteerd
met het
erelidmaatschap
door
Bert Hooghoudt
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1.2

Wie was Nicolas Appert ?

In 1750 werd in het Franse Chalon-sur-Marne Nicolas
Appert geboren als zoon van een wijnhandelaar. Na zijn
jeugd genoot hij een zekere reputatie als kok en inte
resseerde hij zich bijzonder voor de voedingsmiddelen
technologie. Hij stelde vooral belang in het langer
houdbaar maken van voedingsmiddelen met nieuwere tech
nieken dan die welke tot die tijd gangbaar waren zoals
drogen, roken, confijten, inleggen in azijn en pekelen.
Hij leefde in de tijd van de Industriële Revolutie,
een tijd die gekenmerkt werd door sociale veranderingen
en wetenschappelijke bewustwording, belangrijke uitvin
dingen en een verschuiving van huisarbeid naar vervaar
diging in de fabriek. Enkele gevolgen hiervan waren de
verstedelijking, de bevolkingsgroei en toename van de
welvaart.
Om de landbouw en de industrie te stimuleren loofde
de "Société française d'encouragement pour l'industrie
nationale" in 1795 een prijs uit voor nieuwe vindingen.
Met name de "Société d'agriculture" doet een beroep op
uitvinders om methoden te ontwikkelen waarbij voedings
middelen langer houdbaar worden gemaakt.
In dat jaar begint Nicolas Appert inet experimenteren
in Ivry-sur-Seine. Na ongeveer 10 jaar, in 1804, maakt
hij bekend dat voedingsmiddelen smakelijk en langer
houdbaar zijn, indien ze in glas goed worden afgesloten
met een kurken stop en vervolgens worden verhit gedu
rende een passende tijd. Hij waarschuwde er wel voor
alleen verse waren te gebruiken, snel en schoon te wer
ken, het glas hermetisch af te sluiten en de juiste
verhittingstijd toe te passen. Inmiddels had hij al een
fabriekje in Massy laten bouwen voor commerciële botte
ling.
Grimod de la Reynière, een bekend gastronoom in die
tijd laat zich zeer positief uit over de ontdekking van
Appert. Hij publiceerde zelfs over producten van Appert
in zijn "Almanach des Gourmands", een serie van 8 boe
ken, jaarlijks uitgegeven van 1804 tot 1811, waarin
producten worden aangeprezen van de beste handelaren in
voedsel en wijnen.
De regering toonde veel belangstelling voor de con
serveringsmethode van Appert en van 1807 tot 1809 on
derzochten verscheidene
regeringscommissies de
ge
schiktheid ervan. Er was op dat moment namelijk een
grote behoefte aan langer houdbaar voedsel voor de be
voorrading van de legers van Napoleon. Montaiivet, de
minister van Binnenlandse Zaken, overhandigde Appert
tenslotte een beloning van 12.000 francs voor zijn uit
vinding. Op verzoek van de regering stelde Nicolas
Appert het totale conserveringsproces op schrift.
Dit boek, getiteld "Le livre de tous les ménages, ou
l'art de conserver, pendant plusieurs années, toutes
les substances animales et végétales" werd later in ve
le landen uitgegeven.
Waarom zijn producten zo goed houdbaar bleven, heeft
Appert nooit kunnen verklaren. Hij nam aan dat de hitte
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bepaalde combinaties van de belangrijkste bestanddelen
in levensmiddelen wijzigde, zodat er voor langere tijd
geen bederf meer zou optreden.
Gay-Lussac, een tijdgenoot van Appert en lid van het
"Bureau consultatif des Arts et Manufactures" (van het
ministerie van binnenlandse zaken) onderzocht de nieuwe
conserveringsmethode om tot een wetenschappelijke ver
klaring te komen. Hij vond geen zuurstof in de conser
ven en concludeerde dat dit het meest essentiële moest
zijn van Appert's methode: de verduurzaming van levens
middelen door middel van verhitting vindt plaats door
het uitsluiten van zuurstof.

Nicolas Appert
(1750-1841)

Deze theorie werd voor waar aangenomen en Appert werd
gezien als iemand, die zijn eigen uitvindingen niet
eens kon verklaren. Dit had een remmend effect op de
verdere ontwikkeling en analyse van zijn methode. Pas
in 1860 zou Pasteur verklaren dat het principe van de
verhitting het doden van micro-organismen is.
In 1814 volgden nreuwe tegenslagen voor Appert. Hij
bracht een bezoek aan Engeland om zijn methoden te de-
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monstreren en hoopte op deze manier enkele orders in de
wacht te slepen. Hij ontving echter alleen een lovend
certificaat. De Engelsen bouwden met de opgedane kennis
een fabriek om zelf lang houdbare producten te maken.
In hetzelfde jaar werd zijn fabriek in Marny vernietigd
door geallieerde troepen. Appert was nu een berooid
man, maar hij opende met hulp van Berthollet toch nog
een nieuwe fabriek. Zo kon hij toch de door de Franse
regering gevraagde voedingsmiddelen leveren.
Hij bleef doorgaan met het ontwikkelen en verbeteren
van zijn conserveringsmethode. In 1822 verleende de
"Société française d'encouragement pour l'industrie na
tionale" hem de titel "Bienfaiteur de l'Humanité".
In 1831, in de vierde editie van zijn boek, meldde
hij voor het eerst het gebruik van de autoclaaf in
plaats van een kokend waterbad van 100 graden Celsius
voor de verhittingsstap. De autoclaaf is in feite een
vergrote "Papin-digester" ( Denys Papin, 1681! ), die
toen al in gebruik was om bonen malser te maken. Met
behulp van de autoclaaf konden nu hogere temperaturen
bereikt worden, zodat de verhittingstijd verkort kon
worden. De autoclaaf bleek echter wel een gevaarlijk
apparaat, omdat het vuur eronder moeilijk te regelen
was en de stoomdruk in de ketel dus ook niet. Appert
onderzocht de ongelukken met de autoclaaf uitvoerig en
bracht vele verbeteringen aan voor een veiliger gebruik
ervan.
Een andere ontwikkeling was het gebruik van metalen
(tinnen) bussen in plaats van glazen potten ter berei
ding van lang houdbare produkten. Dit was goedkoper en
er was minder kans op het breken van de verpakking tij
dens bereiding en bewaring.
In 1841 overleed Nicolas Appert in Marny. Prieur
Appert, een neef van Nicolas, nam de fabriek over tot
dat Raymond Chevalier Appert in 1846 de leiding kreeg.
In 1852 vroeg Chevalier Appert het eerste patent aan in
Parijs voor een autoclaaf met een speciale kwikmanometer voor het steriliseren van conserven. Hiermee kon
een temperatuur van 140 graden Celsius bereikt worden.
Ter nagedachtenis aan Nicolas Appert is een borst
beeld opgericht in het "Conservatoire d<_-s Arts et Manu
factures" in Parijs. Zijn na,.m leeft voort in het be
grip "appertiseren" dat zoveel betekent als het conser
veren door middel van een milde verhitting. Nicolas
legde de basis voor het houdbaar maken van levensmid
delen door middel van verhitting. Dit is van groot belanS gebleken voor het overbruggen van du kloof tussen
plaats en tijd van productie en consu;:.p t i c van levens
middelen Met recht mag hij em " B i enf a i teur iK- l'huma
nité" genoemd worden!
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1.3

De oprichting

Richting XVIII - technologie - werd in 1956 ingesteld
onder invloed van Leniger, naast de toen al bestaande
richting Zuivelkunde en Melkbereiding. (Van de laatste
Zuiverichting was in 1960 de studievereniging "De
laars" opgericht). In de eerste jaren na 1956 bestond
er nog geen behoefte aan een studievereniging. Dit ge
voel kwam pas rond het studiejaar '60-'61, toen de eer
ste technologie-studenten al ver met hun studie gevor
derd waren. Zo rond de tijd van het afstuderen van de
eersten, kregen zaken als het behouden van contacten en
belangenbehartiging dan ook meer de aandacht. In 1962
waren er al meerdere technologen afgestudeerd en werd
er eens gekeken naar andere richtingen, waarvan vele al
een studievereniging hadden.

Groepsfoto's van de oprichters van "Nicolas Appert" tijdens de excursie
in 1962.
In excursiepak
In zwempak

Van 25 augustus 1962 tot en met 9 september 1962 was
de voor Technologie eerste grote buitenlandse excursie,
georganiseerd door prof. Leniger. Tijdens deze excur
sie, waarbij bedrijven in Zwitserland en Italië (onder
meer Obi-Pektin, waar Pilnik toen werkte) werden be
zocht, werd op donderdag 6 september 1962 te Montreux
de nu jubilerende studievereniging geboren.
Dat het meer van Genève en de fondue's avonds een po
sitieve rol speelden bij de oprichting, blijkt wel uit
de schertsnaam die toen werd bedacht: 'Die Alkoholver
waltung'. Prof. Leniger, die een studievereniging wel
nuttig vond en met advies terzijde stond, stelde een
iets serieuzere naam voor, waarmee de studievereniging
haar definitieve naam 'Nicolas Appert' kreeg.
Daar Leniger veel contacten had met de industrie en
dus de excursies regelde, de NWL (Nederlandse Vereni
ging voor Voedingsleer en Levensmiddelentechnologie)
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symposia en lezingen organiseerde waarop ook studenten
werden uitgenodigd te komen, was "Nicolas Appert" niet
echt actief in de eerste jaren van haar bestaan. Een
andere belangrijke reden was het grote percentage stu
denten, dat lid was van een studentenvereniging, waar
door de sociëteiten al de nodige gezelligheid boden.
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1.4

De 60-er jaren

Na een aanloopperiode van twee jaar kwam er in 1964
het eerste officiële bestuur. Tot 1968 werden er voor
namelijk lezingen georganiseerd en werden afgestudeer
den uitgenodigd om over hun ervaringen in hun werkkring
en hun visie op de door hen gevolgde studie te vertel
len. Daarnaast werden er borreluurtjes en een jaarlijk
se lunch van richting XVIII studenten met hoogleraren
en stafleden gehouden.
Contributie werd nog niet geheven, als technologie
student was je meteen lid van de studievereniging. Er
hoefden dus ook geen leden bijgehouden te worden en al
le activiteiten werden door het bestuur geregeld.
In 1968 werd tijdens het bestuur van Peter Folstar
begonnen met een fris idee in de vorm van een vereni
gingsblaadje, waarvan de eerste - nog zonder naam - op
22 november uitkwam. In dit blaadje kwamen excursiever
slagen, informatie over levensmiddelentechnologie, aan
kondigingen van activiteiten en onderwijszaken te
staan. Vanaf dat moment kon je je voor ƒ4,00 opgeven
als lid van Nicolas Appert. De meest originele naam
("'t Spruitje") werd verzonnen door de heer J.A. Pelgröm. Dit leverde hem een blik doperwten op. Het is
haast onnodig te zeggen dat het blaadje een groene kaft
had. Ir. W.A. Beverloo bereikte een tweede plaats met
"rauwkost" en veroverde daarmee een blikje babyvoeding.
Een meer serieuze zaak was het organiseren door de
studievereniging van een KA-excursie, zodat de tweede
jaars studenten al in een vroeger stadium met de levensmiddelenleer en -fabricage in aanraking kwamen. De
excursies voor de ouderejaars werden nog steeds door de
sectie technologie georganiseerd.
Tevens werd geparticipeerd in de OCSN (Organisatie
van Chemie Studenten in Nederland), die alle chemische
faculteits- en studieverenigingen verenigt en onder
auspiciën staat van de KNCV (Koninklijke Nederlandse
Chemische Vereniging). De doelstelling was de belangen
te behartigen van chemie - studenten. Door de toename van
het aantal technologie - studenten tot ongeveer 140, be
gon het gezelligheidsaspect nu ook meer een rol te spe
len.

1.5

De 70-er jaren

Begin 1970 werd "Nicolas Appert" lid van de vereni
ging en het bestuur van NVVL. In het studiejaar '70-'71
werden de richtingen V en XVIII (zuivel en technologie)
samengevoegd tot N40 (levensmiddelentechnologie). De
studieverenigingen Nicolas Appert en De Zuivelaars gin
gen wel samenwerken wat betreft excursies en lezingen,
maar ze bleven beide apart bestaan. Daarnaast werden de
ROC (richtingsonderwijscommissie) en de Rigro (rich
tingsgroep) opgericht, die onderwijstaken voor hun re-

kening namen.
Onder andere door de minder positieve kijk op de in
dustrie midden en de oprichting van een nieuw studie
richting Voeding kwamen er in de jaren '70 minder stu
denten en had Nicolas Appert steeds minder te doen. De
nog actieve studenten gingen naar de Rigro of zaten bij
de Zuivelaars, zodat de activiteit van Nicolas Appert
flink inzakte. Ook de binding met de vakgroep was bij
lange na niet zo groot als bij de Zuivelaars. Vanaf ±
1975 stond het nieuwe richtingsblad, de Apert (- open
heid of duidelijkheid) dan ook nagenoeg in het teken
van de activiteiten van de Rigro.

1.6

De 80-er jaren

Ook begin jaren '80 staan de activiteiten van Nicolas
Appert nog in de schaduw van de Rigro (Richtingsgroep).
De discussie rond de herstructurering van het onderwijs
krijgt op dit moment alle aandacht. In 1982 wordt door
minister Pais de Twee-fasenstructuur ingevoerd. In het
studiejaar '82-'83 blijkt dat de studie levensmiddelen
technologie enorm aan populariteit wint. Het aantal
nieuwe studenten heeft zich in dat jaar bijna verdub
beld en bedraagt ca. 75. Het aantal Nicolas Appert le
den stijgt evenredig.
Een vriendenkring van 6 personen blaast Nicolas Ap
pert vanaf 1982 nieuw leven in. Dit waren Erik Timmer
mans, Rene de Dreu, Feico Lanting, Jos Leijnse, Jacque
line Marijs en Peter Roel. Geleidelijk aan worden de
activiteiten uitgebreid. Er worden meer lezingen gehouen en het richtingsblad "Apert" krijgt meer aandacht.
Tevens volgt er een eerste ouderdag.

"Ouderdag" op
levensmiddelenchemie:
Jan Cozijnsen
en de GLC.
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Ei" zijn meer feestelijke happenings, met als uit
schieter het jaarlijkse technologenfeest. Het KA-weekend vordt vervroegd en omgedoopt tot P3-weekend en
biedt goede mogelijkheden voor een tijdige voorlichting
over het studieprogramma en aanverwante aspecten. Ook
wordt-n er excursies georganiseerd. Vanaf dat moment is
er steeds meer sprake van een nuttige taak die de stu
dievereniging niet alleen voor de studenten maar ook
voor de vakgroep Levensmiddelentechnologie vervult.
Intussen blijft het aantal studenten Levensmiddelen
technologie groeien. Vanaf het studiejaar '84-'85 komen
er jaarlijks ongeveer 100 bij. Hoewel niet iedereen au
tomatisch lid wordt, stijgt het ledental naar rond de
200. In 1984 is het aantal actieve leden voldoende om
een aantal commissies in het leven te roepen, waarmee
ook de organisatie-structuur vorm krijgt. Zo ontstaan
een activiteitencie, redactie, excursiecie, ouderdagcie
en P3-weekendcie , elk met een eigen budget. Mede door
de relatieve rust aan het onderwij sfront is de Rigro
wat meer in de schaduw van Nicolas Appert getreden.
Hoewel sommigen dit veronderstellen, is er geen sprake
van een ondervereniging. Er is zowel een Rigro-vergadering (onderwijs) als een Appert-vergadering (activi
té i ten).
Het animo van de Ie vensin idde 1er.technologen voor de
diverse activiteiten neemt toe en de positie van
Nicolas Appert krijgt
in het studiejaar '85-'86 meer
gestalte. Voor het eerst is er een 4-ledig bestuur met
een algemene, coördinerende en initiërende taak. Hans
Hilbrands was de voorzitter, Bert Hooghoudt coördinator
commissies, Annemarie Spaargaren de secretaris en Paul
Absil de penningmeester. Het ledental stijgt naar ca.
320 en de samenwerking met zowel de Rigro als dé Zuivelaars leidt tot een overkoepelende vergadering. De uit
gave van het Smoelenboekje in 1986 geeft Nicolas Appert
een eigen gezicht en is een practisch hulpmiddel om
mede - studenten en vakgroeppersoneel te leren (herken
nen. De participatie in een landelijk overlegorgaan van
Chemische en Technologische studieverenigingen (Soctec)
wordt als leerzaam ervaren. Op eigen initiatief wordt
in Wageningen het plaatselijke studieverenigingenoverleg (Stuvowa) gestart. Naast uitwisseling van infor
matie worden er gezamelijke knelpunten aangepakt.
Vanaf het studiejaar '86-'87 krijgt Nicolas Appert
een officiële status dankzij verenigingsstatuten en
inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Het aantal
commissies en daarmee actieve leden breidt zich nog
steeds uit. Voor de activiteitencie komen drie nieuwe
commissies: lexcie (lezingen en excursies), relaxcie
(feesten en borrels) en de sportcie. Rondom het veel
belovende jubileum zijn eveneens drie commissies actief
en wel voor sponsoring, jubileumactiviteiten en het ju
bileumboek. Daarnaast krijgen de contacten met de vak
groep, het bedrijfsleven en verenigingen (o.m. NVVL) in
toenemende mate aandacht.
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1.7

Bestuursjaar '86-'87

Zoals beschreven in de vorige paragraaf, is de stu
dievereniging vooral de laatste twee jaren sterk ge
groeid. Op het moment is Nicolas Appert een zeer bloei
ende vereniging, die haar leden een breed scala aan ac
tiviteiten te bieden heeft. Onder de 350 leden tellende
studievereniging zijn er, naast de 4 bestuursleden,
mensen die zich in de verschillende commissies voor de
organisatie van deze activiteiten inzetten.
De toename van het aantal leden en het aantal actieve
mensen in commissies was de aanleiding voor een betere
organisatie van de vereniging, zpdat een goede coördi
natie van activiteiten mogelijk was. De eerste aanzet
hiertoe was al gegeven door het bestuur van '85-'86 en
het bestuur van dit studiejaar heeft een nadere uitwer
king hieraan gegeven.
Zo zijn er in het bestuursjaar '86-'87 een vijftal
beleidslijnen opgesteld, te weten:
1. Regelmatig contact met de vakgroep levensmiddelen
technologie.
2. Katalysatorfunctie tussen studenten en de vakgroep
levensmiddelechnologie.
3. Contacten met andere studieverenigingen, zowel bin
nen als buiten Wageningen.
4. Contacten met het bedrijfsleven.
5. De rechtspositie van Nicolas Appert.
ad 1. Regelmatig contact met de vakgroep levensmidde
lentechnologie .
Het bestuur '86-'87 heeft een aantal gesprekken
gevoerd met de hoogleraren van de verschillende
secties van de vakgroep levensmiddelentechnolo
gie, om te peilen hoe er over het functioneren
van de studievereniging wordt gedacht en wat er
eventueel veranderd dan wel verbeterd zou kunnen
worden.
Regelmatig contact tussen Nicolas Appert, de
Zuivelaars en de vakgroep vindt plaats in het
zogenaamde excursieoverleg, waarin de door Nico
las Appert en de Zuivelaars georganiseerde excur
sies en lezingen ter goedkeuring aan de vakgroep
worden voorgelegd en op elkaar worden afgestemd,
ad 2. Katalysatorfunctie tussen studenten en de vak
groep.
Dit jaar is getracht de studievereniging meer
bekendheid te geven bij de vakgroepmedewerkers
d.m.v. het versturen van een informatiebrief over
Nicolas Appert en het ophangen van kennismakingsposters van het bestuur in het gebouw.
Daarnaast ontvangen alle vakgroepmedewerkers
het richtingblad "Apert" en wordt getracht vak
groepmedewerkers te stimuleren in de deelname aan
Nicolas Appert activiteiten.
In dit kader kan ook de succesvolle introductie
van het Smoelenboek in 1986 genoemd worden, waar
in foto's, namen en adressen van alle studenten
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en vakgroepmedewerkers vermeld staan. Er zal vol
gend jaar gestreefd worden naar het opnieuw uit
brengen van een dergelijk boekwerk.

Bestuur
1986-1987:
v.l.n.r.:
Eppie Camminga,
Ellen le Clercq
Astrid Romijn
en Frank van
Noord.

ad 3. Contacten met andere studieverenigingen.
In Wageningen heeft Nicolas Appert het zoge
naamde
StuVoWa
(Studieverenigingen
Overleg
Wageningen) opgestart, voor een uitwisseling van
bestuurlijke kennis en om een gemeenschappelijk
beleid te kunnen voeren op het gebied van studie
verenigingen. Dit schept met name duidelijkheid
voor de bestuurlijke organen van de LU.
Op landelijk niveau neemt Nicolas Appert deel
aan het Soctec-overleg, waarin alle chemisch
technologische studieverenigingen zijn vertegen
woordigd. In het overleg wordt voornamelijk over
onderwijszaken gesproken,
ad 4. Contacten met het bedrijfsleven.
Een groot deel van de afgestudeerde levensmid
delentechnologen komt later in het bedrijfsleven
terecht, waardoor de contacten met èn informatie
uit het bedrijfsleven van groot belang zijn. Er
wordt dan ook veel aandacht besteed aan de er
varingen van stagiaires en afgestudeerden uit
het bedrijfsleven. Ook de organisatie van lezin
gen en excursies is een belangrijke activiteit
van Nicolas Appert.
Tevens is dit jaar voor het eerst sponsoring
vanuit het bedrijfsleven verkregen om de stijgen
de onkosten (m.n. voor het jubileum dit jaar) van
de vereniging te kunnen dekken,
ad 5. De rechtspositie van Nicolas Appert.
Naarmate een vereniging groter wordt, neemt ook
het belang van de officiële erkenning als vereni
ging toe. Daarom is dit jaar besloten tot het op-
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stellen van statuten en inschrijving bij de Kamer
van Koophandel.
Met het jubileum zit het bestuursjaar '86-'87 er bij
na op. De hoogtepunten van dit jaar zijn ongetwijfeld
de aanschaf van een tekstverwerker en natuurlijk het
jubileum.
De vooruitzichten voor de studievereniging in de ko
mende jaren zijn zeker positief. Het bestuur van '87'88 zal bestaan uit een vijftal (i.p.v. vier) mensen
door de creatie van een PR-functie binnen het bestuur.
Naast de intensievere public relations zullen volgend
jaar ook de almanak en ouderdag aandacht krijgen.
Het jubileumjaar is het jaar van de waarheid voor
Nicolas Appert. Nu in 1987 kan aangetoond worden of aan
een 25-jarige leeftijd een passende uitstraling kan
worden gegeven. Zo ja, dan bieden de volgende 25 jaar
voor Nicolas Appert uitstekende perspectieven!
Het Nicolas Appert bestuur,
Frank van Noord (voorzitter)
Ellen le Clercq (secretaris)
Eppie Camminga (penningmeester)
Astrid Romijn (coördinator commissies)

1.8

Commissies aan het woord

De redactie
Het blad "de Apert" verschijnt momenteel ongeveer zes
keer per jaar. Alle commissies en natuurlijk ook het
bestuur binnen Nicolas Appert kunnen hun nieuws hierin
spuien.
Serieuze en luchtige stukjes wisselen elkaar af. In
iedere Apert verschijnen alle excursieverslagen van de
afgelopen periode, zodat iedereeen de verkregen infor
matie er nog eens rustig op na kan slaan.
Ook diepen '/ij regelmatig een bepaald onderwerp uit,
zoals het afgelopen jaar vooral voedselbestraling. Aan
kondigingen van vakgroepen en colloquia horen eveneens
in de Apert thuis.
Wij streven ernaar om meer andere onderhoudende stuk
jes te brengen. Zo nemen we sinds vorig jaar regelmatig
een interview af van verschillende vakgroepmedewerkers.
Betrekkelijk nieuw (of niet nieuw) zijn stukjes over
afstudeervakken en stages van medestudenten. Medestu
denten die eens in de pen klimmen om hun ervaringen op
papier te zetten, leveren altijd leuke stukjes op.
Daarnaast zorgen we voor overheerlijke recepten en hersenbrekende puzzels (geen zorgen, de oplossing staat in
de volgende Apert). Al deze stukjes en stukken schraapt
de redactie bij elkaar en maakt hier dan, dankzij de
gulle gaven van adverteerders, een netjes uitziend en
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naar wij hopen een goed leesbaar blad van.

Van boven naar beneden en van links
naar rechts: Gonny Jager, Inge
Stoelhorst, Astrid Bijster, Epie
Postmus, Ria Westendorp, Yves de
Groote en Meike te Giffel

De lexcie
Hebben jullie ons al herkend als reisleiders naar
Krommenie, Veghel, Wij Ire, Ede, Maastricht, Borculo,
Wormerveer, Losser, Enschede, Nieuw Vennep, Broek op
Langendijk en de Leeuwenborch?
De echte excursie-lopers kunnen er zich de bedrijven,
de video-presentaties en de daar genuttigde lunches nog
wel bij voorstellen. De bezoeken aan de verschillende
bedrijven worden georganiseerd omdat, naast de taaie
studieboeken, het voor de technoloog in spé een must is
ook de praktijk te zien.

V.l.n.r.: Ruud Verdurmen,
Annette de Groot, Petra
Koenraad, Paul Timmermans en
Hanneke Hazendonk (ontbreekt op
de foto)

Maar er worden niet alleen uitstapjes georganiseerd;
we halen ook sprekers naar Wageningen toe. Tijdens deze
lezingen worden meestal onbekende randgebieden van de
levensmiddelentechnologie aangestipt.
We hopen dat de toekomstige lexcies, door het organi
seren van steeds weer nieuwe excursies en lezingen, de
contacten tussen de studievereniging, bedrijven en in
stellingen warm houden.
Wij wensen hen daarmee veel succes!

De Flopcie
Op de foto ziet u Paul Absll en Rob Friedhof. Samen
vormen zij de jongste telg uit de familie Nicolas Ap
pert: De Flopcie. In april j.l. opgericht en - anders
dan de naam doet vermoeden - nu reeds een groot succes
te noemen.
Zij hebben in verenigingsverband een computer ge
kocht, die zij nu beheren. 50 Studenten plus de stu
dievereniging profiteren van het gemak van dit appa
raat. Nooit meer geklieder met tipp-ex en ook knip- en
plakwerk
behoren
nu
tot
het
verleden.
Programmeren,administreren, inventariseren, sorteren,
copiëren; het behoort nu allemaal tot de moge
lijkheden binnen de studievereniging.
Als het aan de Flopcie ligt blijft het niet bij één
computer. Binnenkort denken zij het rekencentrum over
te nemen.
"Though this be madness, yet there is method in it."
(Shakespeare)

Rob Friedhof en
Paul Absil
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Proppenweekendc ie
Was het KA-weekend al bedoeld om studenten in de le
vensmiddelentechnologie de mogelijkheid te bieden el
kaar beter te leren kennen, het ontstaan van het proppenweekend (na de herstructurering van het onderwijs in
1982) bood de mogelijkheid om de studenten levensmidde
lentechnologie al in het eerste jaar kennis te laten
maken met elkaar, met hun gekozen studierichting en
daarnaast natuurlijk ook met de studieverenigingen Ni
colas Appert en De Zuivelaars.
Tot nu toe is dit weekend in Otterlo nog elk jaar erg
gezellig gebleken door de vele sportieve en ludieke ac
tiviteiten. Tevens hebben de avonden bij velen een on
uitwisbare indruk achtergelaten, vooral door de 'wein
und gesang'. De Wageningse middenstand vaart er ook wel
bij , daar het weekend op zondagavond wordt afgesloten
met het bijna traditionele bezoek aan een rasechte
pizzeria.

V.l.n.r.:
Kees van Herk,
Jasper Boers,
Anne v. Seters,
Paul Hennissen,
Tineke Hoopman.

DA-weekendcie
Met het proppenweekend nog goed in het geheugen, werd
nu ruim twee jaar geleden het eerste DA-weekend georga
niseerd.
Aangezien in het tweede studiejaar de studieprofielen
binnen levensmiddelentechnologie nog niet geheel ver
schillend zijn, geeft het DA-weekend de mogelijkheid om
ook de informele contacten met rfledestudiegenoten eens
flink te verstevigen, dan wel uit te diepen. Ook dit
jaar was er weer een commissie serieus aan het werk om
dit aserieuze weekend te organiseren.
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V.l.n.r.:
Chris Tils,
John van den
Broek,
Maud Goethals,
Evelien Beuling
Erik Torringa,
Tiny Folkerts,
Ellen de Ree.

De Sportcie
De Sportcie laat spierballen, volleyballen, voetbal
len en bowlingballen op een gezellige, edoch robuste
wijze rollen. Hierdoor worden vele mensen bewogen omzich binnen en buiten actief te ontspannen. Het is ge
bleken dat sporten een goede manier is om met anderen
te integreren, zowel binnen als buiten de vereniging.
Zo hebben we tijdens onze activiteiten vele mensen
voor onze vereniging weten te interesseren. Buiten de
vereniging hebben de veetelers na jaren lang aarzelen
onze uitdaging voor een voetbaltoernooi aangedurfd. Ze
werden, mede m.b.v. enkele vakgroepmedewerkers, ver
pletterend verslagen, waardoor de wisselbeker nu in ons
bezit is.
Ben je bang om moe te worden, kom dan naar onze klaverjasdrives. Jaarlijks worden er vele boompjes gejast
met als inzet "jouw" reputatie, "onze" kaarten en "de"
wisselbeker.
Al met al blijken onze activiteiten, naast praat- en
borrelwerk en wat meer serieuze zaken, een belangrijk
deel van de ontspanning binnen de vereniging te zijn.

V.l.n.r.: Willem van der Meys,
Wim de Rooij, Leo Ancher en
Paul Maas.
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Relaxen met de Relaxcie
De meest ontspannende commissie van de 25-jarige dy
namische Nicolas Appert (DNA) is wel de Relaxcie.
De Relaxcie is dan ook letterlijk de "ontspanningscommissie". Zij is ontstaan uit de vorig jaar opgeheven
activiteitencie, die voorheen ook de sportactiviteiten
organiseerde, De commissie bestaat uit zo'n 5 jonge,
bruisende lmt-ers, die met de door Nicolas Appert be
schikbaar gestelde financiële middelen, een jaar lang
voor ontspanning zorgen.

V.l.n.r.: Marjan Ramakers, Annasiet Siebenga, Wender Bredie, Jasper Boers
en Jolanda de Koos

De Relaxcie organiseert de maandelijkse borrel en de
lmt-feesten. De maandelijkse borrel wordt traditioneel
op de eerste dinsdag van een nieuwe maand in café "Het
Gat" gehouden.
De Relaxcie heeft dit jaar de borrel-specials geïn
troduceerd. Elke borrel had een ander thema; waardoor
de borrels afwisselender en bovenal gezelliger werden!
Zo was er het afgelopen jaar een video borrel-special.
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waar video-opnamen van "Live Aid" vertoond werden. De
franse borrel was met du pain, du vin en knusse kaars
jes, en op de achtergrond echte chansons, eveneens een
succes. Sinterklaas is op dinsdag 2 december ook op de
borrel geweest, zij het wel wat vroeger dan verwacht.
Maar de goede oude man liet voor iedereen een cadeautje
achter. De nieuwjaarsreceptie in "Zeezicht" was bijna
een écht feest met overheerlijke oliebollen en een (te)
geloofwaardige waarzegger. Op de "American Bubble" be
paalden hamburgers, coke, real gum with real taste en
country music de sfeer. "Wein, Weib und Gesang" in let
terlijke betekenis, zo was de duitse borrel echt echt!
De anti-stress borrel tijdens de tweede examenperiode
met de Relaxcie-ontspanningstherapie was helaas geen
groot succes. De tropische borrel daarentegen was te
gek. Met echte palmbomen, 5 verschillende cocktails en
de salsa was het oergezellig. Ter afsluiting van het
borreljaar was er een eindborrel, die door velen werd
bezocht.
De Relaxcie organiseerde ook de lmt-feesten. Zo was
er naast een themaloos openingsfeest een belgisch bierenfeest, met maar liefst 20 verschillende bieren. De
kelder van K.S.V. was versierd met posters waarop van
elk bier een beschrijving stond. Naast de snelle ver
koop van het bier waren de posters ook bijzonder in
trek!
Het slotfeest op Argo bouwde voort op de nu traditio
nele barbecue aan het eind van het jaar. Helaas gooiden
de weergôden wat roet (lees regen) in het eten, maar
ondanks dat was het vlees lekkerder èn verserder dan
ooit tevoren. Een te gave gelegenheidsband (meeste mu
sici waren van het "de Winter quintet") zorgde voor een
prima live ambiance. Op dit feest vond ook de gebruike
lijke technoloog van het jaar verkiezing plaats. Dicky
Pouwels won overtuigend. Het komend jaar zullen we zien
wat deze zuivelkundige in spé als levensmiddelentechno
loog van het jaar in petto heeft!
Ook in het nieuwe collegejaar zal de Relaxcie met
verse en enthousiaste mensen ervoor zorgen dat ontspan
nen naast je studie mogelijk blijft. Zorg dat je er bij
bent!
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De Jubileumcommissie
Deze commissie startte ongeveer in oktober 1986. Fa
natiek werd er gebrainstormed over de invulling van de
drie lustrumdagen. Dat er flink gefeest moest gaan wor
den stond voorop. Grootse sprekers werden bedacht en
aangeschreven voor het symposium. Tijdens lange verga
deringen werd alles beklonken. De ideeën van de Jubcie
moesten hier en daar flink getemperd worden om de PRcommissie weer gerust te stellen.
Rond juni '87 werden 4 nieuwe commissies in het le
ven geroepen waarin de oude kern gedeeltelijk zitting
nam. Deze subcommissies hebben verder gestalte gegeven
aan respectievelijk het openings- en slotfeest, het
symposium, de reünistenavond en de landdag.
Met veel plezier hebben we
gewerkt
en hopelijk
blijven
deze drie dagen nog lang in ons
geheugen.

Marco Bakker
Marly Jacobs
Erik Engbersen
Bert Hooghoudt en
Esther Stahl

35

f

f

f

f

f

f

f

f

f

De PR-commissie

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

"Tussen jag en mercedes"
Onze commi$$ie had zich tot doel gesteld zorg te dra
gen voor de hoofdstukken poen en publiciteit. Na ge
start te zijn tussen kladjes, tipp-ex, copieerraachines
en telefoontoestellen belandden we al snel in een we
reld van glitter en glamour.
Gestoken in representatieve kleding werden met een
snelle "auto" de kandidaatsponsors bezocht. Na eerder
genoemd vehicel tussen jag's en mercedessen te hebben
geparkeerd vond een snelle bedrijfsdiagnose plaats.
Vervolgens werden in pluche stoelen contracten met vele
nullen getekend.
Na op deze wijze ons deel van het financieringsplan
ingevuld te hebben, kon voor de andere commissies het
licht op groen en verplaatste onze aandacht zich naar
de publiciteit.
ƒ / ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

V.l.n.r.:
Noor Wezenberg,
Jan Weide,
Esther Stahl,
Ilse Marks en
Martin Hoek.
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1.9

De Zuivelaars
door het bestuur van De Zuivelaars

In de vroegste geschiedenis van de Landbouwuniversi
teit, die toen nog Rijks Hogere Land-, Tuin- en Bosbouwschool heette, bestond er nog geen richting Levens
middelentechnologie. Wel bestond er vanaf 1818 de rich
ting Zuivelbereiding en Melkkunde, waarnaast pas in
1956 de richting Technologie werd ingesteld.
De studenten ressorteerden toen onder de algemene
studievereniging "Arvense" (Vereniging van Studenten in
de Nederlandse Landbouw). Het beperkte programma dat
deze vereniging bood en het gegeven dat het vakgebied
Zuivel in feite los stond van de richting Technologie
waren er de oorzaak van dat de zuivelstudenten zelf de
handen ineen sloegen. Ze gingen op dringend advis van
de heer Mulder, de toenmalige prof van Zuivel, excur
sies naar zuivelbedrijven organiseren en sprekers uit
nodigen. De behoefte om deze activiteiten voort te zet
ten, was een van de aanleidingen tot het oprichten van
een studievereniging. In februari 1960 was de oprich
ting van "De Zuivelaars" een feit. Het ledenbestand be
droeg toen ongeveer 5 personen. Van het begin af aan
hadden de studenten inspraak en zorgde de staf voor
sturing.
In 1971 ging de studierichting Zuivelbereiding en
Melkkunde op in een groter geheel: de richting Levens
middelentechnologie. De opleiding werd primair disci
plinair van karakter. Toch werd de productspecialisatie
Zuivel gehandhaafd; enerzijds om het grote economische
belang van zuivel, anderzijds omdat zo'n specialisatie
de mogelijkheid biedt om studenten te leren hoe de pro
ceskunde met productkennis geïntegreerd moet worden in
de levensmiddelentechnologie.
In de nieuwe richting bleven de beide studievereni
gingen naast elkaar bestaan. De samenwerking beperkt
zich tot overleg, betrekking hebbend op lezingen en ex
cursies. Daarnaast krijgen alle Zuivelaars het door
Nicolas Appert gemaakte richtingsblad (de "Apert") toe
gestuurd en worden een barbecue en een tweejaarlijkse
reünie georganiseerd.
Het bestuur, bestaande uit drie personen, woont de
maandelijkse vergaderingen van het sectiebestuur bij,
zodat alle studenten op de hoogte gehouden kunnen wor
den van het reilen en zeilen binnen de sectie Zuivel en
Levensmiddelennatuurkunde.
Afsluitend willen wij graag onze zustervereniging
Nicolas Appert feliciteren met haar 25ste verjaardag.
We hopen dat de geestdrift van de vereniging, zoals die
zich de laatste jaren ten toon heeft gespreid, zich ook
de komende 25 jaar mag voortzetten.
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Meer dan 400 van Stork's vermaarde UHT systemen
als de Stork Sterideal en SteriJuice installaties en
ca. 150 twee-fasen sterilisatie systemen met de Stork
Hydromatic staan in alle werelddelen achter ontelbare
langhoudbare zuivel- en juiceprodukten.

Stork Amsterdam B.V.
Ketelstraat 2 - Postbus 3007 - 1003 AA Amsterdam
Tel. 020-348911 Telex: 12517 Telefax: 020-369754

HOOFDSTUK

II

DE ONTWIKKELING VAN DE
LEVENSMIDDELENTECHNOLOGIE

2.1

Een overzicht

Het onderzoeken van mogelijkheden tot conserveren van
voedsel is de belangrijkste aanzet geweest tot het ont
wikkelen van de levensmiddelentechnologie. Ook nu nog
is dit een belangrijke taak voor de levensmiddelenin
dustrie. De eisen aan, en de methoden ter productie van
houdbare levensmiddelen wijzigen zich nog steeds. In
het kader van het jubileum van onze studievereniging
"Nicolas Appert" is hier daarom ook een symposium aan
gewijd.
Een ander belangrijke taak van de levensmiddelentech
noloog, die overigens niet los kan worden gezien van
het houdbaar maken, is het produceren van aantrekkelij
ke, eetbare en gezonde producten, waar de consument be
vrediging van zijn of haar behoeften in vindt. Dit
leidt tot allerlei "technologische hoogstandjes", die
soms en door sommige mensen als minder gewenst kunnen
worden ervaren.
Een voortdurende strijd om voedsel, zo kan de mense
lijke geschiedenis voor een groot deel beschreven wor
den. Van die strijd is in onze westerse samenleving zo
op het eerste gezicht nog weinig terug te vinden.
Swingende muziek in aangenaam verwarmde supermarkten
begeleidt de westerse consument tijdens de dagelijkse
gang temidden van de hoog opgetaste winkelschappen.
Misschien dat de grootste uitdaging tegenwoordig nog
wordt gevonden in de jacht op de beste en goedkoopste
levensmiddelen. En dat is geen eenvoudige zaak.
Tegenwoordig hebben wij de keus uit een slordige zes
duizend verschillende industrieel bewerkte levensmidde
len: snel kokende rijst, cake-mix, verschillende soor
ten melk, voorbewerkte groenten in blik en kant-en-kla
re diepvriesmaaltijden. Gemak dient immers de mens.
Dit enorme aanbod en de behoorlijke kwaliteiten en
veiligheid van levensmiddelen zijn niet altijd zo van
zelfsprekend geweest. In pre-historische tijden was iedereeen de hele dag bezig met het verzamelen van voed
sel. Er werd gejaagd, gevist en men verzamelde vruch
ten, knollen en kleine beestjes.
Meestal ging de buit schoon op maar, soms was het
niet mogelijk om een groot stuk wild in één keer te
verorberen. Weggooien zou zonde zijn, want wie wist of
er morgen ook iets te eten zou zijn?
Op alle mogelijke manieren probeerden mensen voedsel
te bewaren. Één van de eerste conserveringstechnieken
die men ontdekte was het drogen. Met behulp van rook of
de buitenlucht werd voedsel gedroogd.
Voedselbewerking was in eerste instantie dus gericht
op het bewaren van voedsel. Het eetbaarder en gezonder
maken van voedsel kwam daar later bij. Bij granen leer
de men letterlijk om het kaf van het koren te scheiden
en de korrels werden fijngemalen. Van dit meel werd pap
gemaakt of deeg waar dan weer brood van werd gebakken.
Een geluk bij een ongeluk mogen wij misschien wel de
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ontdekking van bier noemen; langdurig bewaarde graanpap
of deeg ging na een tijdje gisten en deze gistende brij
leidde uiteindelijk tot het verkwikkende gerstenat.

Bierbereiding in de geschiedenis:
bij de oude egyptenaren en

in de Middeleeuwen

Overschot
De opbrengst van de landbouw en veeteelt werd lang
zaam vergroot door selectie van hoog-productieve soor
ten, rassen, grondbewerking, bevloeiing en gewasbe
scherming. Boeren leverden op een gegeven moment zelfs
een "surplus-productie", dat wil zeggen dat zij meer
produceerden dan zij met hun gezinnen opaten. Dit over
schot had belangrijke gevolgen voor de menselijke ge
schiedenis. Het was niet langer noodzakelijk dat ieder
een zijn eigen voedsel verbouwde.
Nieuwe ambachten konden ontstaan en dit leidde in de
Middeleeuwen tot verstedelijking. Nu was het voeden van
de steden in de Oudheid reeds een belangrijk probleem:
het platteland leverde voldoende maar hoe kreeg men het
graan, fruit en vlees onbedorven naar de stad? Kalif Al
Mahdi probeerde het in vroeger tijden met postduiven.
Hij bond kersen en ijs in zijden zakjes om de vogelpoten, maar deze methode kreeg weinig navolging.
De Middeleeuwers zochten naar effectievere oplossin
gen. Allerlei producten werden in gedroogde, gerookte
en gezouten vorm naar de steden vervoerd. Vruchten wer
den gesuikerd en het bleek mogelijk om melk in gefer
menteerde vorm te vervoeren.
Het bevoorraden van de steden maar ook van strijdende
legers en zeelieden vormden belangrijke drijfveren voor
het zoeken naar nieuwe conserveringstechnieken. De fou-
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ragering van de manschappen te land en ter zee was een
groot probleem. Zeelieden werd gedurende hun maanden
lang verblijf op zee aangeraden om hun scheepsbeschuit
uit te kloppen tegen de railing om zo de maden te ver
wijderen. Het mocht niet baten. Duizenden scheepslieden
overleden in de zestiende en zeventiende eeuw aan de
beruchte scheurbuik die het gevolg was van een gebrek
aan voldoende vitaminenrijk voedsel.
De Franse regering loofde daarom in 1795 een prijs
uit voor degene die een practische methode zou ontwik
kelen om levensmiddelen voor bederf te vrijwaren. De
kok, suikerbakker en uitvinder Nicolas Appert ontwik
kelde na jaren van experimenteren een methode om voed
sel te verhitten in afgesloten potten en flessen. De
Duitse fabrikant Weck nam deze methode over en zijn
naam werd verbonden aan deze nog steeds gebruikte con
serveringstechniek, het wecken.
Industrialisatie
Als gevolg van de industrialisatie, de verdergaande
verstedelijking, bevolkingsgroei en stijging van de
welvaart werd in de tweede helft van de negentiende
eeuw een begin gemaakt met de industrialisatie van de
levensmiddelenbereiding. De eerste schreden op die weg
waren nog niet erg spectaculair: nog steeds werden oude
ambachtelijke bereidingsmethoden gebruikt maar ze wer
den nu op grote schaal ingevoerd. De kuipen en vaten
werden dus omvangrijker en sommige slachterijen voerden
zelfs een soort lopende band in, maar de gehanteerde
technieken bleven hetzelfde als in de vroegere tijden.

Ambachtelijke
boterbereiding
rond 1800.

Ambachtslieden gingen door met het bereiden van voedsel
op grond van eeuwenoude kennis en ervaring.
Een probleem was echter dat zij niet begrepen hoe en
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Louis Pasteur
(1822-1895)

waardoor producten tot stand kwamen. Meestal hield men
zich streng aan het recept, maar dikwijls ging er iets
mis en dan stonden de ambachtslieden machteloos.
Van die nood werd soms een deugd gemaakt: naast bier
brouwerijen werd een azijnbedrijf gezet, dat het mis
lukte bier als grondstof gebruikte.
Naarmate de schaalvergroting doorzette, konden de fa
brieken zich eigenlijk geen grote mislukkingen meer
permitteren. Het werd dus van het grootste belang, dat
de processen tijdens de bereiding en verwerking van
voedselproducten beheersbaar werden. De opkomst van de
natuurwetenschappen bood het nodige gereedschap voor
deze beheerstechnieken. Zo legden met name de Duitsers
halverwege de vorige eeuw de grondslag voor de organi
sche chemie, die nu in de levensmiddelenindustrie een
belangrijke rol speelt.
De chemicus Liebig schreef in 1840 een voor zijn tijd
magistraal werk, getiteld "Die organische Chemie in
ihrer
Anwendung
auf
Agrikultur
und
Physiologie".
Pasteur ontdekte de werking van micro-organismen, die
processen als rotting, gisting, fermentatie en ziekten
beheersten.
De eerste succesvolle pogingen om kunstboter, ofwel
margarine, te maken werden ondernomen door de Engelsman
Palmer en de Fransman Mège-Mouriès. Ook de echte boter,
die tot de vorige eeuw altijd op de boerderij werd ge
karnd, ging men nu langs machinale weg vervaardigen.
Op deze manier raakten wetenschappers betrokken bij
de productie van levensmiddelen. De wetenschappelijke
benadering verschafte inzicht in de productieprocessen
en hierdoor werd hes mogelijk om deze processen te be
heersen. Misschien dat wij hier voor het eerst kunnen
spreken van levensmiddelentechnologie, waarbij tech
nologie opgevat kan worden als het op wetenschappelijke
wijze ontwikkelen van producten en processen.
Controle
Wetenschappers werden vervolgens ook ingeschakeld bij
de controle op vervalsing en schadelijke bestanddelen
in levensmiddelenproducten. Knoeierij met levensmidde
len was eeuwenlang een weinig riskante onderneming ge
weest. Het ging nooit om zeer grote hoeveelheden en bo
vendien was de kans op ontdekking klein.
Met de opkomst van de industriële voedingsmiddelen
bereiding werd de weg van producent naar consument lan
ger, de geproduceerde hoeveelheden waren groter en het
werd voor knoeiers dus lucratiever om ongewenste prak
tijken toe te passen.
De Koninklijke Academie van Wetenschappen (KAW) drong
reeds in 1865 bij de overheid aan op een wet, die ver
valsing van eet- en drinkwaren zou beteugelen. Haar
treurige bevindingen publiceerde zij in een uitvoerig
rapport. Een klein citaat hieruit:
"De melk wordt zelden in haren natuurlijken toestand
verkocht, en óf van een gedeelte der room beroofd, öf
met water vermengd. De gist wordt nu en dan vermengd
met zwavelzure baryt, krijt, pijpaarde of zeer fijne
dus genaamde chinaklei. Azijn wordt niet zelden ver-
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kocht onder een valschen naam
De bieren zijn
aan onderscheidene vervalschingen blootgesteld en be
vatten soms prikrinezuur. Het limoensap is niet zelden
uit limoenen afkomstig en bevat zwavelzuur, guttegom en
oker. De chocolade is soms met gebrande schillen van
erwten en boonen en andere gerooste stoffen vermengd."
Geen zuivere koffie dus. Er was dringende behoefte aan
bindende regels, wetten en controle om eerlijke handel
te garanderen en de gezondheid van de consumenten te
waarborgen en te beschermen.
Gaandeweg kregen wetenschappers meer kennis over de
samenstelling van eet- en drinkwaren. Er werden betere
onderzoeksmethoden ontwikkeld. Pas daarna kon men nor
men gaan stellen betreffende de gewenste samenstelling.
Belangrijke industrietak
De wetenschap van de levensmiddelentechnologie heeft
zich in onze eeuw ontwikkeld tot een onmisbare schakel
tussen de boerderij en de consument. Zij houdt zich
bezig met de verwerking van producten van plantaardige
en dierlijke oorsprong tot voedings-, voeder-, en ge
notmiddelen.
De voedings- en genotmiddelenindustrie behoort tot de
belangrijkste industrietakken van Nederland: vijfen
twintig procent van de totale Nederlandse industrie
komt voor haar rekening en zij biedt werk aan 165.000
mensen. Zestig tot vijfenzestig procent van wat Neder
landse boeren en tuinders produceren wordt door haar
verwerkt en het aantal artikelen is vanaf het begin van
onze eeuw gestegen van 200 naar meer dan 10.000.
Op de markt verschijnen nog steeds nieuwe produkten,
dat wil zeggen dat van bestaande agrarische grondstof
fen nieuwe artikelen of combinaties worden gemaakt;
chips van aardappelen en toetjes van zuivelprodukten,
om een paar voorbeelden te noemen.
Dankzij lage grondstofprijzen maar ook door verbete
ring van de procesvoering, mechanisering en automatise
ring kunnen de prijzen van de meeste levensmiddelen re
latief laag blijven.
Levensmiddelentechnologen moeten flexibel in kunnen
spelen op de voortdurende veranderingen in de levens
middelenindustrie. Fabrikanten krijgen immers te maken
met steeds hogere prijzen voor energie en grondstoffen,
consumenten worden kritischer, er komen strengere kwa
liteitsvoorschriften en ook de milieuwetgeving stelt
strengere eisen.
Vanuit voedingskundig oogpunt worden bovendien steeds
meer veranderingen voorgesteld. De belangrijkste taken
van de levensmiddelentechnologen zijn tegenwoordig het
zorgen voor differentiatie in het aanbod, bewerken van
verliezen, kwaliteitsbewaking, het ontwikkelen van pro
cessen en aanpassing aan nieuwe omstandigheden.
Haar wat betekent dit nu allemaal?
Net zo goed als er over smaak niet te twisten valt, kun
je ook over het begrip kwaliteit een verschillende me
ning hebben. Levensmiddelentechnologen proberen toch om
een aantal algemeen geldende kwaliteitsnormen op te
stellen. Een van die normen is bijvoorbeeld de veilig-
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heid van de voedingsmiddelen. De veiligheid wordt be
paald door microbiële hygiëne en chemische samenstel
ling van de producten.
Duurzaamheid is een andere kwaliteitsnorm. Een le
vensmiddelentechnoloog bekijkt bijvoorbeeld hoe je be
derf van een product zo lang mogelijk uit kunnen stel
len zonder dat dit ten koste gaat van andere waardevol
le eigenschappen. Vroeger was het een hele prestatie om
melk 24 uur goed te houden terwijl er tegenwoordig wel
twee tot drie weken kunnen zitten tussen het melken en
drinken. De melk is dus door de toegepaste behandeling
duurzamer geworden. Doordat geprobeerd wordt om levens
middelen duurzamer te maken, komen dikwijls nieuwe pro
blemen om de hoek kijken. Toen de melk door een hygië
nische behandeling langer houdbaar werd kwam het bederf
door sporevormende bacteriën naar voren; een vorm van
bederf waar melk vroeger nooit aan toe kwam ,omdat ze
tegen die tijd allang zuur was geworden.
Landbouwkundige ontwikkelingen en economische belan
gen hebben ervoor gezorgd dat wij als consumenten het
gehele jaar door de beschikking hebben over heel veel
verschillende producten. Dit noemen wij differentiatie
in het aanbod. Levensmiddelentechnologen hebben ook
hierin een belangrijke rol gespeeld. Bovendien worden
er steeds weer nieuwe produkten ontwikkeld. Koffiemelk,
een produkt van dierlijke oorsprong, heeft concurrentie
gekregen van imitatiemelk, een produkt van plantaardige
oorsprong.
Smaakvervlakking
Je kunt je natuurlijk heel terecht afvragen of deze
nieuwe ontwikkelingen altijd gewenst zijn. Zijn levens
middelentechnologen soms verworden tot smaakmakers, wa
ter- en luchtverkopers en marktmanipulators die probe
ren om met zo weinig mogelijk geld een nieuw product in
ons winkelkarretje te toveren?
Vol heimwee kunnen vooral oudere mensen soms verhalen
over het heerlijke eten van vroeger en dikwijls klagen
ze dat bijvoorbeeld drop niet meer naar drop smaakt en
dat de slagroom tegenwoordig zo luchtig is dat je ei
genlijk lucht hapt met een smaakje. Nu zal de verkla
ring hiervoor gedeeltelijk zijn dat onze smaakgevoeligheid vermindert als we ouder worden. Maar er zit soms
ook een kern van waarheid in de kritiek. Deskundigen
spreken van smaakvervlakking. Fabrikanten willen een
constante kwaliteit aanhouden en het gevolg is dat er
behalve weinig missers ook weinig uitschieters naar bo
ven zijn. Daarbij komt dat voor de beste smaak veelal
dure ingrediënten nodig zijn en daar wordt dan op be
spaard. Levensmiddelentechnologen zullen dikwijls de
aangewezen personen zijn om te blijven zoeken naar het
noodzakelijke evenwicht tussen economische belangen en
kwaliteitsbehoud.
Nieuwe paden, zoals die van de biotechnologie, worden
ingeslagen. Alhoewel nieuw? De mens heeft immers van
oudsher schimmels, bacteriën en gist gebruikt voor de
verwerking van landbouwprodukten en de bereiding van
voedings- en genotmiddelen. Het verschil met vroegere
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tijden is echter dat mensen toen niet begrepen hoe die
processen werkten en de huidige wetenschap van de le
vensmiddelen wil nu juist wel begrijpen hoe het werkt.
Kwaliteitsbeheersing, proceskundige sturing en ontwik
keling van nieuwe producten zijn hierdoor mogelijk ge
worden.
De werking van schimmels en bacteriën bij de berei
ding van voedsel en de te hanteren processen zijn dus
een belangrijke onderwerp van de studierichting levens
middelentechnologie; maar ook nieuwe ontwikkelingen zo
als het onderzoek naar enzymen staan volop in de be
langstelling. Enzymen blijken bijvoorbeeld in staat te
zijn celwandmateriaal van vruchten en groenten op ver
schillende manieren af te breken. In plaats van hakken,
persen en centrifugeren kun je nu dus proberen om met
behulp van enzymen allerlei nectars en sappen te krij
gen.
Levensmiddelentechnologisch onderzoek richt zich bo
vendien op een vollediger gebruik van grondstoffen, benutbaar maken van "afval" en besparing van energie.
Maar ook nieuwe problemen worden gesignaleerd. Wat zijn
bijvoorbeeld de consequenties van de voortdurende
schaalvergroting in de levensmiddelenindustrie, zoals
de massale slachting en verwerking van vlees- en vlees
waren?
In onze tijd ontstaan nieuwe risico's voor voedselinfecties en voedselvergifigingen als gevolg van veran
derde voedingsgewoonten en de toenemende internationale
handel. Levensmiddelentechnologen proberen ook hier op
lossingen aan te dragen.

2.2

Toekomstige ontwikkelingen

In deze paragraaf laat Prof. H.A. Leniger, degene die
een belangrijke impuls heeft gegeven aan het opzetten
van de studierichting levensmiddelentechnologie aan de
Landbouwuniversiteit, zijn gedachten gaan over zijn
verwachtingen ten aanzien van de ontwikkelingen in de
levensmiddelenindustrie, in de komende jaren.

Perspectief
Door Prof. Dr. Ir. H.A. Leniger
Wie, zoals steller dezes, de ontwikkeling van de voe
dingsmiddelenindustrie gedurende enkele decennia met
grote aandacht heeft gevolgd en bestudeerd, zal zich
vaak afvragen hoe het verder zal gaan. Ik maak dan ook
gaarne gebruik van de gelegenheid enkele gedachten op
papier te zetten.
Bij de ontwikkeling van de voedingsmiddelenindustrie
speelt een uitermate groot aantal factoren een rol,
Binnen een klein bestek zal alleen aan de voornaamste
facetten aandacht kunnen worden besteed. Daarbij dient
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te worden bedacht dat het gemakkelijker is iets zinnigs
te zeggen over de te verwachten richting van ontwikke
lingen dan over het tempo waarin zij zich zullen vol
trekken. Bij lezing van het onderstaande is het ook
goed voor ogen te houden dat voorspellingen een element
van wishful thinking inhouden; niet zelden zal de wens
de vader van de gedachte zijn!
Ik meen te kunnen stellen dat de voedingsmiddelenin
dustrie er over, zeg 20 jaar, duidelijk anders zal uit
zien dan thans het geval is en dat het toekomstbeeld
vooral bepaald zal worden door veranderingen in de hoe
veelheden voedingsmiddelen, die moeten worden geprodu
ceerd en hun samenstelling. Er zullen ook wel wijzigin
gen plaats vinden in de productiemethoden, maar ik ver
wacht dat deze een minder grote rol zullen spelen.
De volgende redenering maakt duidelijk wat voor ver
anderingen kunnen worden verwacht. Wat er in een be
paald gebied, bijvoorbeeld in Nederland of een grotere
regio, moet worden geproduceerd is afhankelijk van de
mografische factoren en voedingspatronen. Over de toe
komstige omvang en samenstelling van de bevolking be
staan tamelijk nauwkeurige schattingen/berekeningen.
Het is bekend dat de verhouding tussen verschillend
groepen van de bevolking nogal ingrijpend zal verande
ren en aangezien de voedingspatronen van deze groepen
verschillen zal alleen al om deze reden het totale
voedingsmiddelenpakket over een aantal jaren heel an
ders samengesteld zijn dan nu. Naar mijn overtuiging
zullen voorts kennis en inzicht op het gebied van voe
ding via onderwijs en voorlichting op den duur een zeer
grote invloed hebben op de eisen die consumenten aan
hun voedselpakket zullen stellen. Ik denk daarbij in
eerste instantie alleen nog maar aan de voedingswaarde.
Nu al is duidelijk merkbaar dat de consument meer en
meer rekening gaat houden met de aanbevelingen van voe
dingsdeskundigen. Men bedenke daarbij dat zowel de ont
wikkeling van de voedingswetenschap als de toepassing
ervan door gebruikers een zeer langzaam proces is. Ze
ker is echter dat de samenstelling van het gemiddelde
voedselpakket in de toekomst dichter bij de aanbevolen
samenstelling zal liggen dan nu het geval is, terwijl
de aanbevelingen natuurlijk ook een ontwikkelingsproces
door maken. Afgaande op bijvoorbeeld het "Advies richt
lijnen goede voeding" van de Voedingsraad van april '86
en aannemende dat de aanbevelingen niet al te zeer zul
len veranderen, kan worden geconcludeerd dat het gemid
delde voedselpakket op den duur geen 40 energieprocent
vet zal bevatten, maar 35 of misschien zelfs 30 ener
gieprocenten - gepaard gaande met sterke beperking van
de hoeveelheid verzadigd vet -, terwijl het verbruik
van koolhydraten zal gaan van 45 energieprocenten in de
richting van de 55 energieprocenten, wat gerealiseerd
moet worden door een groter verbruik van Polysacchari
den ten koste van mono- en disacchariden. Neemt men nu
verder in aanmerking dat het gewenst is de gemiddelde
energetische waarde van de voeding wat te beperken en
houdt men het beeld van de demografische opbouw van de
bevolking voor ogen, dan lig de conclusie voor de hand
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dat een bijzonder grote verschuiving in de hoeveelhe
den, soorten en samenstelling van onze voedingsmiddelen
in het verschiet ligt. Dit drukt uiteraard een stempel
op de gehele voedselketen.
Het is interessant te bedenken dat de consument een
keuze maakt uit het aanbod en daaruit samenstelt wat
hij wenst te eten. De voedingsmiddelenindustrie heeft
hierop betrekkelijk weinig invloed, maar past zich be
wust of onbewust aan, aan de vraag en zal zelfs trach
ten actief te anticiperen. In werkelijkheid is de gang
van zaken wel wat ingewikkelder dan hierboven is voor
gesteld. Om dit duidelijk te maken volsta ik met enke
le losse opmerkingen, die echter geen afbreuk doen aan
de algemene conclusie:
- het voorgaande moet ik in de eerste plaats wat rela
tiveren. Men moet er niet uit concluderen dat de ge
middelde consument - of de meeste consumenten - bij
het doen van inkopen op de allereerste plaats reke
ning houdt of houden met voedingswaarde. Integendeel,
andere kwaliteitseigenschappen spelen ook een rol en
vaak zelfs een overwegende: sensorische en estetische
factoren, gebruikswaarde en convenience, presentatie.
Wel is het zeker zo dat voedingswaarde geleidelijk
bij meer en meer mensen meer aandacht krijgt. Het is
een kwestie van langzame accentverschuiving met op
den duur grote consequenties.
- wanneer voedingswaarde een zwaarder accent krijgt,
betekent dit niet dat alle voedingsmiddelen een po
sitieve bijdrage hieraan dienen te leveren. Er zijn
eindeloos veel mogelijkheden ora uit het aanbod van
tienduizenden artikelen een goede voeding samen te
stellen en in het op te bouwen pakket is zelfs ruim
schoots plaats voor artikelen die op zichzelf beoor
deeld misschien niet zo wenselijk zijn. Voeding heeft
gelukkig meer functies dan het optimaal in stand hou
den van ons lichaam en een matig gebruik van "snoep
goed" en "genotmiddelen" hoort daarbij. Dit neemt
echter niet weg dat de consumptie hiervan wel wat zal
dalen naarmate voedingswaarde een grotere rol gaat
spelen.
- het is natuurlijk zo dat veiligheid een primaire eis
is, met inbegrip van veiligheid uit hygiënisch oog
punt; deze facetten kunnen hier echter buiten be
schouwing blijven omdat de invloed ervan op de voe
dingsmiddelenindustrie beperkt is.
- het koopgedrag van (sommige groepen van) consumenten
wordt ook bepaald door allerlei "externe" maatschap
pelijke factoren als ethische overwegingen, energieinhoud van voedingsmiddelen, milieuvriendelijkheid
van processen, relaties met ontwikkelingslanden. De
invloed van deze en dergelijke factoren is moeilijk
te schatten, maar lijkt vooralsnog niet groot.
- het is bekend dat de voedselkeuze ook bepaald wordt
door prijs en verkrijgbaarheid van artikelen; dit
verandert echter weinig aan de gepretendeerde redene
ring.
- het feit dat een deel van ons voedingsmiddelenpakket
bestaat uit verse producten, is in het voorgaande
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buiten beschouwing gelaten. Er is geen aanleiding te
verwachten dat dit percentage nog belangrijk zal toeof afnemen en deze factor heeft daarom nauwelijks in
vloed op de industrie (wel op de distributie!).
- tot nu toe is ook niet gesproken over de aanzienlijke
import en export van voedingsmiddelen. Voor het as
sortiment en de kwaliteit hiervan geldt in grote lij
nen hetzelfde als voor de voedingsmiddelen de in ei
gen land voor de binnenlandse markt worden gefabriceerd. De hoeveelheden worden bepaald door onze con
currentiepositie. Ik ben er niet gerust op dat wij
deze zullen kunnen handhaven. Een deel van onze voe
dingsmiddelenindustrie heeft het al moet afleggen
tegen bedrijven in streken die in sommige opzichten
meer begunstigd zijn en dit proces is mogelijk nog
niet ten einde. De toenemende marktpenetratie vormt
een ernstige bedreiging. Wanneer een verzwakkende
concurrentiepositie zich ook zou uiten in een stag
natie van de export, ontstaat een precaire situatie.
- tenslotte is het interessant er op te wijzen dat een
enorme variatie bestaat in voedselpakketten. De ener
getische waarde en de hoeveelheden voedingsstoffen
schommelen tussen zeer ruime grenzen. Veranderingen
moet met dus altijd afmeten aan gemiddelden van de
gehele bevolking of voor daarin te onderscheiden
groepen van mensen, een en ander over niet te korte
perioden. Dit zijn interessante aspecten voor statis
tici.
De vraag doet zich nu voor in hoeverre de ingrijpende
veranderingen in wat de voedingsmiddelenindustrie zal
moeten produceren teneinde te kunnen blijven voldoen
aan de wensen van de afnemers, gepaard zullen gaan met
ontwikkelingen op technologisch terrein. Noodzakelijk
zijn verdere ontwikkelingen niet. Er is immers een zeer
groot arsenaal van werkwijzen en apparaten beschikbaar
om, behoudens wellicht in zeer uitzonderlijke gevallen,
alles te maken wat men wil. De voedingsmiddelenindus
trie heeft in de laatste 40 jaar een geweldige ontwik
keling doorgemaakt, die gekenmerkt kan worden door
trefwoorden als: groei van het productievolume, ver
plaatsing van voedselbereiding van keuken naar bedrijf,
sterke toeneming van het aantal voedingsmiddelen (as
sortiment), product- en procesontwikkeling, herstruc
turering, concentratie en specialisatie, investering in
nieuwe productie-eenheden en installaties, verpakking
en distributie, energie en milieu. Enkele jaren geleden
nam het groeitempo duidelijk af; de ontwikkeling van de
voedingsmiddelenindustrie naderde als het ware een
asymptoot. De groei was in sommige opzichten zelfs te
ver doorgeschoten; er was, bij een verzadigde binnenen buitenlandse markt sprake van een te grote produc
tiecapaciteit. In vele branches en bedrijven was de
rentabiliteit te ver gedaald, de cash flow te ver afge
nomen, de arbeidsinkomensgrootte te hoog, de mogelijk
heden tot verder rationalisatie vrijwel uitgeput. Er
was duidelijk behoefte aan consolidatie en een adempau
ze. Voor nieuwe activiteiten zijn krachtige motieven
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nodig. Zolang risicodragend kapitaal schaars en duur
is, zal men uiterst voorzichtig zijn met het doen van
nieuwe investeringen. Deze zijn slechts verdedigbaar
wanneer men vrij zeker is van een redelijk rendement.
Ik realiseer mij dat ik onvoldoende op de hoogte ben
van de meest recente ontwikkelingen, waarover anderen
beter kunnen oordelen dan ik. Het wel en wee van de
voedingsmiddelenindustrie heb ik gedurende de laatste
jaren slechts oppervlakkig kunnen volgen. Daarbij heb
ik nog geen duidelijke symptomen kunnen ontdekken, wij
zend in de richting van nieuwe ontwikkelingsimpulsen
(enzymtechnologie?). Wel heb ik kunnen constateren dat
anderen optimistischer zijn dan ik en ik hoop dat zij
gelijk krijgen!
Laat ik tot besluit twee voorbeelden noemen ter toe
lichting van mijn twijfels.
- Er wordt gestreefd naar continue processen, automati
sering en procesregeling. Ik vraag me dan af of dit
in bedrijven die een groot assortiment op vrij kleine
schaal produceren zinvol en mogelijk is. De kwali
teitseigenschappen die men wil beheersen zijn nauwe
lijks meetbaar; is het dan mogelijk een proces te re
gelen? Indien dit wel het geval is, vereist dan de
automatisering geen zeer grote investering, die het
rendement van het proces in nadelige zin beinvloedt?
- Er wordt gesproken over nieuwe processen en produc
ten. Is daar behoefte aan, hebben zij maatschappelijk
nut? En worden deze producten betaalbaar, d.w.z. zal
de consument ze kopen bij vergelijking met bestaande
artikelen en prijzen?
Dit is het soort vragen dat bij mij opkomt. Ik blijf
uitzien naar een bemoedigend antwoord.
Net als Prof. Leniger, hebben vele mensen zo hun vra
gen en gedachten over de toekomst van de levensmidde
lentechnologie. Met het onderwijs en onderzoek aan de
Landbouwuniversiteit op het gebied van de levensmidde
lentechnologie, en de technologen die nu hun eigen
functie vervullen in onze maatschappij, zullen in de
toekomst veel van deze vragen worden beantwoord, maar
wellicht nog meer nieuwe worden opgeroepen, en zal aan
vele gedachten daadwerkelijk gestalte worden gegeven.
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H O O F D S T U K III
DE GESCHIEDENIS VAN LEVENSMIDDELENTECHNOLOGIE
IN WAGENINGEN

3.1

3.1.1

Het ontstaan van de vakgroep Levensmiddelentechnologie

Voorgeschiedenis

De geschiedenis van het Wageningse landbouwonderwijs
is nu ruim een eeuw oud. In 1873 nam het gemeentebe
stuur het besluit aan de plaatselijke HBS een twee-ja
rige landbouwcursus te verbinden. Al spoedig daarna, in
1876, haakte de Nederlandse regering daarop in door in
dit stadje van toen 6000 inwoners te beginnen met het
Rijkslandbouwonderwijs (De Wageningse Rijkslandbouw
school). De paar jaar ervaring die men hier op dat
terrein had, de ligging van Wageningen centraal in het
land en de aanwezigheid van klei-, zand- en veengronden
gaven bij deze keuze voor Wageningen de doorslag.
In 1904 werd de opgerichte landbouwschool omgezet in
Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool (3 jaar
onderwijs gebaseerd op een vijf-jarige HBS met moge
lijkheid van specialisatie in een 4e jaar) en het stu
dieprogramma werd verdeeld in zes richtingen waaronder
landbouwscheikunde en landbouwtechnologie. Leraren in
scheikunde gaven toen o.a. les in zuivelbereiding, voe
dermiddelen, verwerking van olie-, zetmeel- en suikerbevattende plantendelen.
In of. omstreeks 1908 kwam Ir. Roelof Verschuur,
scheikundig ingenieur, de staf van leraren versterken.
Hij was de eerste docent in de technologie en behandel
de o.a. de zojuist genoemde producten, alsmede bier en
spiritus. Er waren ook practica, maar aan onderzoek
werd weinig gedaan.
Vooruitlopend op het hieronder volgende zij hier ver
meld dat Ir. Verschuur vele jaren later, namelijk in
1927, bij de Delftse hoogleraar Böeseken (organicus)
promoveerde tot doctor in de technische wetenschappen
op een in Wageningen uitgevoerd onderzoek. De titel van
het proefschrift luidt: "De verandering van de rotatie
en van het geleidend" vermogen van enkele suikers in wa
terige oplossing met en zonder boorzuur".

Salverdaplein
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De ontwikkeling van de landbouwschool ging voorspoe
dig; wat als middelbare school was begonnen nam rond de
eeuwwisseling karaktertrekken aan van een universitaire
instelling; toch duurde het nog tot 1917 voordat de re
gering het universitaire karakter van het Wageningse
landbouwonderwijs in de wet erkende (wet tot regeling
van het Hooger Landbouwkundig en het Hooger veeartsenijkundig onderwijs 1917). Dat lag vooral aan de aarze
ling bij de volksvertegenwoordiging om in een platte
landsgemeente als Wageningen een heuse universitaire
instelling te vestigen. En dat terwijl gerenommeerde
universiteiten in enkele steden graag een landbouwkun
dige faculteit erbij wilden hebben. Geen wonder dat de
kronieken "grote vreugde in heel de gemeente" meldden
toen de minister van landbouw op 9 maart 1918 naar Wa
geningen kwam om de Landbouwhogeschool officieel te
openen. De titel "landbouwkundig ingenieur" werd inge
voerd. Een aantal leraren werd bevorderd tot hoogle
raar, anderen tot lector. Tot laatstbedoelden behoorde
de lector in de technologie, Dr. Ir. R. Verschuur.

Duivendaal
ftyks Xandbouwschool te Waqeningen

V-

In het begin was de studie aan de Landbouwhogeschool,
na een propaedeuse van lh jaar, verdeeld in vijf hoofd
richtingen: Nederlandse Landbouw, -Bosbouw en -Tuin
bouw, Koloniale Landbouw en -Bosbouw. Van deze richtin
gen was de Nederlandse Landbouw verdeeld in vier sub
richtingen: akker- en weidebouw, veeteelt, zuivelberei
ding en landhuishoudkunde. Een academische opleiding op
het gebied van zuivel bestaat derhalve sinds 1918. In
de loop der jaren werd de studie voor de tropen ver
deeld in drie subrichtingen, zodat er vóór de tweede
Wereldoorlog uiteindelijk elf richtingen waren.
Wat geschiedde met de technologie? Het vak technolo
gie speelde in verschillende studierichtingen een rol.
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In de kandidaatsstudie was landbouwtechnologie faculta
tief, evenals bostechnologie, maar tuinbouwtechnologie
was een verplicht vak. In de ingenieursstudie van ver
schillende richtingen kon technologie als keuzevak wor
den opgenomen in het programma van twee verplichte vak
ken, één vak met begrensde keuze en één vak met vrije
keuze.
Helaas is over aard en inhoud van het technologie-on
derwijs in de periode tot de tweede Wereldoorlog weinig
bekend. In de studiegidsen kan men summiere mededelin
gen aantreffen. De landbouwtechnologie omvatte een
overzicht van suiker- en zetmeelfabricage, alsmede gistings- en andere bedrijven. In de tuinbouwtechnologie
ging het uiteraard om bewaren en verwerken van fruit en
groenten, in de bostechnologie om de houtverwerkende
industrie en het verbeteren van de eigenschappen van
hout, terwijl in de richting koloniale landbouw aan
dacht werd besteed aan vezels, cacao, rubber e.d. Het
onderwijs was in ieder geval product-gericht en waar
schijnlijk beschrijvend van karakter.
Ook over de aantallen studenten in de verschillende
richtingen en studieperioden, die het technologie-on
derwijs volgden, zijn geen gegevens bij de hand. Even
min is te achterhalen of hun opleiding in de technolo
gie grote invloed heeft gehad op het verloop van hun
carrière.

Interieur van het pand aan de Heerenstraat 21.
Suite ingericht tot collegezaal
Laboratorium voor bacteriologie

In een vroeg stadium was er al sprake van het "Tech
nologisch
laboratorium
van de
Landbouwhogeschool",
later werd dit "Laboratorium voor technologie" genoemd;
het was gevestigd aan de Heerenstraat 21. Waaruit de
practica bestonden, is niet bekend. Veel onderzoek is
waarschijnlijk niet verricht, het aantal publicaties is
zeer beperkt. De na de oorlog in het laboratorium aan
getroffen outillage zou er op kunnen wijzen dat aan re-
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search weinig werd gedaan; een dergelijke conclusie
moet echter voorzichtig worden gehanteerd want in de
oorlog is zeer veel apparatuur verwoest, zodat na de
oorlog practisch opnieuw begonnen moest worden met de
inrichting van het laboratorium.
Een onderwerp waarnaar in het laboratorium nogal wat
onderzoek is verricht, is houtverkoling. Houttechnolo
gie had blijkbaar de bijzonder belangstelling van Dr.
Verschuur, getuige een na de oorlog aangetroffen vrij
groot aantal scripties, waarvan verscheidene op het ge
bied van hout. Deze scripties zouden er ook op kunnen
wijzen dat ingenieursstudenten die technologie als af
studeervak kozen, vaak literatuurstudies verrichtten in
plaats van experimenteel onderzoek.
Tot de tweede Wereldoorlog maakte de Landbouwhoge
school een periode van rustige groei door: het aantal
hoogleraren nam langzaam toe: in 1918 werd met 29 hoog
leraren begonnen, twintig jaar later waren er slechts 2
bijgekomen. De studentenbevolking verdubbelde, maar
bleef toch vrij klein: van ruim 200 in 1918 nam zij toe
tot een kleine 500 aan het begin van de tweede Wereld
oorlog.
De tweede Wereldoorlog bracht te Wageningen een to
tale ommekeer teweeg. Na 1945 ontwikkelde zich in tien
jaar tijds een in de gehele wereld bekend "centre of
agricultural science". Deze ontwikkeling werd gestimu
leerd door twee overwegingen. In de eerste plaats werd
ingezien dat de economische positie kon worden verbe
terd door vergroting van de agrarische export en dat
daarvoor onderwijs en onderzoek nodig waren. In de
tweede plaats leek een belangrijk afzetgebied voor
landbouwkundige ingenieurs, het voormalige Ned. Oost
Indië, grotendeels weg te vallen.
Een en ander had tot gevolg dat gestreefd werd naar
verbreding van het werkterrein van de Landbouwhoge
school, naar diversificatie dus. Het aantal vakken (en
dus docenten) groeide snel en sterk. Al spoedig be
sloot de Senaat ook het onderwijs (en het onderzoek) in
de technologie een zwaarder accent te geven door voor
te stellen het lectoraat om te zetten in een gewone
leerstoel. In het studiejaar 1945-1946 bereikte Dr.
Verschuur de pensioengerechtigde leeftijd en verzocht
om ontslag. Hij bleef echter in functie totdat pas in
het studiejaar 1947-1948 een opvolger, de eerste hoog
leraar in de "technologie", in dienst trad.
Het was Dr. Ir. Anton Philip Weber, landbouwkundig
ingenieur, geboren in 1910, in 1934 bij Prof. Olivier
gepromoveerd tot doctor in de landbouwkunde op een
proefschrift, getiteld: "Betrekkingen tusschen de con
stitutie van organische verbindingen en den invloed van
het hydroxyl-ion bij hydrolyse". Het valt op dat ook
dit onderwerp weinig "technologisch" is!
In zijn rede over het studiejaar 1949-1950 moest de
Rector Magnificus tot zijn spijt mededelen dat Prof.
Weber na een ambtsperiode van slechts anderhalf jaar op
zijn verzoek ontslag was verleend. Over de aanleiding
is alleen bekend dat de ontwikkeling hem te langzaam
ging-
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Het duurde tot 1 december 1950 totdat Dr. Ir. H.A.
Leniger de opengevallen plaats kon innemen. Ook zijn
leeropdracht luidde "de technologie".
Tot slot zij nog vermeld, dat kort na de oorlog het
onderwijs in de zuivelbereiding ook een nieuwe impuls
kreeg. Prof. Ir. B. van der Burg ging in 1949 met pen
sioen en zijn leerstoel werd in tweeën gesplitst. Dr.
H. Mulder werd benoemd tot hoogleraar in de zuivelbe
reiding en melkkunde met uitzondering van de zuiveltechniek en Ir. S. Hartmans tot hoogleraar in de zuiveltechnologie.
In 1950 waren er zo'n 50 professoren, 68 wetenschap
pelijke medewerkers en het aantal studenten telde voor
het eerst meer dan 1000.

3.1.2

De periode na 1950: de eerste jaren

Na de benoeming van Prof. Leniger werd het onderwijs
opnieuw ingericht; colleges dienden te worden opgezet
en apparatuur moest worden vervaardigd. Dit kostte ui
teraard veel tijd. Het verrichten van onderzoek was
daarom niet goed mogelijk, ook al vanwege ongeschikte
huisvesting. Een nieuw laboratorium was een eerste
prioriteit en toestemming daarvoor werd vrij snel ver
leend. Op 1 september 1954 kwam de eerste vleugel van
het latere Scheikunde-complex "De Dreyen" gereed. Het
gebouw bevatte een laboratorium voor chemisch onder
zoek, een semi-technische hal, een goede werkplaats en
uitgebreide
technische
voorzieningen.
Een
volgend
probleem was het opbouwen van een staf van medewerkers.

Het eerste la
boratorium voor
technologie op
De Dreyen.
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Voor ogeri stond een staf bestaande uit een fysischtechnoloog, een chemicus en een werktuigkundig inge
nieur, elk geassisteerd door een tweetal mensen met een
hogere beroepsopleiding, daaronder lager laboratoriumpersoneel en ernaast een aantal mensen in secretariaat,
werkplaats en tekenkamer. Om allerlei redenen is deze
personeelsopbouw nooit gerealiseerd. Ondanks de goede
materiële voorzieningen is daarom in de beginjaren van
Prof. Leniger het onderzoek niet goed van de grond kun
nen komen. Wel werd uiteraard nagedacht over de afbake
ning en ontwikkeling van het werkterrein.

3.1.3

Muurschildering
in het scheikundegebouw.

Afbakening en ontwikkeling van het werkterrein Levens
middelentechnologie

In zijn inaugurele rede (1951) betoogde Leniger dat
het voor landbouwkundige ingenieurs van verschillende
studierichtingen nuttig was zich enigszins op de hoog
te te stellen van de eerste fasen van de verwerking van
producten
voortgebracht
door
landen
tuinbouw,
veeteelt, visserij en bosbouw. Een nauwe relatie tus
sen de primaire productie en kennis van grondstoffen en
die eerste verwerkingsfasen werd van belang geacht. Dit
sloot ook duidelijk aan bij de wens van hoogleraren uit
de andere vakgebieden om met de technologie dicht bij
de landbouw te blijven. Daar kwam nog bij dat de Land
bouwhogeschool zich niet op het terrein van de Techni
sche Hogescholen zou begeven, die "echte technologen"
opleidden. Technologie aan de LH was dus in het begin
slechts een keuzevak in de ingenieursstudie en afstuderenden mochten zich beslist geen technologen noemen.
Blijkens de inaugurele rede begon het terrein van de
technologie onmiddelijk na het oogsten van plantaardige
en de winning van dierlijke producten. Verder werd be
toogd dat bij de verwerkingsprocessen verschillende
disciplines een rol spelen, ni. (bio)chemische en mi
crobiologische aspecten, terwijl de verwerking een fy
sisch- technologisch en/of een mechanisch-technologisch
karakter kan hebben met bovendien nog werktuigkundige
aspecten. Van het begin af aan is er naar gestreefd de
technologie zodanig te behandelen dat kennis en inzicht
worden verkregen die op allerlei producten en processen
kunnen worden toegepast, dus geen producttechnologie.
Dit uitgangspunt was toendertijd al min of meer aan
vaard bij de chemische technologie, maar het was nieuw
voor de verwerking van biologische materialen. Al met
al was het terrein van de technologie van plantaardige
en dierlijke producten in de optiek van Leniger zeer
uitgestrekt en divers. Het werd gaandeweg steeds duide
lijker dat levensmiddelentechnologie door de aard van
de grondstoffen, producten en processen grote verschil
len. vertoont met chemische technologie en dat zou ook
tot uiting moeten komen in de opleiding van levensmid
delentechnologen t.o.v. die van scheikundige inge
nieurs. Dit leidde tot de
instelling van de studie
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Prof. Dr. W.
Pilnik tijdens
zijn inaugurele
rede in 1966.

richting XVIII-landbouwtechnologie in 1956 (zie 3.2.2).
Ondertussen gingen de ontwikkelingen verder: de le
vensmiddelenindustrie ging zich steeds meer op de con
sumenten richten en bijgevolg nam de aandacht voor het
eindproduct toe. De aanvankelijk innige relatie met de
primaire productie werd wat minder innig en de aandacht
van onderwijs en onderzoek richtte zich meer op de kwa
liteit van eindproducten. Het personeelsgebrek was ech
ter nog steeds nijpend en het was onmogelijk voor één
hoogleraar alle aspecten van de levensmiddelentechnolo
gie te behandelen. Het gebied werd daarom na verloop
van tijd gesplitst in levensmiddelenchemie en -micro
biologie
enerzijds
en
levensmiddelenfabricage
entechniek anderzijds. Leniger nam het laatstgenoemde
deel voor zijn rekening, terwijl voor het eerstgenoemde
deel een nieuwe hoogleraar werd gezocht en gevonden in
de persoon van Dr. W. Pilnik (september 1963). De
nieuwe hoogleraar zou aandacht dienen te besteden aan
chemische omzettingen en microbiële veranderingen in
voedingsmiddelen tijdens bewaring en verwerking en aan
sensorische en andere kwaliteitseigenschappen. Tegelij
kertijd met de komst van Prof. Pilnik werd de richting
XVIII (in 1962 veranderd in levensmiddelentechnologie)
gesplitst in twee differentiaties (zie 3.2.2). In de
jaren zestig kwamen er meer personeelsleden en het on
derwijs kon opnieuw opgezet en uitgebreid worden. Ook
het onderzoek kwam in deze tijd goed van de grond.
Zoals hierboven al vermeld werd in 1949 de leerstoel
zuivelbereiding in tweëen gesplitst en bezet door Prof.
Mulder en Prof. Hartmans. In 1964 werd Prof. Hartmans
opgevolgd door Prof. Ir. E.A. Vos, hoogleraar in de
zuivelbereiding en melkkunde (de naam van de leerstoel
werd nu dezelfde als die van Prof. Mulder). Bij de be
noeming van Prof. Leniger werd afgesproken dat de hoog
leraar technologie zich niet bezig zou houden met melk
en zuivelproducten. Wel volgden studenten zuivelberei
ding (richting V) de colleges technologie; na het ont
staan van de studierichting levensmiddelentechnologie
(richting XVIII) volgden studenten van deze richting
ook wel vakken bij Zuivel. Er waren dus goede relaties
tussen beide richtingen. Het onderzoek bij Zuivel kwam
in de vijftiger en zestiger jaren ook goed van de
grond. Zuivel was destijds gehuisvest in een goed geou
tilleerd laboratorium aan de Lawickse Allee.
Met de invoering van de WUB (Wet Universitaire Bestuurshervorming) in 1970 ontstond de vakgroep Levens
middelentechnologie waarin de leerstoelen levensmidde
lenchemie en -microbiologie, levensmiddelenfabricage en
-techniek, zuiveltechnologie en melkkunde werden vere
nigd. Omdat de vakgroep door deze fusie erg groot werd
is uit bestuurlijke overwegingen besloten de vakgroep
onder te verdelen in secties, te weten, de sectie Le
vensmiddelenchemie en -microbiologie, de sectie Proces
kunde en de sectie Zuiveltechnologie en melkkunde
(sinds 1978 Zuivel en Levensmiddelennatuurkunde). Bo
vendien werd in 1970 een studiehervorming doorgevoerd
(zie 3.2.3). Vóór de invoering van de WUB bestonden er
geen vakgroepen; er waren leerstoelen, bekleed door
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professoren die een aantal medewerkers hadden. De rich
tingshoogleraar bepaalde grotendeels het studieprogram
ma voor studenten in die richting. Invoering van de WUB
betekende niet alleen meer inspraak van studenten, maar
vooral ook van het wetenschappelijk personeel.
Het gebied van de levensmiddelenchemie en -microbio
logie bleek op den duur voor één docent te omvangrijk,
zeker ook wanneer ruime aandacht aan onderzoek diende
te worden geschonken. Daarom werd besloten het onder
zoek en onderwijs in de levensmiddelenmicrobiologie te
laten verzorgen door een buitengewoon hoogleraar in de
persoon van Dr. E.H. Kampelmacher (april 1971). Hij
heeft gedurende zijn werk aan de LH veel aandacht ge
schonken aan alle aspecten van voedselinfecties enintoxicaties, zowel wat betreft de epidemiologie, iso
latiemethoden als maatregelen voor preventie; ook werd
onderzoek gedaan naar hygiëne in al zijn aspecten.
Toen Leniger in 1972 werd benoemd tot Rector Magnifi
cus van de Landbouwhogeschool, werd besloten zo spoedig
mogelijk een opvolger voor hem te zoeken. Dat duurde
tot 1974, toen zijn oud-leerling Dr. Ir. S. Bruin hem
opvolgde. De ontwikkeling die ondertussen plaats had
gevonden werd goed geïllustreerd door de leeropdracht
van Bruin: niet de "technologie", maar de "proceskun
de". Gedurende de periode van Prof. Bruin stonden blij
kens zijn inaugurele rede getiteld "proceskunde en pro
cesinnovatie" een aantal ontwikkelingen centraal die in
het onderzoek aan de orde dienden te komen. We noemen
hier met name het onderzoek naar processen waarbij af
valstoffen omgezet worden in benutbare producten, het
onderzoek naar procesoptimalisatie t.b.v. lager ener
gieverbruik en een lagere milieubelasting.

De bouw van het Biotechnion begin jaren zeventig.
Het eerste beton. De schoorsteen van de technologiehal.
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In het jaar 1974 moet ook zeker als een mijlpaal ge
zien worden: toen werd namelijk een nieuw gebouw in ge
bruik genomen, het Biotechnion, waarin de hele vakgroep
Levensmiddelentechnologie werd gehuisvest (maar ook
andere vakgroepen); in 1981 werd het gebouw nog verder
uitgebreid
In 1975 vertrok Prof. Mulder bij de sectie Zuivel
wegens pensionering. Ondertussen was de tijd rijp ge
worden voor het instellen van een nieuw vakgebied, de
levensmiddelennatuurkunde. Zoals Leniger al in zijn in
augurele rede aangaf zijn fysische eigenschappen van
belang bij verwerkingsprocessen, maar nieuw was het in
zicht dat kwaliteitsaspecten van levensmiddelen even
goed door fysische eigenschappen als door chemische en
microbiologische worden bepaald. De levensmiddelenna
tuurkunde kwam min of meer voort uit de zuiveltechnologie en melkkunde en met het vertrek van Prof. Mulder
was er een mogelijkheid dit nieuwe vakgebied middels
een leerstoel uit te bouwen. Na veel discussie werd be
sloten deze vacature te doen bezetten door een hoogle
raar met de leeropdracht "de fysica en fysische chemie
van levensmiddelen, met bijzondere aandacht voor de
zuivel". In 1977 werd Dr. A. Prins als zodanig benoemd.
(In 1985 is de toevoeging "met bijzondere aandacht voor
de zuivel" komen te vervallen.) In 1982 volgde Dr. Ir.
P. Walstra (die in 1977 al tot lector op persoonlijke
gronden was benoemd) Prof. Vos op als hoogleraar in de
Zuivelkunde.
In 1982 werd Prof. Bruin opgevolgd door Dr. Ir. K.
van 't Riet. Inmiddels waren de ontwikkelingen verder
gegaan en begon met name bij de sectie proceskunde de
biotechnologie zich sterker te profileren. Deze ontwik
keling heeft uiteindelijk geleid tot de benoeming van
Dr. Ir. H. Tramper tot hoogleraar in de bioprocestechnologie (april 1987). Prof. van 't Riet neemt sindsdien
de levensmiddelenproceskunde voor zijn rekening. Overi
gens brengt dat ons tot de constatering dat de sectie
proceskunde niet meer persé de levensmiddelenfabricage
centraal stelt en, in dat opzicht, weer enigszins bui
ten het vakgebied Levensmiddelentechnologie treedt.
Ook het belang van het vakgebied Levensmiddelenmicro biologie werd onderkend omdat bij het vertrek van de
buitengewoon hoogleraar Kampelmacher een gewone leer
stoel werd ingesteld, die sinds 1986 door Dr. Ir. F.
Rombouts wordt bezet. Deze benoeming kreeg een extra
cachet doordat hij de eerste hoogleraar is die niet
door de Kroon maar door het College van Bestuur is be
noemd.
De laatste jaren zijn de ontwikkelingen, ondanks de
druk van de bezuinigingen, stormachtig geweest. Recen
telijk is een bijzondere leerstoel "integrale kwali
teitsborging" ingesteld, die sinds juli 1987 wordt be
kleed door Ir. M.G. van den Berg voor één dag in de
week. Toen dit jubileumboek zo goed als klaar was dien
de de volgende ontwikkeling zich al weer aan: per 1
september 1987 is Dr. Ir. J. de Bont benoemd tot hoog
leraar in de industriële microbiologie; de mogelijkheid
bestaat dat binnen de vakgroep Levensmiddelentechnolo-
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gle een sectie met dezelfde naam wordt gevormd. Ten
slotte bestaat er nog een plan om een bijzondere leer
stoel in verpakkingen van levensmiddelen in te stellen,
maar het is op dit moment nog niet duidelijk of dat
inderdaad gaat lukken.
Zowel de vakgroep levensmiddelentechnologie als de
Landbouw Universiteit (tot september 1986 Landbouw
Hogeschool geheten) zijn, zoals uit het voorafgaande
blijkt, zeker de laatste 25 jaar stormachtig gegroeid.
In dit kader is het interessant te vermelden, dat er
thans zo'n 7000 studenten (waarvan zo'n 600 levensmid
delentechnologen) studeren aan de LUW. Het aantal pro
fessoren bedraagt thans ruim 100 en het aantal weten
schappelijk medewerkers bedraagt ruim 500.'
Het is echter de vraag, of de komende 25 jaar net
zo'n ontwikkeling te zien geeft, als de voorafgaande
periode. Hoewel het niet op z'n plaats is in dit
hoofdstuk in te gaan op toekomstige ontwikkelingen,
kunnen we toch niet voorbij gaan aan twee ontwikke
lingen die zich aandienen en zeker hun invloed zullen
krijgen op de ontwikkeling van de vakgroep levensmid
delentechnologie en de Landbouw Universiteit in z'n
algemeenheid:
1. afname van het aantal studenten, als gevolg van de
verkorting van de studieduur en door de doorwerking
van lageïe geboorteaantallen (voor het jaar 2000
worden er ongeveer 4000 à 5000 studenten verwacht).
2. opzetten en uitvoeren van langdurige onderzoeksen onderwijsprogramma's zal in de toekomst moei
lijker worden, daar de vaste staf niet uitgebreid
mag worden met wetenschappelijk medewerkers, wel
middels (kortdurige) AIO-plaatsen (Assistent
In
Opleiding).
In het hiernavolgende deel, zal specifiek worden in
gegaan op de ontwikkeling van het onderwijs (de studie
richting levensmiddelentechnologie) en in hoofdstuk 4
zal het onderzoek, zoals dit in de afgelopen jaren is
verricht en zoals het zich naar alle waarschijnlijkheid
verder zal ontwikkelen, aan de orde komen.
(Bron: Levensmiddelentechnologie aan de Landbouwhoge
school Wageningen, een terugblik op onderwijs en onder
zoek bij gelegenheid van het aftreden van Prof. Dr. Ir.
H.A. Leniger)
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3.1.4

Hoogleraren

PROCESKUNDE

/

Prof. Dr. Ir. H.A. Leniger
Hij werd geboren in 1911. Na zijn stu
die scheikundige technologie, was hij
achtereenvolgens werkzaam bij de afde
ling fysische scheikunde in Delft, het
Proefstation West-Java en TNO. In 1948
promoveerde hij in Delft op een proef
schrift getiteld "De technologie van het
verflensen van theeblad". In 1950 werd
hij benoemd tot hoogleraar in de techno
logie. Daar bouwde hij het onderzoek en
het onderwijs in de technologie op met
geleidelijk meer en meer nadruk op le
vensmiddelentechnologie. Van 1972 tot
1975 was hij Rector Magnificus van de
LH. In januari 1978 trad hij af als
actief hoogleraar.

Prof. Dr. Ir. S. Bruin
Hij studeerde levensmiddelentechnologie aan de
LH en promoveerde aldaar cum laude in 1969. Tot
1974 was hij werkzaam bij het Shell onderzoeks
laboratorium. Van 1974 tot 1980 was hij hoogle
raar in de proceskunde. Op het moment werkt hij
bij Unilever Research in Vlaardingen.

Prof. Dr. Ir. K. van 't Riet
Hij werd in 1945 geboren in de Haarlemmermeer.
Na zijn studie technische natuurkunde in Delft
promoveerde hij aldaar op het Laboratorium voor
Fysische Technologie. Na zijn promotie trad hij in
dienst bij Gist-Brocades in de research-afdeling.
Daar hield hij zich vooral bezig met fermentatie
en opwerkingsprocessen. In 1982 werd hij benoemd
tot hoogleraar in de proceskunde.

65

Prof. Dr. Ir. J. Tramper
Hij werd geboren in 1949 in 's-Gravenpolder. Na
zijn studie scheikunde aan de Technische Hoge
school in Delft, was hij eerst werkzaam in de Ver
enigde Staten. In 1975 kwam hij als wetenschappe
lijk medewerker in dienst van de Landbouwhoge
school. Per 1 april 1987 is hij benoemd tot hoog
leraar in de bioprocestechnologie.

CHEMIE

Prof. Dr. Dipl.-Ing. V . Pilnik
Hij werd geboren in 1921 in Zwitserland. Na zijn
studie scheikunde promoveerde hij in 1945 op een
proefschrift getiteld "Über die Strömungsdoppel
brechung von Pektinstoffen in wässriger Lösung".
Hij had verschillende functies in het bedrijfsle
ven, meestal op het gebied van de fruit- en groen
teverwerking in Tsjecho-Slowakije, Israël en Zwit
serland. In 1963 werd hij benoemd tot hoogleraar
in de levensmiddelenleer.

MICROBIOLOGIE

Prof. Dr. E.H. Kampelmacher
Hij werd geboren in 1920 in Oostenrijk. Hij stu
deerde diergeneeskunde in Utrecht en promoveerde
aldaar in 1954. Vanaf 1954 is hij werkzaam bij het
RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mi
lieuhygiëne). In de periode 1971-1985 was hij
werkzaam als buitengewoon hoogleraar in de levensmiddelenmicrobiologie en -hygiëne. Op het moment
is hij adviseur van de directie van RIVM en lid
van vele nationale en internationale organen.
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Prof. Dr. Ir. F.M. Rombouts
Hij werd geboren in 1937 in Chaam. Hij studeerde
aan de Landbouwhogeschool, richting Akker- en Weldebouw. In 1963 werd hij aangesteld als weten
schappelijk medewerker bij het laboratorium voor
levensmiddelenchemie en -microbiologie aan de LH
met als belangrijke taakonderdelen het opzetten en
verzorgen van het practicum levensmiddelenmicrobiologie en het begeleiden van ingenieursonderzoek. In september 1986 werd hij benoemd tot hoog
leraar in de levensmiddelenhygiëne en microbiolo
gie.

ZUIVEL

Prof. Ir. B.L. van der Burg
Hij haalde in 1904 de middelbare acte landbouw
kunde in Wageningen (later gelijkgesteld met het
ingenieursdiploma). Hij had verschillende betrek
kingen in de zuivelindustrie, de suikerindustrie
en het wetenschappelijk onderzoek. Van 1918 tot
1949 was hij hoogleraar in de zuivelbereiding aan
de Landbouwhogeschool. Hij heeft veel bijgedragen
aan de ontwikkeling van een goede, industriële
zuivelbereiding, vooral via tal van functies in de
coöperatieve zuivelorganisatie FNZ.

*2 h

Prof. Dr. H. Mulder
Hij studeerde scheikunde in Groningen en promo
veerde op de synthese en eigenschappen van aminosulfonzuren. Hij was werkzaam bij de Coöperatieve
Stremsel- en Kleurselfabriek in Leeuwarden en ver
volgens bij de afdeling Chemie van het Rijksland
bouwproefstation in Hoorn. Van 1949 tot 1975 was
hij hoogleraar in de zuivelbereiding en de melkkunde. Hij leerde de studenten vooral de grondsla
gen van het wetenschappelijk onderzoek.
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Prof. Ir. S. Hartmans
Hij werd geboren in 1898. Hij studeerde zuivel
bereiding aan de LH. Hij was onder andere werkzaam
bij zuivelfabrieken en de Rijkszuivelschool in
Bolsward. Hij was hoogleraar in de zuivelbereiding
en melkkunde van 1949 tot 1965. Hierbij legde hij
de nadruk op de zuiveltechnologische aspecten. Hij
heeft in talloze functies veel bijgedragen aan de
zuivelindustrie en de kwaliteitscontrole van zui
velproducten.

Prof. Ir. E.A. Vos
Hij werd geboren in 1914. Hij studeerde chemi
sche technologie te Delft. Hij deed tot 1944 bac
teriologisch wetenschappelijk onderzoek en was
daarna verbonden aan de zuivelindustrie. Van 1964
tot 1980 was hij hoogleraar zuiveltechnologie en
melkkunde. Zijn belangstelling ging vooral uit
naar microbiële en technologische aspecten. Zo
doende heeft hij veel bijgedragen aan de ontwikke
ling van de zuivelindustrie en kwaliteitszorg.

Prof. Dr. Ir. P. Walstra
Hij werd geboren in 1931. Hij studeerde zuivel
bereiding aan de LH. Na zijn militaire dienst werd
hij werkzaam aan de LH en promoveerde hij in 1961
op een zuivelanalytisch onderwerp. Hij deed daarna
vooral onderzoek aan vorming en eigenschappen van
emulsies en later onder meer ook fysisch-chemische
aspecten van eiwitten en aan eigenschappen van
kaas. Hij was twee maal gasthoogleraar aan de Uni
versity of Minnesota (1969-1970, 1980). Hij was
van 1973 tot 1975 lid van het College van Bestuur
van de LH. Hij werd in 1977 persoonlijk lector.
Hij is sinds 1982 hoogleraar in de zuivelkunde.
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LEVENSMIDDELENNATUURKUNDE

Prof. Dr. A. Prins
Na een scheikunde-opleiding in de organische
chemie aan de Universiteit in Groningen gevolgd te
hebben, werd in 1956 in Eindhoven een begin ge
maakt met de opbouw van de Technische Hogeschool
bij de afdeling Algemene Chemie. Na gepromoveerd
te zijn op een proefschrift over fasenscheiding
onder invloed van oppervlakte-actieve stoffen,
werden in 1963 de werkzaamheden verlegd naar Uni
lever Research Laboratorium in Vlaardingen. Daar
werd vooral aandacht besteed aan de fysische en
kolloïdchemische aspecten van levensmiddelen en
wasmiddelen. In 1977 volgde de benoeming tot hoog
leraar in de fysica en fysische chemie in levens
middelen.

RECENT BENOEMD

Prof. Ir. M.G. van den Berg
Hij studeerde zuivel (toen nog zuivelbereiding)
in Wageningen, waar hij in 1954 afstudeerde. Na
een jaar te hebben gewerkt bij de Melkinrichting
te Arnhem, volgde de militaire dienst. Na zijn
diensttijd heeft hij ruim 7 jaar gewerkt bij de
Eru-kaasfabriek te Woerden waarna hij in dienst
trad bij Steronita, het latere Melkunie Holland.
Hij heeft zich vooral bezig gehouden met het op
zetten van systemen voor een integrale kwaliteits
zorg. Samen met de heer Kroon ontving hij voor dit
werk de kwaliteitsprijs van de WZM (Vereniging
voor Zuivelbereiding en Melkhygiëne). Per 1 juli
1987 volgde zijn benoeming tot buitengewoon hoog
leraar integrale kwaliteitszorg.

Prof. Dr. J.A.M. de Bont
Hij werd geboren in 1947. Na zijn studie water
zuivering, promoveerde hij in 1976 op een proef
schrift over de afbraak van aardgas in grond. Na
een half jaar verbonden te zijn geweest aan de
Universiteit van Groningen, kwam hij als weten
schappelijk medewerker bij de vakgroep Microbiolo
gie. Per september 1987 werd hij benoemd tot hoog
leraar in de industriële microbiologie.
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3.2

3.2.1

Ontwikkelingen
technologie

van

de

studierichting

levensmiddelen

Inleiding

De opleiding van technologen aan de Landbouwuniversi
teit is begonnen als een keuzevak voor studenten in de
verschillende studierichtingen, die er toen al waren.
Nu is het een studierichting, die zich mag verheugen in
een sterk groeiende belangstelling van studenten, en
met grote toekomstmogelijkheden.
De ontwikkeling van het onderwijs in de levensmidde
lentechnologie stond natuurlijk niet op zich zelf maar
heeft te maken met veranderingen in de Maatschappij, de
universiteit en het vakgebied. Deze veranderingen leid
den uiteindelijk steeds tot een herprogrammering van
het studieprogramma, waarmee de ontwikkeling in een
stroomversnelling kwam.
Daarom zal in de rest van dit hoofdstuk de ontwikke
ling van het onderwijs in de levensmiddelentechnologie
worden gevolgd, aan de hand van de herprogrammeringen
die er zijn geweest. In deze beschrijving zullen enkele
belangrijk tendensen, die aanleiding waren om de pro
gramma's te wijzigen, en enkele karakteristieken van de
studieprogramma's aan de orde komen.

3.2.2

Onderwijs vanaf 1956 tot 1970

Aanleiding

afbakening

In 1956 kwam, na een uitvoerige studie, een gewij
zigd Koninklijk Besluit ter regeling van het onder
wijs, bekend als het Landbouwhogeschoolstatuut, tot
stand met als voornaamste wijziging een uitbreiding van
de bestaande 14 studierichtingen tot 22 richtingen. Als
studierichting XVIII werd "landbouwtechnologie" inge
voerd; om practische en tactische overwegingen werd aan
deze naam voorhands de voorkeur gegeven, sinds 1963
wordt in de studiegidsen de naam "levensmiddelentechno
logie" gehanteerd (gebaseerd op een statuutwijziging
bij Koninklijk Besluit van 1962). De leeropdracht van
Leniger is steeds "de technologie" gebleven.
De invoering van een afzonderlijk, meer gespeciali
seerde studierichting met het doel technologen op te
leiden had vergaande consequenties. De afbakening vond
in feite plaats naar aard van grondstoffen en proces
sen. Het maakte bij de winning van eiwit, zetmeel e.d.
weinig uit of de verkregen producten later in voedings
middelen dan wel in andere producten worden verwerkt,
ofschoon bij verwerking in voedingsmiddelen vanzelf
sprekend meer aandacht dient te worden geschonken aan
factoren als voedingswaarde en hygiëne. De verwerking
van grondstoffen ter verkrijging van dergelijke, pri-
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STAATSBLAD

B E S L U I T

V A N HET KONINKRIJK D E R N E D E R L A N D E N

v a n

2 2 augustus

wijziging II van hel

1962, houdende

Landbouwhogeschoohtatuut.

(Artikel 6, onder c, van de
ber 1917

Stb. 326

IVct van 15 decem

(Stb. 700) tot regeling van het hoger

Voor hen, die zich willen specialiseren op het gebied \ a n i ' e
waterzuivering, worden de wiskunde en de landmeetkunde
(eerste gedeelte) vervangen door de organische scheikunde
(eerste gedeelte) en de colloïdchcmie.

landbouwonderwijs ).

B

W I J J U L I A N A , nu DM KRAMT. (»ons. KONINGIN DER N E D E R 
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE N A S S A U , ENZ., ENZ., ENZ.
Op de voordracht van On/c Minister van Landbouw en
Visserij van 19 juli I9<i2, No. J. 1729, Directie Juridische en
Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Gelet op artikel 6, onder c , van dc wet van 15 december
1917 {Stb. 700) tot regeling van het hoger Landbouwonder
wijs;
De Raad van State gehoord (advies van 8 augustus 1962,
No. 48);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister
van 15 augustus 1962, No. J. 2010, Directie Juridische en

De landmeetkunde (tweede gedeelte);
de regionale bodemkunde en de algemene bodemkunde cn
bemestingsleer;
de weg- en waterbouwkunde;
de cultuurtechniek;
de landbouwplantenteelt of
de tuinbouwplantenteelt;
de algemene en de bijzondere landhuishoudkunde;
het agrarisch recht.
Voor hen, die zich willen specialiseren op het gebied \an de
waterzuivering, worden de landmeetkunde (tweede gedeelte),
de algemene en de bijzonder landhuishoudkunde en de land
bouwplantenteelt of de tuinbouwplantenteelt vervangen door de
organische scheikunde (tweede gedeelte), de algemene land
huishoudkunde, de microbiologie en de technologie.";

Bedrijfsorganisatorische Zaken;

F
In artikel 4 XVII wordt het gestelde onder B gele/en als
volgt:

1 Hebben goedgevonden en verstaan:

„B

Artikel I
In het landbouwhogeschoolstatuut *)

worden de volgende

wijzigingen aangebracht:

De regionale bodemkunde en de algemene bodemkunde en
bemestingsleer;
de grondbewerking;

A
ïn artikel 3 wordt in plaats van „XVIII. de landbouwtechnologie;" gelezen: „XVIII. de levensmiddelentechnologie;";
B

de
de
de
de

landbouwplantenteelt of
tropische landbouwplantenteelt of
tuinbouwplantenteelt ol
houtteelt;

In artikel 4 I onder B, 4 III onder B, 4 V onder B, 4 VI

de landbouwwerktuigkunde (landbouwkundige en werktuig
kundige aspecten);

onder B, 4 XIII onder B, 4 XIV onder B, 4 XV onder B, 4
XVI onder B, 4 XIX onder B en 4 XXII onder B wordt telkens
in plaats van „de landhuishoudkunde" gelezen: „de algemene

de algemene en de bijzondere landhuishoudkunde of de land
huishoudkunde van de tropen en de subtropen;
de cultuurtechniek.";

en de bijzondere landhuishoudkunde";

G
Artikel 4 XVIII wordt gelezen als volgt:

C
Aan artikel 4 VII onder A wordt, met verwijzing van de
punt aan het slot van het aldaar gestelde in een punt-komma,
toegevoegd: „de erfelijkheidsleer." en in dat artikel onder B
vervalt: „de landmeetkunde,";
D
In artikel 4 IX onder A wordt in plaats van „de zuivelberei
ding." gelezen: „de zuivelbereiding of de landbouwwerktuigkunde (landbouwkundige aspecten)." en in dat artikel, onder
B, wordt in plaats van „de landhuishoudkunde;" gelezen:
„de algemene landhuishoudkunde:

„XVIII.

A
De wiskundige verwerking van waarnemingsuitkomsten en
de proeftechniek;
de natuurkunde (bijzondere onderwerpen, eerste gedeelte);
de plantkunde (eerste gedeelte);
de organische scheikunde (eerste gedeelte);
de fysische en colloi'dchemic;
de werktuigkunde;
de algemeene microbiologie.
B

de bijzondere landhuishoudkunde;";

De organische scheikunde (tweede gedeelte);

E
Artikel 4 X! wordt gelezen als volgt: „XI. Voor de richting
cultuurtechniek:
A
De wiskundige verwerking van waarnemingsuitkomsten;
de meteorologie en de klimatologie;
de wiskunde;
de landmeetkunde (eerste gedeelte);
de geologie;
de hydraulica.
* ) S t b . 1956, 417, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk

•2 januari 1959 {Stb. 11).

Voor de richting levensmiddelentechnologie:

de natuurkunde (bijzondere onderwerpen, tweede gedeelte);
de voedingsleer;
de
de
de
de

kennis van levensmiddelen;
technische microbiologie;
voedingsmiddelen microbiologie;
technologie;

de bijzondere landhuishoudkunde of
de bedrijfsleer (industriële bedrijfseconomie).

besluit van

Voor hen, die zich willen specialiseren in chcmisch-hio'ogische richting wordt toegevoegd onder B: de biochemie. tcr\\ ij!
de fysische en colloidchemie wordt uitgebreid en onder d:
onder B vermelde vakken wordt opgenomen ";

kwaliteit van
eindproducten

mair voor de voedingsmiddelensector belangrijke produc
ten, kan dan ook tot levensmiddelentechnologie worden
gerekend. Een uitbreiding onderging het werkterrein,
doordat het logischerwijze bij de bestudering van le
vensmiddelen niet alleen gaat om dicht aan de landbouw
grenzende eerste fase van de verwerking van grondstof
fen, maar ook om de eindproducten, waaronder "samen
gestelde voedingsmiddelen " een steeds belangrijkere
plaats gingen innemen. Naarmate de voedingsmiddelen
industrie meer en meer "consumer oriented" werd, kreeg
in het onderwijs en onderzoek de kwaliteit van eindproducten steeds meer aandacht.
Er is reeds op gewezen, dat een academische opleiding
op het gebied van zuivelbereiding sinds de oprichting
van de LH bestaat en dat de leerstoel op dit gebied van
Prof. van der Burg in 1949 in tweeën werd gesplitst.
Van de 14 studierichtingen van kort na de tweede We
reldoorlog was de zuivelbereiding richting V. Het was
logisch, dat afgesproken werd, dat de hoogleraar in de
technologie zich niet bezig zou houden met melk- en
zuivelproducten hij hield zich in het geheel niet op
met een producttechnologie. Even vanzelfsprekend was
echter, dat studenten zuivelbereiding vaak de colleges
in de algemene technologie volgden - waarin allerlei
onderwerpen aan de orde kwamen die ook bij de verwer
king van melk van belang waren -, terwijl omgekeerdna het ontstaan van de afzonderlijke studierichting
levensmiddelentechnologie - studenten van deze rich
ting niet zelden het vak zuivelbereiding in hun studie
programma opnamen. Er was dus een goede relatie tussen
beide studierichtingen.
Na de komst van Prof. Pilnik in 1963 werd de naam
levensmiddelentechnologie gehanteerd. De richting werd
toen tevens gesplitst in twee differentiaties, name
lijk in een technologische (XVIII A) en een chemisch
biologische (XVIII B). Daarnaast bleef de studierich
ting Zuivelbereiding (V) apart bestaan.
Na 1956 werden er dus technologen opgeleid. Dit had
verschillende consequenties. Het aantal studenten van
andere richtingen, dat technologie als keuzevak namen,
liep sterk terug. Bovendien was het bestaande studie
programma verre van optimaal en moest derhalve worden
aangepast.
De studie was onder te verdelen in drie fasen:
- propaedeuse.
- kandidaats.
- ingenieurs.

Propaedeuse
Na de studiehervorming in 1956 duurde deze één jaar
en was gelijk voor alle studierichtingen. De propae
deuse diende een algemene grondslag te leggen. Een
voordeel was dat de studierichting pas aan het eind van
het eerste jaar gekozen hoefde te worden.
De vergaande diversificatie in de studierichtingen
maakte op den duur dat deze uniforme, compromis-pro-
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paedeuse voor vrijwel geen enkele richting meer ge
schikt was. Niet alleen de opzet ervan was een compro
mis wat de vakken en de eraan bestede tijd betrof, ook
de inhoud van elk vak was een compromis tussen de in
zichten van de betreffende docent en de wensen van alle
studierichtingen.
Van de studenten haalden 25 tot 30% hun propaedeuse
in één jaar.

Kandidaats
In de eerste jaren na de invoering van de studie
richting landbouwtechnologie was ook de kandidaatsstu
die verre van optimaal, omdat gebruik gemaakt moest
worden van aan de LH gedoceerde vakken, die niet in de
eerste plaats voor technologie studenten waren bestemd.
Na de verandering in een richting levensmiddelentech
nologie en splitsing in XVIII A en XVIII B werd de kan
didaatsstudie tevens iets veranderd. De verschillen
tussen deze twee differentiaties waren nog niet groot,
maar toch belangrijk. Het eerste gedeelte van de kan
didaatsstudie was voor beide richtingen hetzelfde. In
het tweede gedeelte lagen de accenten in de richting A
meer op de technologie, techniek en in de richting B op
chemie, microbiologie. De meeste levensmiddelentechno
logie studenten kozen voor XVIII B. Het kandidaatspro
gramma zag er in 1957/1958 en 1969/1970 uit volgens
tabel 1. Van keuzevrijheid was geen sprake, alleen bij
de keuze van de doetoraalvakken.
Prof. Pilnik gaf een college levensmiddelenchemie van
3 uur per week gedurende twee semesters, waarvan één
uur als verdieping voor XVIII B-studenten gold. Dit
college werd gevolgd in de tweede periode van de kandi
daats B. Het bijbehorende practicum duurde 50 middagen
voor XVIII B- en 30 middagen voor XVIII A-studenten.

Practicum
technologie.
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Tabel 1.

Het kandidaatsprogramma In 1969/1970 voor XVIII A en XVIII B.

1957/'58
XVIII

1969/'70
XVIII A

XVIII B

wiskundige verwerking
van waarnemingsuit
komsten en proeftechniek

wiskundige verwerking
van waarnemingsuit
komsten, wiskundige
proeftechniek

wiskundige verwerking
van waarnemingsuit
komsten, wiskundige
proeftechniek

natuurkunde (bijz. ond.) natuurkunde (bijz. ond.) natuurkunde bijz. ond.)
natuurkunde (thermo)
organische chemie

organische chemie

organische chemie
biochemie
colloïdchemie
fys. en colloïdchemie
(bijz. ond.)

colloïdchemie

colloïdchemie

werktuigkunde/toege
paste mechanica

toegepaste mechanica
machine - onderdelen
motoren

toegepaste mechanica
machine-onderdelen

microbiologie

alg. microbiologie
techn. microbiologie
levensmidd. microbio
logie

alg. microbiologie
techn. microbiologie
levensmidd. microbio
logie

voeding en voedsel
bereiding

fysiologie en stofwisselingsleer
menselijke voeding

fysiologie en stof
wisselingslee r
menselijke voeding

technologie

inleiding technologie
levensmiddelenchemie

inleiding technologie
levensmiddelenchemie

plantkunde

plantenfysiologie

plantenfysiologie

plantenteelt

algemene landbouwkunde

algemene landbouwkunde

1andhui shoudkunde
landbouwbedrij fseconomie

industriële bedrijfs
economie

industriële bedrijfs
economie

Voor het college levensmiddelenmicrobiologie had Pllnik
per jaar één semesteruur ter beschikking. Dit college
werd door zowel XVIII A- als XVIII B-studenten gelopen.
Voor de propaedeuse en kandidaats gold dat de examen
stof bestudeerd moest worden aan de hand van de colle
ges en handboeken. Er werden bijna geen dictaten uitge
geven. Voor het vak technologie was er een goed colle
gedictaat "Inleiding in de technologie" in 4 delen (945
blz.) beschikbaar. Studenten XVIII A en XVIII B moesten
gedeeltelijk dezelfde en gedeeltelijk verschillende
stukken bestuderen. Daarnaast was er een practicum van
50 middagen. Ter illustratie een citaat uit de studie
gids 1957-1958:

74

Prof. Dr. Ir. H.A. Leniger
Technologie. Inleiding in de technologie, CB XVIII: donderdag van 9.3010.15 en van 10.30-11.15 en vrijdag van 13.15-14.00 uur. Dit college is
ook bestemd voor degenen van andere studierichtingen, die technologie als
keuzevak voor het ingenieursexamen kiezen. Practicum voor XVIII: ongeveer
75 dagen middagen in de CB-periode. Voor studenten van andere studierich
tingen een practicum van dezelfde duur gedurende de ingenieursstudie.
Bijzondere onderwerpen, Ing.: op nader te bepalen uren. Het ingenieurs
practicum wordt in overleg met de studenten geregeld. Technologie CA XXI:
donderdag van 8.30-9.15 van januari tot juli; CB XXI: vrijdag van 8.309.15 uur.
Dit college duurt in totaal 2 jaar; de student wordt daarom aangeraden
met het volgen ervan reeds tijdens de CA-periode een aanvang te maken.

Aan excursies werd grote waarde toegekend. Bij niet
product-gericht onderwijs zijn excursies onmisbaar om
bedrijven, producten, processen en apparaten te leren
kennen. Gestreefd werd naar een aantal van 10 à 15 be
zoeken per jaar aan bedrijven en ook wel laboratoria,
zodat studenten die gedurende een jaar of drie van hun
studie regelmatig aan de excursies deelnamen de gele
genheid hadden een aanzienlijk aantal bedrijven te le
ren kennen.
De kandidaatsstudie duurde in die jaren nominaal ïh
jaar (5 semesters), maar de meeste studenten hadden wel
3 à U jaar nodig voor hun kandidaats.

Ingenieursfase
Na het kandidaats volgde een ingenieursfase van 15
maanden plus een verplichte praktijktijd van 6 maanden.
De 15 maanden konden worden verdeeld over het rich
tingsvak (technologie voor XVIII A, levensmiddelenchemie voor XVIII B) en twee of drie andere vakken.
Als een groot gemis werd het gebrek aan analytische
bekwaamheid van de studenten ondervonden. Dit probleem
kon worden opgevangen door de goede samenwerking met de
Keuringsdiensten van Waren, waar alle studenten als
deel van hun praktijktijd een analytische stage moesten
lopen. Door een kleine uitbreiding van de studie konden
zij tevens de bevoegdheid als leraar scheikunde voor
middelbare scholen behalen.
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3.2.3

Onderwijs van 1970 tot 1982

Aanleiding

Onderzoek en
onderwij s,
schering en in
slag voor het
zelfde weefsel

De tijd rond 1970 kenmerkte zich onder andere door
het feit dat groepen jongeren, en dus ook studenten
meer maatschappij-bewust en -kritisch waren. Men hoeft
maar te denken aan de Maagdenhuis-affaire in 1969 in
Amsterdam. Deze ontwikkeling had ook zijn weerslag op
de ontwikkeling in het wetenschappelijk onderwijs.
Het onderwijs moest meer gericht worden op de uitein
delijke toepassing. Posthumus noemde in 1968 "onderzoek
en onderwijs schering en inslag voor hetzelfde weef
sel". Ook was men druk bezig om de democratisering in
de besturing van universiteiten en hogescholen in te
voeren. De invoering van de Wet Universitaire Bestuurshervormingen (WUB) liep samen met de herprogrammering
van het onderwijs aan de Landbouwhogeschool. Dit alles
gebeurde in de tijd dat de heer Hellinga rector magni
ficus van de Landbouwhogeschool was.
De herprogrammering werd voorbereid in de Breed Spoor
discussie van 1966-1967. De heren Walstra (huidige
hoogleraar in de Zuiveltechnologie en de Melkkunde) en
Bolt (hoogleraar in de Bodemscheikunde en Bodemnatuurkunde) hebben in de voorbereidingen een belangrijke rol
gespeeld. Er waren twee voorbereidingscommissies: de
C.W.S.-commissie en "studeren en doceren". In 1969 is
hieruit
het
Bureau
voor
Onderwijsontwikkeling
en
Onderwijsresearch (B.O.O.) ontstaan.

Veranderingen
Op 1 september 1970 werden wederom geheel nieuwe stu
dieprogramma's van kracht, vastgelegd in het hoofdstuk
"De faculteit der landbouwwetenschappen"" van het aca
demisch statuut. Een van de belangrijkste wijzigingen
betrof de integratie van de studierichtingen levensmid
delen en zuivelbereiding tot één richting levensmidde
lentechnologie (richting N40), deel uitmakend van een
groep van chemisch en technologische richtingen (N4),
gebaseerd op een natuurwetenschappelijke propaedeuse
(N). Binnen de richting levensmiddelentechnologie is de
"zuiveltechnologie en melkkunde" een differentiatie
(men kan ook zeggen subrichting of specialisatie) naast
differentiaties in proceskunde, levensmiddelenchemie,
levensmiddelenmicrobiologie en bedrijfskundige aspecten
van de levensmiddelentechnologie. Kampelmacher werd in
1971 benoemd als bijzonder hoogleraar in de levensmid
delenmicrobiologie.
Om de omvang van de studie vast te leggen werden de
zogenaamde studiebelastingsuren (s.b.u.'s) ingevoerd.
Wat betreft de diverse vakken, was er inhoudelijk wei
nig verandering, maar de inhoud was beter vastgelegd,
omdat er voor elk vak een dictaat hoorde te zijn. Hier
mee was echter niet iedereen ,met name Prof. Kampelmacher, het eens en voor sommige vakken ontbrak daarom

ook toen nog steeds een dictaat. De programmering van
de vakken werd duidelijker. Voor het eerst sinds de
oprichting van de studierichting Landbouwtechnologie
(in 1956) was er gelegenheid een goed studieprogramma
op te stellen. In 1970 kwam de eerste studiecoördina
trice voor levensmiddelentechnologie. Tineke van der
Haven kwam de studenten te hulp bij het maken van
keuzes en lichtte ze voor over hun mogelijkheden aan de
LH.
Door de ontwikkelingen naar een groter maatschappij bewustzijn van de studenten, werden vakken als "Maat
schappelijk functies van de N4-richtingen" in de propaedeuse en "Wetenschap en Samenleving in de KA-studie
verplicht gesteld.

Propaedeuse
Met de invoering van de studierichting Levensmidde
lentechnologie
(N40) werd het keuzeproces meer traps
gewijs. In het eerste semester van de propaedeuse kon
de student de Natuurwetenschappelijke (N),de Natuur- en
Maatschappijwetenschappelijke (NM) of de Biologie (B)
propaedeuse volgen. Na dat semester koos de aankomende
levensmiddelentechnoloog
de
N4
propaedeuse:
de
propaedeuse voor chemische en technologische richtin
gen. Bij deze chemische en technologische richtingen
hoorden ook milieuhygiëne en de nieuwe richtingen
humane voeding en moleculaire wetenschappen. De pro
paedeuse duurde 1 jaar, en de student kreeg 2 jaar om
deze te halen.

Tabel 2. Studieprogramma N40 1977/1978 voor de propaedeuse.

Propaedeutische studie:

s taathui shoudkunde
wiskunde
natuurkunde
fysische chemie
organische chemie
biologie

s,b.u.'s
160
280
210
210
220
300

Kandidaats
Na de propaedeuse volgde men het geheel verplichte
KA-studieprogramma voor N40. Zeker het eerste semester
van de KA vertoonde nog grote overlap met het program
ma van de ander N4 richtingen, zodat overstappen nog
mogelijk was, en de colleges nog voor redelijke grote
groepen werden gehouden. Pas in het tweede semester
kwamen de levensmiddelentechnologievakken aan bod.
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Tabel 3. Studieprogramma N40 1977/1978 voor kandidaats A.

Kandidaats A programma 1ste
deel (uitsluitend voor N4)

Kandidaats A programma 2 de
deel (uitsluitend voor N40)

achtergrondvakken
wiskundige statistiek
colloïdchemie
organische chemie
celfysiologie
industriële bedrijfskunde
meet-, regel-, en systeemtechniek
alg. microbiologie
inleiding voedingsleer
kennis van levensmiddelen
inleiding proceskunde

s.b.u.'s
140
180
160
180
100
100
60
140
80
180
260

In het kandidaats-B-programma waren de differentia
ties ingevoerd. Dit was nodig omdat het onmogelijk
bleek om alle vakken, die nodig zijn voor een opleiding
in de levensmiddelentechnologie binnen de beschikbare
studieuren te geven. Dit betekende dus een specialisa
tie, vroeger in de studie dan voor 1970 het geval was
geweest. De keuze van één van de vijf differentiaties
verplichtte de student tot het afleggen van de examens
van een vakkenpakket, wat ca. twee-derde van de totale
studiebelasting van minimaal 1600 s.b.u.'s omvatte. De
rest werd opgevuld met beperkte en vrije keuzevakken.

College levensmiddelenchemie.

Practicum Levensmiddelenchemie.
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Tabel 4. Studieprogramma N40 1977/1978 voor Kandidaats B.
In de kandidaats B-periode met een totale studiebelasting van 1600 uur,
zijn er vijf differentiaties, waarvan alleen de verplichte vakken worden
genoemd; de overige tijd wordt besteed aan keuzevakken, waardoor een zeer
grote variatie in individuele programma's ontstaat.
s . b.u.'s
Proceskundige differentiatie: toegepaste statistiek
100
differentiaal vergelijkingen
120
fysische transportverschijnselen
160
meet-, regel- en systeemtechniek
100
chemische thermodynamica
100
levensmiddelenmicrobiologie
160
proceskunde
300
toegepaste statistiek
100
Differentiatie levensmidorganische chemie
delenchemie
240
biochemie
200
kennis van levensmiddelen
260
levensmiddelenmicrobiologie
160
toegepaste statistiek
100
Differentiatie levensmidorganische chemie
80
de lenmicrobiologie
biochemie
200
techn. microbiologie
160
alg. microbiologie
120
levensmiddelenmicrobiologie
160
kennis van levensmiddelen
200
industriële bedrijfskunde
200
Bedrijfskundige aspecten
marktkunde en marktonderzoek
180
van de levensmiddelentech
toegepaste statistiek
100
nologie
optimaliserings technieken
100
levensmiddelenmicrobiologie
150
aangevuld met of
en proceskunde
150
zuiveltechnologie
400
óf
toegepaste statistiek
100
Zuiveltechnologie en melkzootechniek
100
kunde
melkkunde
180
zuiveltechnologie
400

Doctoraal

In de doctoraalfase was elke student verplicht om 15
maanden te besteden aan onderwijselementen aan de LH en
6 maanden praktijk buiten de LH. De 15 maanden doctoraalvakken werden grotendeels besteed aan leeronderzoe
ken in de levensmiddelentechnologie, en verdeeld over
3-, 6- of 9-maands-vakken. Bij de afsluiting werd een
verslag gemaakt en een colloquium gehouden. Naast dit
leeronderzoek, moest vaak ook een literatuuronderzoek
worden gedaan, wat werd gepresenteerd met een verslag
of in een referaat. Er werden ook vaak doctoraalvakken
gelopen op andere vakgroepen zoals Bedrijfskunde, In
formatica, Toxicologie, etc. De 6 maanden praktijk kon
den ineens worden volbracht, maar ook verdeeld worden
over 2 (of meer) verschillende stages. Deze stages wer
den gelopen in fabrieken, op research laboratoria, in
stituten, keuringsdiensten etc. De keuze van de stage-
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plaatsen hing af van de gekozen vakken en natuurlijk de
interesse van de student.
In 1978 geeft Prof. Prins het eerste college over levensmiddelennatuurkunde; "luchtige levensmiddelen". Het
wast een college in de serie bijzondere onderwerpen.
Daarna is het kandidaatsvak "Inleiding in de levensmiddelennatuurkunde" opgezet en gegeven door Prof. Prins,
Walstra en van Vliet. Het was een college in de serie
bijzondere onderwerpen. Daarna is het kandidaatsvak
"Inleiding in de levensmiddelennatuurkunde. Vanaf de
volgende herprogrammering in 1982 werd het pas mogelijk
een practicum voor dit vak te volgen.

College
levensmiddelen
natuurkunde

3.2.4

Onderwijs vanaf 1982

Aanleiding

beperking van
de studieduur

De grondslag van de veranderingen 1982 was de Wet
Twee-fasenstructuur. Deze hield als zeer ingrijpende
maatregel vooral de beperking van de periode waarin iemand als student kan zijn ingeschreven in. Voor ver
korting van de universitaire studies en een vervolgop
leiding tot wetenschappelijk onderzoeker werd al ge
pleit in 1949 door de Commisie Reinink. In 1968, toen
de universiteiten werden overstroomd door studenten,
kwam Prof. Posthumus met een discussienota, waarin werd
voorgesteld de doctoraalstudie tot 4 jaar terug te
brengen, met een beperkt vervolgonderwijs voor onder
zoekers. In 1975 stelde minister van Kemenade in de ka
mer voor de totale cursusjaar op maximaal vijf jaar te
brengen. Uiteindelijk was het V.V.D.-minister Pais, die
het vierjarige doctoraal lanceerde met een eerste fase
voor meer algemeen onderwijs, dat wil zeggen niet be-
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roepsgericht, en een tweede fase waarin de betere
student voor een specialistisch beroep of als weten
schappelijk onderzoeker kon worden getraind.

maatschappelijk
element

In Wageningen werd als voorbereiding op de invoering
van de twee-fasen structuur, op de faculteitsvergade
ring van 29 april 1980 besloten om op korte termijn een
fundamentele onderwijsdiscussie te houden. Het resul
taat van deze discussie zou een evaluatienota zijn. Het
basismateriaal voor deze evaluatienota werd gevormd
door de rapporten van de 21 richtingswerkgroepen, die
de discussie binnen de richtingen hebben georganiseerd.
Naast inhoudelijke verschillen laten de resultaten van
de richtingswerkgroepen een aantal gelijke tendensen
zien. In nagenoeg alle richtingen is er op gewezen, dat
het maatschappelijke element in de opleiding zou moeten
worden versterkt. Ook was er een algemene wens tot
vervroeging van de richtingskeuze, een meer oriënteren
de functie van de propaedeuse, betere aansluiting tus
sen basis- en toegepaste vakken en meer actieve in
breng van de student in het onderwijs.
Samen met het onderwijsbeleid van onze overheid heeft
dit alles aanleiding gegeven tot veranderingen in stu
dieduur, vakken, oriëntaties en tot het werken in tri
mesters.
Veranderingen
Tot de invoering van de Wet Twee-fasens truc tuur be
stond er geen beperkte inschrijvingsduur en kon een ie
der, die aan de toegangs- en toelatingsvoorwaarden vol
deed, zonder beperking in de tijd als student zijn in
geschreven. Dat is nu veranderd. De inschrijvingsduur
is beperkt tot zes jaar voor de eerste fase. De eerste
fase kent een onderverdeling in een propaedeutische en
doctoraal fase.
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Propaedeuse
De propaedeuse is verdeeld in trimesters, twee van 12
weken en één van 10 weken met daarna een examenperiode
van 4 à 5 weken. Het eerste trimester kent maar vier
verschillende programma's. Deze worden aangeduid met T,
L, M en B. Dit staat voor respectievelijk teelt en
technologie, landinrichting en landbouwtechniek, maat
schap ij wetenschappen en biologie.

Werkgroepje in
"actie".

In het tweede trimester wordt de T-groep gesplitst in
Tl, T2 en T3 met elk hun eigen progamma. In het derde
trimester hebben alle 20 studierichtingen een verschil
lend programma. Degenen die levensmiddelentechnologie
willen gaan studeren, doen eerst de T-proppen in het
eerste trimester, dan T3 en vervolgens kiezen ze voor
T-30.
Als gevolg van de Wet Twee-fasenstructuur ontvangt
elke eerstejaars student aan het einde van het eerste
studiejaar een schriftelijk advies over het al dan niet
voortzetten van de studie aan de L.U. Tevens wordt ie
dere eerstejaars student in de loop van het eerste stu
diejaar minstens één keer opgeroepen voor een gesprek
met zijn studiecoördinator. De student heeft namelijk
dan nog mogelijkheden om zijn studieplannen bij te
stellen of zich eventueel te laten inschrijven bij een
andere instelling van hoger onderwijs.

Doctoraal
De doctoraal is opgesplitst in een aantal oriënta
ties. Het doctoraalprogamma van elke oriëntatie bestaat
uit drie gedeelten:
- rompgedeelte (voor alle oriëntaties van één studie
richting gelijk), ca. één-vijfde deel.
- oriëntatiegedeelte
(per
oriëntatie
verschillend),
bijna de helft.
- vrije keuzegedeelte (per student verschillend), ca.
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één-derde deel.
Een uitzondering hierop vormt de vrije oriëntatie.
Hierbij is het oriëntatiegedeelte vervangen door meer
vrije keuze tijd.
Het vrije keuzegedeelte is groter dan bij het N40studieprogamma. Door de grotere keuzevrijheid bieden de
programmavoorschriften minder houvast aan de student
bij het kiezen van een vakken combinatie, welke een
goede voorbereiding vormt op een nagestreefde functie
in de maatschappij. Daarom zijn er voor elke oriëntatie
één of meer studieprofielen. Een studieprofiel is een
lijst van examenvakken die een invulling vormt van de
keuzemogelijkheden binnen een oriëntatie. Die lijst
heeft louter een adviserend karakter en legt
dus geen
verplichtingen op.

Practicum biochemie

Practicum levensmiddelenchemie

Elke oriëntatie verplicht de student tot een afstu
deervak van 5 maanden en een praktijkstage van 3 maan
den. Naast de benoemde oriëntaties heeft elke studie
richting aan de L.U. een vrije oriëntatie waarbij alleen het rompgedeelte verplicht is.
Oriëntaties
T30 A

Studieprofielen

levensmiddelenleer

T30 B

proceskunde

T30 C

zuivelkunde

T30 V

vrije oriëntatie

levensmiddelenchemie
levensmiddelenmicrobiologie
levensmiddelennatuurkunde
kwaliteitszorg
levensmiddelenfermentatie
procesontwikkeling
procesbeheer
zuiveltechnologie
zuivelbedrij fskunde
bedrijfs- en marktkunde
levensmiddelentoxicologie
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Het eerste doctoraaljaar heet DA, het tweede DB en
het derde DC.
Als er nu gekeken wordt naar de verschillen met N40
valt op te merken dat de T30-student een breder basis
pakket heeft en een grotere keuzevrijheid, maar daar
tegenover staat minder onderzoekservaring, omdat de
verplicht te besteden tijd aan leeronderzoeken minder
is. Het aantal studenten is erg toegenomen. Ook zijn er
veranderingen in de mentaliteit van de student te be
speuren. In de jaren zeventig werd technologie door
studenten in het algemeen minder op zijn waarde ge
schat, maar na 1980 staan studenten positiever t.o.v.
technologie. Dat komt vooral naar voren in de invulling
van een vak als maatschappelijke functies van de T3richting (propaedeuse tweede trimester), waarbij blijkt
dat studenten minder technologie-kritiek hebben en
steeds meer gericht zijn op een baan. Dit is waar
schijnlijk ook een van de redenen, waarom het aantal
levensmiddelentechnologen zo sterk is toegenomen in de
afgelopen jaren.

Greep uit de studie
Voor de invoering van de Wet Twee-fasenstructuur wa
ren er niet zoveel profielen aangegeven. Er zijn enkele
opvallende nieuwe profielen ontstaan door oude diffe
rentiaties uit te spreiden over profielen. Dit was o.a.
het geval bij proceskunde. Bij proceskunde kan worden
gekozen tussen twee profielen n.l. procesontwikkeling
en procesbeheer. Bij procesontwikkeling worden studen
ten opgeleid om een bijdrage te kunnen leveren in het
ontwerpen van processen, procesbeheer heeft vakken als
markt- en bedrijfskunde in het vrijekeuze gedeelte.
Er zijn niet alleen nieuwe profielen ontstaan door
oude differentiaties te splitsen: mede door de vraag
vanuit het bedrijfsleven zijn er multidisciplinaire
toepassings-gerichte profielen gekomen. Dit zijn de
profielen kwaliteitszorg en levensmiddelenfermentatie.
Kwaliteitszorg is gericht op een brede kennis van le
vensmiddelen en de verwerking daarvan, met name op de
kwaliteitsbeheersing van de productie van levensmidde
len van grondstof tot aan de consument. Veiligheid van
levensmiddelen en bedrijfskundige aspecten komen in dit
studieprofiel aan bod. Levensmiddelenfermentatie wil
levensmiddelentechnologen op leiden, die gespeciali
seerd zijn in het gebruik van fermentatieprocessen bij
de bereiding van levensmiddelen. In dit profiel ligt de
nadruk op zowel proceskundige, biochemische als micro
biologische aspecten van fermentaties, in relatie tot
de eigenschappen van grondstoffen en producten. Dit
profiel heeft dus ook een sterk geïntegreerd karakter.
De profielen levensmiddelennatuurkunde en -toxicolo
gie bestonden eerder niet als zodanig, maar veel N40studenten kozen deze vakken al als hoofd- of bijvak in
afstudeerpakket in de ingenieursfase. Levensmiddelen
natuurkunde is een vrij nieuw vakgebied dat van groot
belang is voor een levensmiddelentechnoloog; dit komt
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ook tot uiting in het feit dat levensmiddelennatuurkunde één van de (verplichte) rompvakken is.

3.2.5

Toekomstverwachtingen t.a.v. het onderwijs
door Dr. Ir. M.A.J.S. van Boekei

Uit het voorgaande is al gebleken dat de studie van
tijd tot tijd wordt aangepast aan de "eisen des tijds",
met andere woorden hij wordt afgestemd op maatschappe
lijke ontwikkelingen. Ongetwijfeld zal dat ook in de
toekomst gebeuren en het is daarom nuttig alvast voor
uit te blikken op verwachte ontwikkelingen. Er zijn een
drietal ontwikkelingen te bespeuren, namelijk het ef
fect van bezuinigingen op het onderwijs, de sterke op
komst van biotechnologie en informatica, en een nog
steeds toenemende aandacht voor bedrijfs- en marktkundige aspecten, vooral in relatie tot kwaliteitszorg.

Tiny van Boekei
in zijn functie
als studiecoör
dinator.

Hoewel de Wet Twee-fasen structuur al in 1982 van
kracht is geworden, is de invulling van de tweede fase
nog niet geheel duidelijk en is wat dat betreft ook een
toekomstige ontwikkeling. We zullen hieronder wat nader
speculeren over deze zaken.
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Invulling tweede-fase
Op dit moment is eigenlijk alleen de onderzoeksoplei
ding van start gegaan door aanstelling van zogenaamde
AIO's (assistenten in opleiding). Bij de vakgroep Le
vensmiddelentechnologie werken er nu twee. Deze oplei
ding duurt vier jaar (waarvan één jaar aan onderwijs
dient te worden besteed) en wordt afgesloten met een
proefschrift en een promotie. (Overigens tellen de
AIO's vanwege hun onderwijs- en onderzoektaak mee in de
formatie van de vakgroep en dit zal gevolgen hebben
voor het aantal wetenschappelijke medewerkers in vaste
dienst.)
Verder is het vrijwel zeker dat in de tweede fase een
één-jarige lerarenopleiding komt.
Tenslotte probeert de studierichting Levensmiddelen
technologie een verkorte tweede-fase opleiding van de
grond te krijgen, hetgeen dan een twee-jarige ontwer
persopleiding moet worden. De bedoeling daarvan is dat
studenten, in aansluiting op de eerste fase, een aan
vullende opleiding krijgen op het gebied van Produkt
en procesontwikkeling, hetgeen voor bepaalde functies
in de levensmiddelenindustrie een nuttige zaak kan
zijn. (Eigenlijk is dit een manier om de onderzoekser
varing die men in de eerste fase vrij beperkt opdoet op
te vijzelen tot een niveau waarmee bedoelde functies
goed vervuld kunnen worden, een niveau dat met de oude
vijf-jarige opleiding al min of meer gehaald werd.) Het
ziet er naar uit dat een dergelijke opleiding inderdaad
van de grond komt waarbij overigens de bedoeling is dat
de
levensmiddelenindustrie
financiële
ondersteuning
verleent. In hoeverre er behoefte is aan zo'n oplei
ding, zowel bij studenten als bij potentiële werkge
vers, zal in de toekomst moeten blijken. Een tendens
die zich nu aftekent is dat studenten al in de eerstefase meer onderzoekservaring opdoen door extra vakken
op te nemen, dus door langer dan vier jaar te studeren.
Dit heeft overigens ook als consequentie dat er grotere
onderlinge niveauverschillen zullen optreden tussen af
gestudeerden uit de eerste-fase dan vroeger.

Biotechnologie en informatica
Hoewel biotechnologie strikt genomen al eeuwenoud is,
zeker in relatie tot levensmiddelenproductie, wordt het
toch als nieuwe ontwikkeling gezien. En het moet ge
zegd, biotechnologie heeft de laatste jaren een flinke
vlucht genomen. Binnen de studierichting Levensmidde
lentechnologie kan men een flinke portie biotechnologie
studeren, vooral binnen het profiel levensmiddelenfer
mentatie en de oriëntatie proceskunde. Op dit moment is
er een discussie gaande of er een compleet nieuwe stu
dierichting biotechnologie moet komen, dan wel een
oriëntatie biotechnologie binnen de studierichtingen
Levensmiddelentechnologie,
Moleculaire
Wetenschappen
en/of Biologie. In geval van een nieuwe studierichting
zal dat zeker consequenties hebben voor de studierich-
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ting Levensmiddelentechnologie. Hoe dan ook, biotechno
logie zoal voor de levensmiddelentechnologie belangrijk
blijven. Binnen de vakgroep Levensmiddelentechnologie
is er versterking gekomen op dit gebied door de benoe
ming van een hoogleraar Bioprocestechnologie (bij de
sectie Proceskunde).
Wat betreft informatica valt het volgende te zeggen.
Het gebruik van computers neemt sterk toe, ook bij le
vensmiddelentechnologie in al zijn facetten. Daarom ne
men de meeste studenten op zijn minst een vak Inleiding
informatica op, maar een flink aantal gaat daarin ver
der tot aan een afstudeervak informatica toe. Vooral
voor (bio)proceskundigen is dit een keuze die zinvol
kan zijn, maar ook voor goederenstroombesturing en kwa
liteitsbewaking en -beheersing zijn computers onont
beerlijk geworden.

Kwaliteitszorg
De toenemende aandacht van kwaliteitsaspecten binnen
de levensmiddelenindustrie vindt men weerspiegeld in
het profiel kwaliteitszorg, ingevoerd bij de herpro
grammering in 1982. De belangstelling hiervoor is groot
en zal in de toekomst zeker niet minder worden. De nog
steeds toenemende belangstelling van studenten voor bedrijfs- en marktkunde mag in dit verband genoemd wor
den, met name voor vakken als integrale goederenstroom
besturing en kwaliteitsbeheer. Het profiel kwaliteits
zorg kenmerkt zich door een brede opleiding op het ter
rein van kwaliteit, van grond- en hulpstoffen tot aan
de eindprodukten, van de gebruikte processen, en van
omgevingsfactoren (arbeid, milieu, gezondheid): het or
ganiseren van structuren die de gewenste kwaliteit
haalbaar maken is daarbij een belangrijk bedrijfskundig
aspect.
De aandacht voor dit gebied zal in de toekomst zeker
toenemen door de benoeming van een buitengewoon hoogle
raar in de kwaliteitsborging van levensmiddelen (per 1
juli 1987 voor één dag in de week).

Gevolgen van bezuinigingen
In de jaren tachtig zijn vrij forse bezuinigingen
uitgevoerd in het onderwijs, en dat is ook de Landbouw
universiteit niet bespaard gebleven; het ziet er naar
uit dat er in de toekomst nog meer bezuinigd moet wor
den. Dit heeft uiteraard zijn weerslag op het onder
wijs, dat steeds meer geëxtensiveerd wordt. Gelukkig is
het niet zo dat elke bezuiniging tot kwaliteitsverlies
van het onderwijs leidt, maar op een gegeven moment is
de rek eruit en dat moment is nu wel zo ongeveer be
reikt. Het betekent dat studenten minder begeleid kun
nen worden bij practica en afstudeeronderzoeken wegens
personeelgebrek,
chemicaliën
en
apparatuur
worden
steeds schaarser, etc. Een geluk bij een ongeluk is dat
het aantal levensmiddelentechnologiestudenten flink is
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toegenomen: de toegekende financiële middelen hangen af
van dat aantal. Overigens wordt het onderzoek dat door
de vakgroep wordt verricht (en waar studenten in deel
nemen middels een afstudeeronderwerp) in toenemende ma
te gefinancierd door derden, soms zeer direct door mid
del van contractresearch, soms wat indirecter door een
promotie-assistent/AIO te betalen. Het is de vraag hoe
ver deze ontwikkelingen zullen doorzetten en in hoever
re dat wenselijk is. De vaste staf zal het onderzoek
moeten kunnen begeleiden qua tijd. Begeleiding van stu
denten bij hun afstudeervak door promotie-assistenten/
AIO's is nu al onontbeerlijk om dit doctoraalonderzoek
goed te kunnen doen.
Al met al kunnen we concluderen dat de studierichting
levensmiddelentechnologie de maatschappelijke ontwikke
lingen redelijk lijkt te volgen, maar ook dat financië
le perikelen tot gevolg kunnen hebben dat de ontwikke
lingen niet meer bijgebeend kunnen worden. Het laatste
zou uiteraard een kwalijke zaak zijn en het valt te ho
pen dat die ontwikkeling op tijd onderkend en gestopt
wordt.
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Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek
- Koffiebranderijen - Theehandel N.V.
Basisinformatie

Aandelenconstructie
Van 1753, het jaar van de oprichting, tot
1978 was Douwe Egberts een Neder
lands familiebedrijf. In laatstgenoemd
jaar werd een samenwerking aange
gaan met de te Chicago gevestigde Sara
Lee Corporation.
Deze Amerikaanse onderneming heeft
een belang van 94,5% in Douwe Egberts
waarvan 41% in de vorm van stemge
rechtigde aandelen en 53,5% in de vorm
van certificaten van aandelen, uitgege
ven door de Stichting Administratiekan
toor Douwe Egberts Sara Lee. Dit onaf
hankelijke, Nederlandse administratie
kantoor bezit derhalve de meerderheid
van het stemrecht in Douwe Egberts.

Concernstructuur
Douw* Egberts is nb internationaal ge
oriënteerd* onderneming, die een
gedecentraliseerd beleid voert.
Met de introductie van
prodnkt / marktcombinaties werd een aaatal
divisies en werkmaatschappijen ingesteld,
die voor het beleid in de betreffende
sectoren verantwoordelijk zijn.
Zo kent Do owe Egberts operationele twits
op het gebied van koffie en thee,
drankensystemen, tabak, wijnen, alsmede
persoonlijke en huishoudelijke
ventorgingsprodakten.
Voor de retail verkoop van koffie en thee
zijn landenorganisaties werkzaam in
Nederland, Belgtf, Frankrijk, Denemarken
en Spanje. Voor de overige genoemde
prodoktgroepen zijn divisies ingesteld, die
internationaal verantwoordelijk zijn voor
de afzet van de betreflende prod akten.
Personeelsbestand
Douwe Egberts heeft 7700 medewerkers ia
dienst. Daarvan zijn er ruim 3600
werkzaam in Nederland.
Omzet en winst
In het boekjaar 1985/86 werd een omzet
behaald van 4,5 miljard, een
bedrijfsresultaat van ƒ 235 miljoen en een
nettowinst van / 155 miljoen.
Het buitenlandse aandeel in de omzet
bedraagt 58%.

Algemene informatie
Produkten en vestigingen
Douwe Egberts is een internationaal
concern, dat hoogwaardige kwaliteits
merkartikelen produceert en op de
markt brengt.
In Nederland worden koffieprodukten
onder de merken Douwe Egberts en Ka
nis & Gunnink verkocht. In België wor
den naast Douwe Egberts, de merken
Chat Noir, jacqmone en Clé d'Or ge
voerd. In Europa wordt voorts koffie op
de markt gebracht onder de merken La
Maison du Café (Frankrijk), Menild (De
nemarken), Marciila en Soley (Spanje).
De internationale afzet van poederkoffie
geschiedt onder de merknaam Moccona. Voorts levert Douwe Egberts dran

kensystemen en bijbehorende concen
traten (koffie, thee, vruchtensappen,
chocolade), waaronder het Moccomatsysteem).
Thee wordt verkocht onder het merk
Pickwick.
Bekende merken in de tabaksector zijn
Drum (halfzware shag), Winner (lichte
shag), Brandaris (zware shag)en Ampho
ra (pijptabak). Door het Franse wijnhuis
Consortium Vinicole de Bordeaux et de
la Gironde (CVBG) worden de merken
Dourthe, Kressmann en Cardinal op dé
markt gebracht.
Door Intradal worden op het gebied van
de persoonlijke verzorging onder ande
re de merken Prodent (tandpasta), Odo
rex (deodorant) en OB (tampons) ge
voerd. Bekende merken in de sector
huishoudelijke verzorging zijn Tana, Erdal en Kiwi (schoencrèmes, lederonderhoud), Valma (auto-onderhoud) en Tolett (luchtverfrisser).
De produktiebedrijven in Nederland
zijn gevestigd in Joure, Drachten, Kam
pen, Utrecht, Amersfoort en Amster
dam.
In het buitenland beschikt Douwe Eg
berts over produktiebedrijven en/of
verkoopvestigingen in onder andere
België, Canada, Denemarken, Enge
land, Frankrijk, Ierland, Noorwegen,
Spanje, West-Duitsland en Zweden.
Vanuit Nederland vindt export plaats
naar ruim 100 landen.

Research & Quality
Douwe Egberts brengt hoogwaardige
kwaliteitsartikelen op de markt en
streeft voortdurend naar vernieuwin
gen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat
speurwerk en ontwikkeling een essen
tieel onderdeel van het beleid vormen.
De organisatie van Research & Quality
besteedt veel aandacht aan produktontwikkeling, het verbeteren van produktieprocessen en het zoeken naar nieuwe
verpakkingstechnieken.
Ook het optimaliseren van kwaliteitsbe
heersing en-controle vormt een belang
rijk onderdeel van het takenpakket van
de afdeling.
In de afdeling zijn alle relevante vakdiciplines vertegenwoordigd, waaronder
chemici, electronic! en (levensmiddelen)technologen.
Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfa
briek - Koffiebranderijen - Theehan
del N.V.,
Keulsekade 143,
3532 AA Utrecht,
tel: 030-97 91 11.
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IV

LEVENSMIDDELENTECHNOLOGISCH ONDERZOEK IN
WAGENINGEN

Het Biotechnion

4.1

Inleiding

In de eerste jaren tot 1950 stelde het onderzoek nau
welijks iets voor. Studenten met technologie als inge
nieursvak genoten een theoretische opleiding, aangevuld
met een routine-practicum. Bij het tot stand komen van
een afzonderlijke studierichting technologie in 1956
was het noodzakelijk geworden meer aandacht aan onder
zoek te schenken. De opleiding van goede technologen is
ondenkbaar zonder de mogelijkheid tot het zelfstandig
verrichten van experimenteel wetenschappelijk onder
zoek. Na de ingebruikneming in 1954 van het nieuwe la
boratorium in het huidige Seheikundecomplex waren er
wel materiële voorzieningen voor researchwerk aanwezig.
De wetenschappelijke staf was echter beperkt.
Na 1963 verbeterde de situatie langzaam. Het labora
torium voor technologie werd in tweeën gesplitst, één
laboratorium voor levensmiddelenchemie en -microbiolo
gie onder leiding van Prof. Pilnik en een laboratorium
voor levensmiddelenfabricage en -techniek met als hoofd
Prof. Leniger. Dit betekende dat het onderzoeksterrein
verbreed werd. Vanaf die tijd nam het aantal weten
schappelijk medewerkers langzaam maar gestaag toe. Zo
doende werd ook het aandeel van het onderzoek in de
studie levensmiddelentechnologie steeds belangrijker.
In de volgende paragrafen wordt per sectie/afdeling
ingegaan op de ontwikkeling van het onderzoek in de
loop der jaren (vanaf ± 1962 tot 1987). Verder wordt er
aandacht geschonken aan nieuwe tendensen en ontwikke
lingen zoals die zich in de industrie kunnen of zullen
aandienen en van invloed kunnen zijn op het toekomstig
levensmiddelentechnologisch onderzoek aan de Landbouw
universiteit te Wageningen.
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4.2

4.2.1

De Proceskunde

Het onderzoeksprogramma van de Sectie Proceskunde tot
heden.
door Ir. W.A. Beverloo

Inleiding
De Sectie Proceskunde stamt af van de vroegere "Af
deling Technologie" van de toenmalige Landbouwhoge
school en het latere "Laboratorium voor Levensmiddelenfabricage en -techniek" binnen dip afdeling. Sinds de
oprichting van de Vakgroep Levensmiddelentechnologie
bestaat daarbinnen de Sectie Proceskunde. Het onder
zoekbeleid en het daaruit voortvloeiende onderzoek
programma van de Sectie en haar voorgangers tot onge
veer 1978 is uitstekend beschreven in het gedenkboek
bij het aftreden van Prof. Dr. Ir. H. A. Leniger als
hoogleraar in "de technologie" . In korte woorden kwam
het onderzoekbeleid neer op het kiezen van onderzoek
thema's op het terrein van de "fysische technologie",
die van relatief groot belang voor de levensmiddelen
technologie werden geacht.

De oude techno
logiehal in het
Scheikundegebouw.

Omstreeks het tijdstip van de opvolging van Prof.
Leniger door Prof. Dr. Ir. S. Bruin was het duidelijk
geworden, dat het inmiddels "proceskunde" genoemde vak
gebied ook op andere tot het werkterrein van de Land
bouwhogeschool te rekenen toepassingsgebieden sloeg,
dan alleen op de levensmiddelenfabricage. Drie van deze
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toepassingsgebieden hebben achtereenvolgens invloed ge
had op het onderzoeksbeleid van de Sectie Proceskunde:
De milieutechniek, de biotechnologie en de vervaardi
ging van andere producten dan levensmiddelen uit landbouwopbrengsten.
De reeds bestaande afsplitsing "11 B: Waterzuivering"
van de studierichting "11: Cultuurtechniek" had in 1970
als grote zelfstandige studierichting "N42: Milieuhy
giëne" de haar toekomende plaats temidden van de "che
mische en technologische richtingen" - de "N4-groep"gekregen. Het onderwijs in de proceskunde had een be
langrijke plaats in het N42-programma. Vooral om te
voorzien in voor N42-studenten ter zake doende afstu
deeronderwerpen, werd in de zeventiger jaren begonnen
met op de milieutechniek gericht proceskundig onderzoek
naast het bestaande levensmiddelentechnologische onder
zoek .
Binnen de studierichting "N43: Moleculaire Weten
schappen" werd een oriëntatie "Biotechnologie" inge
steld, met onderwijs in de proceskunde als belangrijk
onderdeel. In de behoefte aan passend afstudeeronder
zoek voor de biotechnologiestudenten werd tegen het
eind van de zeventiger jaren voorzien door het onder
zoekprogramma uit te breiden met op de biotechnologie
gerichte onderwerpen.
In de zestiger jaren was de voormalige Afdeling Tech
nologie na samenvoeging met de Afdeling Zuivel omgezet
in de Vakgroep Levensmiddelentechnologie. Een van de
achtergronden daarvan was, dat destijds de verbouw van
gewassen voor andere doeleinden dan de productie van
voedings-, voeder- of genotmiddelen steeds minder be
langrijk werd en bovendien de veelal traditionele ver
werking van die gewassen weinig wetenschappelijke on
dersteuning nodig had. In latere jaren is daar weer
verandering in gekomen. Om allerlei landbouwkundige en
markttechnische redenen wordt weer meer grond gebruikt
voor de productie van bijvoorbeeld vezelgewassen. Ont
wikkeling van processen voor de direct na de oogst
volgende verwerkingsstappen van "oneetbare" gewassen is
daarom in de laatste jaren weer op het programma van de
Sectie Proceskunde gekomen. De proceskunde gemoeid met
de verder van de oogst liggende verwerkingsstappen, zo
als de vervaardiging van papier uit cellulosevezelpulp,
wordt voor de niet-voedingsmiddelen geacht tot het
werkterrein van proceskundigen aan andere universitei
ten te behoren.
Op grond van het bovenstaande ligt indeling van het
onderzoek bij de Sectie Proceskunde naar toepassings
gebied voor de hand; daar berust ook de huidige inde
ling naar "thema's" ten behoeve van de projectinventarisatie van de Landbouwuniversiteit op. Voor de pro
ceskundigen zelf spreekt een indeling naar onderzochte
be- of verwerkingsmethodiek minstens even sterk aan;
dat bepaalt namelijk de specialisatie van de onderzoe-

kers binnen de proceskunde. Tot 1983 was daarom de the
ma-indeling naar
verwerkingsmethodiek. Reden
om dat
te wijzigen was, dat een indeling naar toepassingsge
bieden beter rijmde met externe indelingen in "voorwaardelijke-financieringsprojecten"
en
"werkgroepen"
alsmede met de bestemming van "tweede en derde geld
stromen". Intern werd en wordt trouwens bij de Sectie
een "twee-dimensionale" indeling naar beide genoemde
criteria gezamenlijk gehanteerd. Ten eerste de indeling
naar toepassingsgebieden:
A.

Levensmiddelenfabricage

en

landbouwgewassenver-

werking.
B.

Milieutechniek.

C.

Biotechnologie.

Ten tweede de indeling naar verwerkingsmethodiek:
1.

Warmte- en stoftransportprocessen.

2.

Stortgoedbehandeling en vormgevingsprocessen.

3.

Bioprocestechnologie.

Laboratorium
opstelling voor
de productie
van propyleenoxide.
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Onderzoeksprojecten.
Al.

Warmte-

en

stoftransportprocessen

levensmiddelenfabricage

en

toegepast

op

landbouwgewassenver-

werking.

Lopende onderzoeksprojecten onder dit hoofdstuk:
- Mechanismen
ranen.

van

vervuiling

van

ultrafiltratiememb-

- Ontmenging van componenten in voedingsmiddelen tij
dens drogen.
- Bepaling van de diffusiecoefficient van water in voe
dingsmiddelen
- Bepaling van de wateractiviteit als functie van het
watergehalte van voedingsmiddelen.
- Opwerking van vet/vetzuurmengsels met behulp van mem
branen .
- Verwijdering van koper uit eetbare olie door middel
van extractie in een membraanreactor.
- Infraroodbehandeling.
Sinds 1978
hoofdstuk :

beeindigde

onderzoeksprojecten

onder

dit

- Hydrodynamische instabiliteit bij visceuse verdrin
ging in vloeistof/vastextractie - en vriesconcentratieprocessen.
- Regulariteiten tijdens instationair stoftransport in
systemen met variabele diffusiecoefficient.
- De theorie van niet-1ineaire diffusie
het drogen van levensmiddelen.

toegepast op

Warmteontwikkeling in stapels biologische material
en.
A2. Stortgoedbehandeling en vormgevingsprocessen toege
past

op

levensmiddelenfabricage

en

landbouwgewas-

senverwerking.

Lopende onderzoeksprojecten onder dit hoofdstuk:
- Extrusie.
- Vezelverwerking.
- Winning en toepassing van inuline.
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Sinds
1978
hoofdstuk:

beëindigd

onderzoeksproject

onder

dit

- Pneumatisch transport.
A3. Bioprocestechnologie toegepast op levensmiddelenfabricage en landbouwgewassenverwerking.
Lopende onderzoeksprojecten onder dit hoofdstuk:
- De
inactivering
tijdens drogen.

van

enzymen

en

micro-organismen

- Vetsplitsing met behulp van lipase in een membraan
reactor .
- Vetzuurverestering
membraanreactor.
BI.

in

een

geimmobiliseerd-enzym-

Warmte- en stoftransportprocessen
milieutechniek.

toegepast

op

Lopende onderzoeksprojecten onder dit hoofdstuk:
- Zuivering van water met actieve kool.
- Zuivering van biogas met molzeven.
Sinds
1978
hoofdstuk:

beëindigd

onderzoeksproject

onder

- Kolomadsorptie van een component uit een
met sterke invloed van warmteontwikkeling.

dit

gasstroom

B3. Bioprocestechnologie toegepast op milieutechniek.
Lopende

onderzoeksprojecten

- Nitrificatie
cellen.

en

- Verwijdering van
bioreactoren.

onder dit hoofdstuk:

denitrificatie

met

dichloormethaan

geïmmobiliseerde

uit

afgassen

met

- Eigenschappen van anaëroob korrelslib.
Cl. Warmte- en stoftransportprocessen toegepast
biotechnologie.
Lopende

onderzoeksprojecten

in de

onder dit hoofdstuk:

- Drogen van microorganismen met optimaal activiteitsbehoud.
- Opwerking van enzymen door
chromatografie.

middel

van

affiniteits-

- Enzymopwerking met behulp van omgekeerde micellen.

C3. Bioprocestechnologie
logie .

toegepast

in

de

biotechno

Lopende onderzoeksprojecten onder dit hoofdstuk:
- Continue productie van ethanol uit melasse.
- Productie van secundaire metabolieten met behulp van
plantecellen.
- Bioproductie van gehydroxvleerde aromaten.
- Bioreactoren voor het kweken van dierlijke cellen.
- Mathematisch-fysische modellering van een meerfasensysteem in een air-lift loop reactor voor biotech
nologische productieprocessen.
Sinds 1978
hoofdstuk:

beeindigde

onderzoeksprojecten

onder

dit

- Studies aan geïmmobiliseerde enzymen en cellen.
- Continue productie van propeenoxyde uit propeen en
zuurstof
met
behulp
van
geïmmobiliseerde
mycobacterien in een multi-fasesysteem.
- Productie
van
etheenoxyde
door
geïmmobiliseerde
micro-organismen in een gas/vast reactor.
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4.2.2

Huldige en toekomstige ontwikkelingen op Proceskunde,
door Prof. Dr. Ir. K. van 't Riet

Onderzoek op een Universiteit dient grensverleggend
te zijn, het bevindt zich op dat moeilijk te definiëren
grensvlak van wat net wel en nog net niet bekend is. Om
op dit gebied met succes bezig te kunnen zijn, moet ook
aan hoge methodologische eisen voldaan worden, veelal
samengevat in het woord "wetenschappelijk". De laatste
10 à 30 jaar is men zich bovendien gaan realiseren, dat
met name in de technische wetenschappen het onderzoek
maatschappelijk relevant moet zijn. Het wetenschapsge
bied is zo omvangrijk geworden, dat die gedeelten welke
voor de maatschappij (inclusief de industrie) nu of op
termijn nut hebben, bij voorkeur bestudeerd moeten wor
den. Hieruit volgt dat een onderzoeksbeleid niet uit de
lucht komt vallen, maar door een groot aantal factoren
bepaald wordt. In het volgende wil ik eerst de ontwik
kelingen van deze factoren schetsen, vervolgens kort
aanduiden hoe deze de recente ontwikkelingen bij pro
ceskunde beinvloed hebben, om daarna hierop voortbor
durend een toekomstverwachting te schetsen.

De ontwikkelingen ln de bedrijfstak.
De sectie Proceskunde is sterk gericht op de voe
dingsmiddelen en agrarische industrie. Deze industrie
is van oudsher tamelijk ambachtelijk. Een procestechnologische inbreng is dikwijls geiniteerd vanuit pro
ductvernieuwing, zoals bij margarine en chips. Maar we
kunnen denk ik wel stellen, dat aan deze rustige tijden
een einde is gekomen. Buiten onze industrie om zijn een
aantal voor ons relevante nieuwe technologieën in een
razend tempo tot ontwikkeling gekomen: de Informatie
technologie, de biotechnologie en de membraantechnolo
gie. De informatica heeft zijn invloed op de procesbe
heersing op alle niveaus, automatisering en controle.
De membraantechnologie levert vriendelijke scheidings
processen en nieuwe mogelijkheden voor enzymatische en
microbiologische reactorconcepten. De biotechnologie
zal door de aard van de voedingsmiddelenindustrie op
den duur een zeer vergaande invloed krijgen. Naast deze
drie groepen zijn vakgebiedonderdelen te noemen die ook
duidelijke ontwikkelingen vertonen, zoals vormgevingsprocessen en High Temperature Short Time (HTST) pro
cessen. Er Is door bovenstaande ontwikkelingen een
drastische verandering te verwachten ln nagenoeg alle
processen die in onze industrie gebruikt worden, die
zowel kwaliteit als kostprijs positief zal beinvloeden.
Hier ligt een interessante taak voor de Universiteit om
hieraan bij te dragen.

De ontwikkelingen in het vakgebied.
De proceskunde is vooral gebaseerd op de (Bioche
mical Engineering en de Fysische Technologie. Wanneer
we deze twee gebieden bekijken, zien we dat ondanks de
relatief korte tijd van hun bestaan, grote gedeelten
van deze vakken ver uitgewerkt zijn. De problematiek
bij bijvoorbeeld destillatie en mengen en roeren in
fermentoren ligt vooral bij het bedrijven en beschrij
ven van grootschalige apparatuur. De grondslagen en
wetenschappelijke theorievorming zijn veelal veel ver
der ontwikkeld om niet te zeggen "uit"ontwikkeld. De
bovenstaande problematiek betekent dat voor onderzoek
de bedrijven steeds meer de aangewezen plaats zijn om
op de universiteiten ontwikkelde theorien te toetsen.
Dit geldt uiteraard niet voor alle "oude" unit ope
rations met name die bij welke de kwaliteit van het
produkt nog verre van optimaal is. Geheel anders is de
situatie voor de nieuwe technologien. Niet alleen moe
ten bestaande unit operations hierop toegesneden wor
den, er zijn ook een aantal geheel nieuwe processen aan
de horizon verschenen. Hier ligt een heel veld voor in
spirerend creatief wetenschappelijk onderzoek. De che
mische technologie is altijd een brug geweest tussen de
fundamentele wetenschappen en de toepassing in bedrij
ven. Voor de nieuwe technologien is het zondermeer
noodzaak dat deze met een aantal disciplines geïnte
greerd bestudeerd gaan worden. Deze multidisciplinaire
aanpak is een wezenskenmerk geworden van het huidige
technologische onderzoek.

Het onderzoek op Proceskunde.
Het onderzoek op proceskunde is altijd al sterk ge
richt geweest op de vraag vanuit de industrie. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat bovenstaande nieuwe
technologieën (het onderzoeksprogramma sterk beïnvloeden
of gaan beïnvloeden. Voor de biotechnologie is dit al
langer het geval. We moeten hierbij wel bedenken, dat
de sectie Proceskunde de enige Process Engineering
groep is aan de LU. Daarom is de biotechnologie breder
gericht dan alleen op op de voedingsmiddelenindustrie.
Het grote belang van deze vernieuwende activiteit wordt
nog eens onderstreept door het instellen van de nieuwe
leerstoel Bioprocestechnologie in de sectie. De infor
matica wordt in een aantal projecten geïntegreerd in
het onderzoek. Recent is een UHD plaats (Universitair
Hoofd Docent) geformeerd om gericht de integratie van
de informatica in de voedingsmiddelenindustrie te gaan
onderzoeken.
Membranen zijn een belangrijk onderzoeksthema van de
vakgroep geworden. Gekozen is daarbij vooral voor ap
plicatie binnen de oliën en vetten. Verwacht wordt dat
de enzymatische bewerkingen van oliën en vetten zich de
komende tien jaar stormachtig zal ontwikkelen, en juist
membranen
kunnen
hier
interessante
technologische
perspectieven bieden.
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Vormgeving en HTST zijn ook al langer bestudeerde
processen. We bestuderen daartoe nieuwe applicaties van
extrusie, infrarood en microwave.

Onderzoek van
de breukeigen
schappen van
een geëxtrudeerd product.

Hoewel boven is gesteld dat de chemical engineering
ver ontwikkeld is, wil dat nog niet zeggen dat er niets
te doen is aan reeds lang bestaande unit operations. Zo
is de klassieke unit operation drogen het bestuderen
nog steeds waard, met name in relatie tot de kwaliteit
van het gedroogde product.
In totaal werken er op dit moment naast de vaste staf
15 onderzoekers, merendeels promovendi en nagenoeg alle
extern gefinancierd. Omdat nog steeds de beste studen
ten opteren voor deze onderzoeksbanen hebben we hoge
verwachtingen van de resultaten.

Toekomst
Uit bovenstaande blijkt dat het onderzoeksprogramma
voor een groot deel gericht is op processen, die voor
de toekomst belangrijk zijn of worden. Toch zal er geen
rust op het front van de verandering plaatsvinden. Een
niet alleen voor proceskunde,
maar voor de hele vak
groep belangrijke ontwikkeling is het volgende: in de
westerse wereld is een overschot ontstaan aan landbouw
areaal. Daarnaast zijn door de sterk toegenomen k'ennis
van de plantenveredeling de mogelijkheden voor het ge
richt manipuleren van planten legio geworden. Dit gaat
perspectieven bieden voor het produceren van non-food
producten op het vrijgekomen landbouwareaal. Voor de
verwerking hiervan is door het karakter van de grond
stoffen eerder de voedings- en agrarische industrie
gescchikt dan de chemische industrie.
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Evenzo kan gezegd worden, dat in Nederland de LU de
aangewezen plaats is om het noodzakelijke wetenschap
pelijk onderzoek hiervoor te verrichten. Als vakgroep
zouden we dan meer in de richting gaan van verwerking
van agrarische productenten behoeve van voedsel en al
gemene toepassingen. Bij Proceskunde is een beperkte
stap gedaan in de richting van verwerking van eenjarige
vezels tot papier. Overigens kan ook het oliën en vet
ten thema indien gewenst in deze richting zijn toepas
sing vinden.

De opleiding
Hoewel de resultaten van onderzoek op zich belangrijk
zijn, moet ook onderzoek gezien worden in het perspec
tief van de hoofddoelstelling van de Universiteit: het
opleiden op hoog niveau. Nu gaat dat gelukkig hand in
hand. Bovengeschetste ontwikkelingen in de bedrijfstak
moeten juist door de pas afgestudeerden in de bedrijven
geentameerd en begeleid worden. Op zich is dit een in
teressant fenomeen wat optreedt bij schoksgewijze ver
anderingen in de ontwikkelingen. Computerfirma's en
biotechnologischebedrijven zijn hier al eerder mee ge
confronteerd. Het komt erop neer dat een pas gearri
veerde, net afgestudeerde werknemer van het vak meer
weet dan zijn baas (en veel meer dan zijn bovenbaas).
Dit betekent dat hiërarchisch gezag niet meer tevens
inhoudelijk gezag inhoudt. Dit is een interessant managementprobleem , wat veel computer- en biotechnologie
bedrijven onderkennen en tevens accepteren.
Nu ook onze bedrijfstak met schoksgewijze introductie
van nieuwe technologiën geconfronteerd gaat worden, is
het bijzonder belangrijk dat de pas afgestudeerde met
de nieuwe technologiën vertrouwd is om deze in zijn be
drijf te introduceren. We proberen dit in de colleges
in te brengen. De confrontatie in de afstudeerfase met
hierop gericht onderzoek is uit opleidingsoogpunt hier
bij ook belangrijk. Op deze wijze hopen we én afgestu
deerden én promovendi af te leveren, die juist de zaken
die belangrijk zijn in hun kennispakket hebben, én re
levante wetenschappelijke onderzoeksresultaten af te
leveren.
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4.3

4.3.1

De levensmlddelenchemie

Een blik terug:
Levensmiddelenchemlsch
1964.

onderzoek

aan

de

LH/LU

sinds

door Prof. Dr. Dipl.-Ing. W. Pilnik

Il n'y a pas de
science appli
quée, mals
seulement des
applications de
la science.
(Louis Pasteur)

In 1956 heeft Prof.Leniger de studierichting XVIII
opgericht, eerst landbouwtechnologie en vanaf 1962 le
vensmiddelentechnologie genoemd. De opleiding en het
onderzoek waren vooral proceskundig georiënteerd. De in
deze tijd sterk opbloeiende levensmiddelenindustrie was
daarmee sterk gebaat. Het succes van de Wageningse
proceskundige levensmiddelentechnologen had tot gevolg,
dat men ook Wageningers wilde aantrekken voor de chemi
sche en microbiologische aspecten van de levensmiddelenfabricage. In 1963 splitste Leniger daarom de stu
dierichting XVIII in XVIII A en XVIII B: XVIII B werd
de chemisch-biologische richting binnen de levensmid
delentechnologie, en ik werd bijna 25 jaar geleden uit
Zwitserland gehaald voor de nieuwe leerstoel levensmiddelenleer. Ik kwam uit de groente- en fruitverwerkende
industrie en dit feit was zeker een van de redenen dat
ik voor deze baan in aanmerking kwam. Toen al was men
van mening dat vleestechnologie bij de diergeneeskun
dige faculteit in Utrecht thuishoorde, zuivelonderzoek
werd al actief bedreven aan de LH binnen de studie
richting zuivel; het was duidelijk dat de nieuwe man
onderzoek zou moeten stimuleren, dat gericht was op
producten van de land- en tuinbouw.
Wanneer men binnen deze productengroep naar de ver
werking van fruit, groente en aardappelen kijkt, spelen
de pektinen een grote rol. Gaarkoken van groente, ver
koken van aardappelen, persbaarheid van vruchten voor
de sapwinning, klaren van vruchtesappen of juist het
bewaren van een stabiele troebeling, de consistentie
van tomatenpasta en van appelmoes zijn vooral pektineproblemen, waarbij de pektinestoffen chemisch en door
endogene of exogene enzymen veranderd kunnen worden.
Daarnaast wordt pektine uit de persresiduen van de ap
pel- en citrussapwinning op industriële schaal geëxtra
heerd en als additief, bv. als geleermiddel voor jam,
toegepast.
Wij zijn dus met onderzoek begonnen op het gebied van
de pektinestoffen en pektolytische enzymen, eigenlijk
meer als hobby dan vanuit "analyse van maatschappelijke
behoeften", een kreet die toen reeds bestond. Maar het
werd gauw duidelijk dat men ook zonder zo'n analyse
niet in een ivoren toren werkte. Zodra onze
resultaten
en wijzelf als groep door onze publicaties (iemand ka
rakteriseerde mij een keer in het Hogeschoolblad als
"de publicatie-geile Pilnik") en voordrachten bekend
heid verkregen, werden wij nolens volens bij maatschap
pelijk relevant onderzoek betrokken - een proces dat nu
nog voortduurt: Golden Delicious appels blijken na op
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slag bijzonder slecht persbaar; de nieuwe appelrassen
leveren appelmoes op met consistentieproblemen; de voe
dingsleer ontdekte de betekenis van voedingsvezels; de
sterk aan betekenis toenemende frozen minced fish
(grondstof voor vissticks en visfingers) wordt taai bij
bevroren opslag en verliest water bij het ontdooien.
Toevoeging van Polysacchariden kan deze kwaliteitsach
teruitgang vertragen.
De voedingsleer dringt aan op beperking van suiker;
welk geleermiddel leent zich
voor de fabricage van
halva-jams, en wat is de invloed van niet-saccharose
suikers op de gelering; aardappels in blik worden een
groot product, maar mogen tijdens steriliseren niet
verkoken; in de nu populair geworden drinkyoghurt moet
een stabilisator voorkomen dat de caseine-micellen uit
zakken. Uit Florida kwam het verzoek de troebelingsstabiliteit van sinaasappelsap te bestuderen; ontwikke
lingslanden interesseren zich voor hetzelfde probleem
i.v.m. de verwerking van tropische vruchten. Men is
daar ook geïnteresseerd in de rol van pektolytische en
zymen bij de fermentatie van koffie. Een grote multina
tional wilde meer weten over de bijdrage van de vruchteigen-polysacchariden voor de consistentie van tomatenpasta .
Het was en is onze filosofie dat dergelijke practische problemen op moleculair niveau benaderd moeten
worden. Wat is de fijnstructuur van pektines; door wel
ke chemische reacties worden zij veranderd; wat voor
pektolytische enzymen zijn er; welke zitten in de plant
en welke in commerciële microbiële enzympreparaten en
op welke manier veranderen zij de pektines?
De zo verworven basisinzichten konden in vele geval
len direct technologisch toegepast worden; ons onder
zoek heeft een impact op de verwerking van groente en
fruit, op de verwerking van vis tot bevroren minces, op
gegeleerde fruitproducten, op de beheersing van onge
wenste veranderingen van de consistentie bij sterili
seren van aardappels en groente, op de tomatenpastatechnologie. Een proces om sappen door enzymatische
vervloeiing te maken, d.w.z. door enzymatische afbraak
van de celwanden, heeft de hele vruchtesapindustrie
veranderd.
De technologische relevantie van ons werk is daarom
ook zo belangrijk, omdat we het grootste deel van het
onderzoek met geld van de industrie moesten en moeten
financieren. De vertegenwoordigers van de basisweten
schappen met heel weinig inzicht in wat levensmiddelenchemie is, hebben ons steeds ver gehouden van de LHpotten; onze projecten waren niet biochemisch genoeg
voor de biochemicus, niet kolloïdchemisch genoeg voor
de kolloïdchemicus, niet organisch-chemisch genoeg voor
de organicus en niet biologisch genoeg voor de bioloog.
Na voltooiing van een project werd het dan toch als
proefschrift aanvaard.
We hebben ervaren dat bij de meeste verwerkings
problemen pektine niet los mag worden gezien van de
andere celwandbestanddelen - we zouden tegenwoordig ons

105

basisonderzoek voor de verwerking van groente en fruit
als celwandchemie beschrijven - . Inderdaad hebben we
veel ervaring opgedaan met cellulose en hemicellulosen
en enzymen welke deze verbindingen aantasten. Dat is nu
zo leuk aan levensmiddelenchemisch onderzoek, dat het
bijna automatisch tot zo veel verschillende onderwerpen
leidt. Via de celwandchemie en -enzymologie hebben we
ingang gevonden in het biotechnologieprogramma van de
EEG; het is ons o.a. gelukt de perspulp van suikerbiet
enzymatisch bijna volledig tot monomere suikerbouwste
nen af te breken.

Een veel ge
bruikte schei
dingsmethode:
gelfiltratie.

De extractie van fijn-chemicaliën uit planten (in casu
bitterstoffen uit witlof) door enzymatische weefselont
sluiting wordt actief bewerkt, en deze bezigheden heb
ben ons sinds kort ook in de wereld van de graanverwerking gevoerd. Er werken op dit moment (april 1987) 3
onderzoekers op hemi-cellulasen om basiskennis op te
doen en 3 onderzoekers bedrijven hemi-cellulosechemie
i.v.m. graanproducten (bakkwaliteit van bloem, brouweigenschappen van granen, verteerbaarheid van voedermid
delen). Het basisonderzoek op het gebied van pectolyti-
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sehe enzymen heeft ons veroorloofd bijdragen te leveren
aan de vruchtesaptechnologie en daaruit vloeien dan
voort de verzoeken en opdrachten voor onderzoek op heel
andere
gebieden van de vruchtesapfabricage, zoals
vraagstukken i.v.m. hittebelasting, opslagkwaliteit en
verpakking. Men ziet dat de weg naar andere onderzoeks
gebieden vooral via producten loopt.
Reeds in de eerste jaren van onze bezigheden hebben
we ons ook afgevraagd of vruchtesappen een drager zou
den kunnen zijn voor eiwitten. In die periode dacht men
namelijk dat het voedselprobleem van de derde wereld
hoofdzakelijk een eiwittekort was. Wij en vooral ook
vele studenten wilden daarom "iets" doen aan eiwitten,
echter niet gewoon nabootsen wat vele andere instituten
al lang deden op het gebied van extruderen van planteneiwit of van het kweken van SCP (Single Cell Protein).
Om eiwitten in vruchtesappen te kunnen oplossen moet
men ze gedeeltelijk enzymatisch hydrolyseren (verhoging
van de polariteit). Daarbij doen zich dan problemen van
smaakafwijkingen voor (bittere peptiden, bonensmaak).
Dit was de aanleiding voor uitvoerig en grondig onder
zoek op het gebied van proteasen, eiwithydrolyse, pep
tidestructuur, aminozuuranalyse, sensoriek. Voor dit
onderzoek hebben we waarschijnlijk als eersten in Wageningen een enzymreactor gebouwd.
De verworven ervaring op het gebied van eiwithydrolyse hebben we overigens kunnen toepassen op viseiwit
ter verbetering van de traditionele technologie bij de
bereiding van Indonesische visproducten.
Onze eiwitbron was de sojaboon ; zo raakten wij ook
betrokken bij de sojaverwerking als zodanig. Dit heeft
gevoerd tot studies naar de invloed van verhittingsmethoden op de vetkwaliteit, antitrypsinefactor en de
toepassing van volvet sojameel en heeft zich verder
uitgebreid tot andere grondstoffen.
We hopen, dat dit ook een goed begin is voor de her
vatting van actief onderzoek naar vetten en hun gedrag
in levensmiddelen, een richting van onderzoek welke met
koffie-lipiden veelbelovend is begonnen maar door het
vertrek van een medewerker bleef liggen. Pektine en an
dere Polysacchariden als geleer-, verdikkings- en stabiliseermiddelen in fruit-, groente-, melk- en sojaproducten hebben van het begin af aan onze belangstel
ling gehad. Wij blijven in het bijzonder geïnteres
seerd in het verband tussen hun chemische structuur en
hun reologische en mouth-feel eigenschappen, hun sta
biliteit ten aanzien van pH en temperatuur en hun bepa
ling in levensmiddelen.
Met betrekking tot de pektinewinning is veel belang
stelling ontstaan om naast de traditionele grondstoffen
(appel, citrus) ook andere afvalstoffen te valoriseren.
Tot nu toe blijkt in het bijzonder bietenpektine inte
ressant te zijn. Onze moleculaire aanpak heeft de aan
wezigheid van ferulazuurgroepen in het pektinemolecuul
aangetoond, hetgeen de mogelijkheid opent tot oxydatieve netwerkvorming met interessante functionele eigen
schappen (gelering, waterbinding). De bietsuikerindus-
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trie heeft daarnaast ook onderzoek gestimuleerd over de
rol van pektines in het suikerextract ( kristallisatie
gedrag van suiker) en in de pulp (persbaarheid en spon
tane vervloeiing van geënsileerde pulp).
De bittere smaak heeft onze belangstelling getrokken
i.v.m. de eiwithydrolyse. De interesse voor de zure
smaak was een voortvloeisel van onze activiteiten op
het gebied van vruchtesappen. Smaakonderzoek en theo
rievorming over de moleculaire facetten van smaak is
dus al vroeg begonnen. Aan de andere kant zijn wij op
enkele uitzonderingen na laat met aroma-onderzoek ge
start. Wij wilden geen dure apparatuur aanschaffen voor
de bestudering van problemen die elders in Nederland
goed en intensief bewerkt worden. Alleen recentelijk
zijn we ermee begonnen, omdat onze toenemende exper
tise op het gebied van de Maillard-reacties in vruchte
sappen natuurlijk de vluchtige Maillard-producten, de
procesflavours, niet mag uitsluiten. Verder heeft de
ontwikkeling van de instrumenten voor analyse van
vluchtige stoffen het onderzoek toegankelijker ge
maakt. Reeds doen andere industrietakken ( pet foods,
baby foods) een beroep op ons om hun flavourproblemen
te bestuderen.
Veel van ons onderzoek is in samenwerking met anderen
gebeurd -ik noem vooral de sectie proceskunde van onze
vakgroep en enkele instituten in Nederland, te weten:
het Sprenger Instituut, Wageningen, het ITAL, Wageningen, het NIZO, Ede, het Instituut voor Graan, Meel en
Brood TNO, Wageningen, het CIVO TNO, Zeist, het Insti
tuut voor Visserijproducten TNO, IJmuiden, het IBVL,
Wageningen, naast vele contacten met
buitenlandse
instituten. Deze samenwerking heeft vaak inspirerend
gewerkt. Over voedselbestraling in samenwerking met het
ITAL wordt in het stuk over het microbiologisch onder
zoek verteld. Bestraling heeft natuurlijk ook chemische
reacties tot gevolg, waarvan vele erg goed bestudeerd
en bekend zijn. Ons eigen onderzoek heeft zich vooral
gericht op enzym-inactivering door bestraling in mo
dellen voor gedroogde en intermediate moisture content
levensmiddelen. Sinds kort is de bestraling van levens
middelen ter verduurzaming door vele nationale en su
pranationale overheden goedgekeurd; dit zal een aan
leiding zijn het onderzoek naar de invloed van bestra
ling op eigenschappen zoals wateropname en consistentie
van gedroogde groenten en aardappelen weer op te nemen.
Naast deze grote lijnen van onderzoek werd en wordt
natuurlijk in het kader van leeronderzoek ook veel
speurwerk op aansluitende, maar ook op heel andere ge
bieden verricht. Dit gebeurt hetzij, omdat een student(e) een bijzondere belangstelling heeft, hetzij omdat
een bepaalde ontwikkeling of een aanvraag van de indus
trie onze nieuwsgierigheid wekt, hetzij omdat practicumonderwerpen voor vervolg vatbaar zijn. Ik noem hier:
fructose en synthetische zoetstoffen, extractie en sta
biliteit van natuurlijke kleurpigmenten, analyse van
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het voedselpakket, polyfenolen ( kleurstoffen, bitterstoffen, uitgangsverbindingen voor synthetische zoet
stoffen, enzymremmers), vorming en analyse van lysinoalanine, gecombineerde behandelingen ter verduurzaming,
sulfietbepalingen, bakkwaliteit van Zeeuwse bloem, ascorbinezuur als bloemverbeteraar, hittestabiliteit van
melk, gebruikswaarde Surinaamse parboiled rijst, EDTAvervanging in groenteconserven, consistentie van taugé,
vergisting en destillatie van vervloeide suikerbieten,
roodverkleuring van zuurkool, methanol in vruchtesap
pen, metabolisme van methanol. Twee nieuwe aandachts
velden, welke reeds veel studenten aangetrokken hebben,
zijn productontwikkeling uitgaande van chufa (Cyperus
esculentus) en de fabricage van vruchtesappen door
alcoholextractie. Wij hebben-bijna niets gedaan aan de
contaminanten- en residuenanalyse. Dit is een onderzoek
wat in veel laboratoria uitgevoerd wordt, waar studen
ten op stage bij betrokken zijn. Voor ons is analyse
niet een doel op zich, wij analyseren (tot en met
structuuropheldering) om veranderingen van de kwaliteit
van levensmiddelen te kunnen begrijpen, beheersen en in
gewenste banen te kunnen leiden.
In de loop van vele jaren onderzoek , dat gepaard
ging met intensieve contacten met de industrie en met
andere instellingen voor onderzoek, ben ik ten aanzien
van onderzoek in de levensmiddelentechnologie tot enige
conclusies gekomen. Het is niet belangrijk wat je doet,
je moet het goed doen en je vindt automatisch aanslui
ting bij projecten welke maatschappelijk belangrijk
zijn. Je moet op moleculair niveau werken, de inspira
tie moet echter komen vanuit de belangstelling voor
product- en procesontwikkeling. De spreuk dat de taak
van de levensmiddelenwetenschap is "to make a science
from an art" is voor ons achterhaald. Meer dan 100 jaar
geleden zei Karl Marx in zijn "stellingen over Feuerbach": "De filosofen hebben de wereld alleen verschil
lend geïnterpreteerd, het komt erop aan haar te veran
deren". Hetzelfde wil ik stellen voor de levensmidde
lenchemici en de levensmiddelen.
Natuurlijk werd en wordt het onderzoek gedragen door
vele medewerkers, wp'ers (wetenschappelijk personeel)
en tappers (technisch en administratief personeel).
Men vindt hun namen als auteurs in onze publicaties en
verslagen. Als kerngroep van onderzoeksleiders, die als
stafleden aangebleven zijn, noem ik Frans Rombouts
(hoogleraar levensmiddelenhygiëne en microbiologie),
Jacques Roozen (UHD- chemie van peptiden en van geur
en smaakstoffen), Fons Voragen (UHD- Polysacchariden).
(UHD: universitair hoofddocent)
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4.3.2

"Kelner will
die zukunft,
wie sie war....
(Georg
Kreisler)

En de komende 25 jaar?
Op weg naar de geavanceerde levensmiddelenchemieI
In de afgelopen 25 jaar heb ik mij vooral met de levensmiddelenchemie bezig gehouden. Daarbij had en heb
ik twee uitgangspunten: 1) De levensmiddelenchemie bestaat alleen als deel van de levensmiddelentechnologie;
2) De hoofdtaak van de levensmiddelentechnoloog is de
levensmiddelenindustrie te helpen om winst te maken. De
bedrijven moeten winst maken om te kunnen investeren
met het doel hun rentabiliteit en daardoor hun bestaan
in de concurrentiestrijd op een oververzadigde markt te
waarborgen. De investeringen betreffen in eerste ins
tantie rationalisering door uitbreiding van de pro
ductie.
De fabrieken worden dus groter - zij zullen er ook
anders uitzien dankzij de introductie van nieuwe (bio)procestechnologieën. De procesvernieuwing gaat gepaard
met productvernieuwing. Er is een duidelijke overgang
van de verkoop van voedsel naar de verkoop van voeding.
Dit gebeurt door meer aandacht te besteden aan de voe
dingskwaliteit bij de keuze van grondstoffen (vitamine
gehalte), het vermijden van verliezen bij de verwerking
(uitlogen door blancheren) en bij de opslag (lysine-afbraak door Maillard-reacties). Er worden meer maaltij
den verkocht als kant-en-klare diepvriesproducten of
via catering. Bedrijven en organisaties betrekken de
voedingsleer in hun public relations activiteiten. Er
wordt ingespeeld op specifieke gezondheidsproblemen zo
als overgewicht, tandbederf, hoge bloeddruk (halva
jams, xylitol kauwgom). Verdere impulsen komen van de
"life-style
revolution":
Singles,
kleine
families,
vrouwen-carrières, meer vrije tijd, reizen, massa-eve
nementen (kerkdagen, jazz-festivals), sport. Daaruit
vloeien consumentenwensen voort, soms in tegenspraak
met elkaar, zoals lekker, veilig, gemakkelijk (conve
nience foods), vers of weinig bewerkt, weinig calo
rieën, exotisch. Produktantwoorden hierop zijn tofu,
drink-yoghurt, bevroren maaltijden verpakt voor de mag
netron, verse slaatjes, alcoholvrij bier, müslirepen.
Convenience en catering zijn ook belangrijk voor oude
re mensen. Er kan niet voorbij worden gegaan aan een
anti-industriële trend. Hij uit zich in afwijzing van
additieven en in een negatieve houding t.a.v. verduur
zamen door doorstraling en überhaupt de industriële be
reiding van levensmiddelen. Het gaat waarschijnlijk om
een mytisch geloof over natuurlijkheid gecombineerd met
misvattingen over de opbouw van de materie (chemisch vs
natuurlijk). Uit dezelfde en zelfs bredere kringen zal
ook verzet komen tegen levensmiddelen uit door manipu
latie verbeterde grondstoffen.
De levensmiddelenchemie zal in de komende 25 jaar de
overgang van "manueel nat" naar "gerobotiseerd instru
menteel" voltooien. De nieuwe instrumentele technieken,
gecombineerd met de computer, scheppen geweldige moge
lijkheden voor analyse, scheiding, identificatie en
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structuuropheldering zowel van micro- als van macromo
leculen. In de levensmiddelenanalyse wordt het mogelijk
per tijdseenheid in een groot aantal monsters de gehal
ten van allerlei stoffen in nanogram en zelfs picogram
hoeveelheden te bepalen. Voor de warenwettelijke analy
sen van de levensmiddeleninspectie (samenstelling, contaminanten, additieven) betekent dit vooral rationali
sering waardoor de investeringen terug betaald worden.
Voor de Warenkunde wordt het gemakkelijk internationale
databanken met allerlei gegevens aan te vullen (allergenen, natuurlijke gifstoffen). De rekenkundige verwer
king van zeer veel analytische gegevens kan echtheids
bepaling mogelijk maken (chemometrie: oorsprong en jaar
van wijn, fruitgehalte in jam). Dit heeft een verre
gaande betekenis ,omdat de wettelijke definitie van le
vensmiddelen door de bereidingstechnologie, welke een
rem is voor procesvernieuwing, vervangen kan worden
door de beschrijving van de chemische samenstelling.
Chemometrie geeft ook de wetenschappelijke basis voor
belangrijke filosofische discussies zoals "Is appelsap
bereid door weefselkweek appelsap?". Het meest belang
rijke aspect van de nieuwe analysetechnieken is echter
de mogelijkheid sensoren te ontwikkelen welke niet des
tructieve in-line metingen met backfeed op procespara
meters kunnen uitvoeren, de enige methode om bij groot
schalige productie fabricagefouten en verliezen te ver
mijden. De betekenis van snelle chemische methoden voor
de detectie van microbiële besmetting wordt zeker el
ders in dit boek genoemd.
De mogelijkheden voor de scheiding en identificatie
van vluchtige verbindingen bevorderen vooral het aromaonderzoek. Sensorische indrukken kunnen worden gekwan
tificeerd en geobjectiveerd door de kennis van con
centraties van verbindingen. Waardevolle inzichten over
ontstaan en veranderingen van gewenste en niet-gewenste
geurstoffen kunnen worden opgedaan.
Scheiding, identificatie en structuuropheldering van
verbindingen maken het mogelijk de algemene schema's
over belangrijke levensmiddelenchemische reacties zoals
vet-oxydaties, Maillard-reacties, enzymatische bruinkleuring, uit te breiden door de studie van het verloop
en de kinetiek van de feitelijke reacties onder speci
fieke omstandigheden van concentraties, wateractiviteit
en temperatuur. De identificatie van precursormoleculen
van sensorisch actieve moleculen (flavours, kleurpigmenten) kan de basis worden voor shelf-life voorspel
lingen. Endogene enzymen in levensmiddelen en de enzy
men in commerciële enzympreparaten kunnen gemakkelijk
gescheiden en opgewerkt worden en hun specifieke acti
viteiten en werking in levensmiddelen kunnen bepaald
worden. De kennis van de chemische constitutie van
eiwitten en Polysacchariden levert inzichten in struc
turele eigenschappen en structuurveranderingen (gaarko
ken). De eigenschappen van polymeren (schuimvorming,
geleren, waterbinding) kunnen via hun chemische struc
tuur begrepen en door chemische modificatie (zetmeelderivaten) verbeterd worden. De "chemische vertaling"
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van
de
sensorische
wordt mogelijk.

structuur/consistentie

beleving

Het gebruik van geavanceerde laboratoriumtechnieken
geeft ons dus de mogelijkheid levensmiddelen beter dan
tot nu toe op moleculair niveau te bestuderen; we gaan
over naar een geavanceerde levensmiddelenchemie. Deze
wetenschap bepaalt de procesparameters bij de verwer
king van een grondstof tot een door de consument geac
cepteerd levensmiddel en veroorlooft ons de shelf-life
te voorspellen. Er bestaat een grote ervaring over de
eigenschappen van traditionele levensmiddelen welke met
behulp van traditionele processen gemaakt worden. Voor
nieuwe processen zoals extrusie koken, doorstraling,
diëlectrisch verhitten, infrarood verhitten, cryogeen
invriezen, toepassingen van biotechnologie en voor
nieuwe producten bestaat deze ervaring niet. Zij moet
vervangen worden door de toepassing van de geavanceerde
levensmiddelenchemie.
Ook de geavanceerde levensmiddelenchemie existeert
alleen in verband met de levensmiddelentechnologie.
Resultaten van onderzoek moeten uitmonden in conclusies
t.a.v. grondstof, bewerkingen, verpakkingen, opslag en
acceptatie. De levensmiddelentechnoloog is resultaat
gericht en niet methoden gericht.
Onderzoek in de geavanceerde levensmiddelenchemie is
zeer kapitaalintensief. In het bedrijfsleven en in con
trole-laboratoria wordt dit afgewogen tegen rationali
sering. In academische onderzoeksinstituten zal de in
dustrie bij de financiering van apparatuur moeten hel
pen. Dit gebeurt indien het onderzoek goed is en men
belangrijke bijdragen aan de oplossing van levensmiddelentechnologische vraagstukken mag verwachten. In ont
wikkelingslanden zie ik geen mogelijkheden voor geavan
ceerde levensmiddelenchemie. Voorlopig bedrijven wij
omgekeerde ontwikkelingshulp door medewerkers van deze
landen bij ons ter oplossing van onze problemen aan te
trekken. In hun eigen landen moeten zij het redden met
kleinschalige industrieën gerund door persoonlijke in
zet en inventiviteit. Dit zal best lukken indien wij
niet door onredelijke kwaliteitseisen omtrent residuen,
contaminanten en het gebruik van
additieven de markt
in industrielanden barricaderen. Ook voor ons zijn mijn
hoge verwachtingen van de ontwikkeling en de beoefening
van de geavanceerde levensmiddelenchemie met enig pes
simisme gemengd. Zullen wij mensen krijgen die enthou
siasme voor instrumentele laboratorium technieken en
computers met enthousiasme voor levensmiddelen verbin
den? Ik zie hier een dringende taak weggelegd, mis
schien voor curriculum vernieuwing, in ieder geval voor
onderwij svernieuwing.
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4.4

Het levensmiddelenmicrobiologisch
loep

onderzoek

onder

de

Met de aanstelling van dr. W. Pilnik als hoogleraar
in de levensmiddelenchemie en -microbiologie in 1963
werd een eerste aanzet gegeven voor het levensmiddelenmicrobiologisch onderzoek in Wageningen. Hij maakte een
begin met het onderwerp van de invloed van conserveren
de bewerkingen (zoals bestralen, drogen en vriezen) op
bederfverwekkende micro-organismen.
Aansluitend aan het onderzoek van pectines werd samen
met Ir. F.M. Rombouts onderzoek verricht aan pectolytische enzymen, geproduceerd door micro-organismen. Deze
micro-organismen spelen een belangrijke rol bij het be
derf van plantaardige producten. Later hebben de uit
o.a. Pseudomonas en Kluweromvces geïsoleerde enzymen
veelvuldig toepassing gevonden in het chemisch-enzymatische Polysacchariden onderzoek.
Al spoedig werden de gelederen versterkt door Ir. Ko
Swan Djien, die na zijn studie in Bandung enige tijd
had doorgebracht in het fermentatielaboratorium van
C.W. Hesseltine in de V.S. Aanvankelijk zette hij samen
met Prof. Pilnik het onderzoek m.b.t. conservering
voort, resulterend in publicaties over de gecombineerde
invloed van hittebehandelingen en conserveermiddelen,
o.a. benzoaat en sorbaat op gisten in druiven- en si
naasappelsap. Zijn interesse lag echter meer bij de mi
cro-organismen van Oosterse gefermenteerde producten.
Zo werd door hem in Nederland en ook internationaal een
belangrijke aanzet gegeven op dit gebied met zijn on
derzoek aan o.a. tape, ragi en tempé.
Onderzoek
tijdens
dat

naar

de

mogelijke

schimmelfermentatie

diverse

schimmels

vorming van
leidde

tot

aflatoxinen

het

antagonistisch kunnen

inzicht,
werken op

groei en toxinevorming door Aspergillus flavus.

Het onderzoek kon aanzienlijk uitgebreid worden, toen
in 1971 dr. E.H. Kampelmacher als buitengewoon hoogle
raar in de levensmiddelenmicrobiologie en -hygiëne in
dienst trad. In diezelfde tijd werd de afdeling verder
uitgebreid door de komst van Ir. S.K. Tamminga en R.R.
Beumer. Mede in samenwerking met het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid (waar Kampelmacher als directeur
aan verbonden was) werden nieuwe impulsen gegeven aan
het onderzoek van pathogene micro-organismen in levens
middelen. Met name Salmonella kwam, als belangrijkste
veroorzaker van voedselinfectie in Nederland, volop in
de belangstelling: de kringloop in het milieu, gedrag
en voorkomen in diverse levensmiddelen en de optimali
sering van detectiemethoden. Hier nauw mee verbonden,
kreeg ook de hygiëne veel aandacht, als middel om
(kruis)besmetting te voorkomen. Zo leidde het onderzoek
van Ir. S.H.W. Notermans tot het proefschrift: "Mecha
nisme van de bacteriële besmetting tijdens het slachten
van pluimvee". Zoals al door Kampelmacher in zijn inau
gurele rede "Since Eve ate apples..." was aangegeven,
werd de conserverende werking en mogelijke toepassing
van gamma-bestraling van levensmiddelen in het onder-
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zoek betrokken. Dit vond zijn neerslag o.a. in het
proefschrift van Ir. R.W.A.W. Mulder: "Salmonella radicidation of poultry carcasses".
Stonden aanvankelijk binnen het kader van "hygiëne"
de methoden om oppervlakken te bemonsteren centraal, na
1978 kwam, door het onderzoek van Ir. J.C. de Wit het
accent te liggen op handhygiëne van personeel, werkzaam
in zowel productiebedrijven als keukens. Hierbij speelt
ook
het
mechanisme
van
de
hechting
van
micro
organismen aan de huid een belangrijke rol.

Staphylococcus aureus op de huid

en op Baird Parker Agar.

In 1983 werd Ko Swan Dj ien opgevolgd door Dr. Ir.
M.J.R. Nout. Het fermentatie-onderzoek gestart door Ko
Swan Djien werd door hem toegespitst op de ecologie van
micro-organismen in gefermenteerde producten die onder
niet-steriele omstandigheden worden geproduceerd.
Na het vertrek van Prof. Kampelmacher in 1984 werd in
september 1986 de afdeling levensmiddelenmicrobiologie
versterkt door de aanstelling van Dr. Ir. F.M. Rombouts
als gewoon hoogleraar in de levensmiddelenhygiëne en
-microbiologie.
Het huidige onderzoek ontwikkelt zich langs verschil
lende lijnen. Voor wat de pathogene micro-organismen
betreft concentreert de aandacht zich op de nieuw op de
voorgrond tredende pathogene micro-organismen, Campylo
bacter en Listeria. Het gaat daarbij om besmettingspro
cessen, gedrag in levensmiddelen, methoden van decontaminatie, maar ook om de verdere ontwikkeling van isola
tie- en kweekmethoden, die nog veel te wensen over la
ten.
Een ander belangrijk onderwerp betreft de gekoelde
salades. Het onderzoek, dat wordt bewerkt in samenwer-
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king met het bedrijfsleven, betrof aanvankelijk het
ontwikkelen van "Good Manufacturing Practice" (GMP) en
het bestuderen van de bederfflora. Nu staat de houd
baarheidsvoorspelling centraal. Het gaat daarbij ener
zijds om het beproeven van een microbiologische houd
baarheidstest, en anderzijds om - op basis van de che
mische samenstelling - uitspraken te kunnen doen over
houdbaarheid. De wens leeft om aan gefermenteerde sala
des te gaan werken.
In samenwerking met het RIVM (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne) wordt interessant
werk verricht aan de verdere ontwikkeling en het toet
sen
van
een
"Enzyme-linked
immuno-sorbent
assay"
(ELISA) voor het detecteren van gisten en schimmels in
levensmiddelen, die door Dr. Ir. S. Notermans is geïn
troduceerd. Ook bij dit onderzoek leeft de wens om de
aanpak te intensiveren. Het betreft immers een zaak van
groot belang, zowel vanuit het oogpunt van kwaliteits
bewaking van grondstoffen en producten, als ook bezien
vanuit de mycotoxine problematiek.
Voor wat de fermentaties betreft gaat de belangstel
ling uit naar de vaste-stoffermentatie van plantaardige
producten, met als voorbeelden tempé, ragi, zuurdeeg en
Afrikaanse
graanproducten. Het
betreft
hier zowel
schimmel- en gistfermentatie als melkzuurgistingen. Zo
wel microbiologische als productkundige (organolep
tische eigenschappen, voedingswaarde) aspecten staan
daarbij in de belangstelling. De interesse voor schim
mels is breder: er wordt ook gewerkt aan de invloed van
bewaaromstandigheden op schimmelgroei en -bederf in
tuinbouwproducten en aan de biologische afbraak van
schimmeltoxinen.
Mogelijk is het werkterrein nog te breed om snel vor
deringen te kunnen maken. Een voordeel is zeker dat ge
ïnteresseerde studenten een ruime keus aan afstudeeron
derwerpen aangeboden kan worden.
Met bovengenoemde projecten trachten de levensmidde
lenmicrobiologen van de vakgroep zich in te voegen in
de "mainstream" van de levensmiddelenmicrobiologie. Be
langrijke ontwikkelingen daarin zullen zijn de intro
ductie van "DNA-probes" die ongekende mogelijkheden
openen voor epidemiologisch en diagnostisch onderzoek
van pathogene micro-organismen, inclusief virussen. De
"predictive microbiology" zal een grote bloei doorma
ken, waardoor de mogelijkheden nog worden vergroot om
met combinaties van subtiele conserveringsmaatregelen
een scala van veilige producten met aantrekkelijke ei
genschappen te creëren. Door middel van recombinantDNA-technieken verkregen starter-cultures met nieuwe
eigenschappen (bv. chymosine-producerende
melkzuur
bacteriën voor de kaasbereiding) of met verbeterde ei
genschappen (bv. faagresistente startercultures, snelle
kaasrijpers) zullen geïntroduceerd worden. Combinaties
van
moderne
fermentatie-,
verwerkingsen
verpakkingstechnologiën
zullen
leiden
tot
nieuwe
gefermenteerde
producten,
in
het
bijzonder
van
plantaardige oorsprong.
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4.5

Zuivel
door Prof. Dr. Ir. P. Walstra

4.5.1

Overzicht van het zuivelonderzoek.
Toen in 1918 de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en
Bosbouwschool veranderd werd in Landbouwhogeschool,
bestond
er
al
een
afdeling
Zuivelbereiding
en
Melkkunde. De hoogleraar Prof.Ir.B.van der Burg deed
enig wetenschappelijk onderzoek, maar niet zo veel. Dat
zuivelvakman,
kon ook nauwelijks met een staf van één
één laborant , één amanuensis en één man in de werk
plaats, en met 0 tot 3 studenten per jaar. Wel werden
soms zuivelonderwerpen bestudeerd bij Algemene Micro
biologie en Fysische Chemie. De zuivelbereiding was
destijds nog tamelijk ambachtelijk. Zodoende was het
meeste onderzoek van analytische of toegepaste aard.
Toch bestudeerde hij ook enkele fundamentele fysischchemische problemen. Het bekendst werd zijn bestudering
van de oproming in melk, een onverwacht ingewikkeld
verschijnsel, waarin hij belangrijke voortgang maakte.
Ook nu nog is niet precies bekend hoe dit verklaard
moet worden, ondanks veel nader onderzoek in de zeven
tiger jaren.
In 1949 werd Van der Burg opgevolgd door Prof. Dr. H.
Mulder. Deze was een onderzoeker in hart en nieren en
had gewerkt aan het bekende Landbouwproefstation in
Hoorn, dat geheel op melkproductie en zuivelbereiding
gericht was. Mulder legde de nadruk op veel meer en
veel moderner onderzoek. Geleidelijk kwam er een sterke
uitbreiding van staf en van studenten, en er werd een
instrumentarium opgebouwd. Zo kwam er een flinke en in
ternationaal bekende onderzoeksproductie tot stand, al
moet men bedenken dat die altijd nog klein was (en is)
in vergelijking met die van het Nederlands Instituut
voor Zuivelonderzoek (NIZO). De onderzoeksfilosofie van
Mulder was dat men de grondstof goed moet leren kennen.
Daarna moet men uit onderzoek leren wat ermee gebeurt
tijdens bereidingsprocessen en bij opslag. Dat houdt in
dat er fysische, chemische, microbiologische en proceskundige methoden worden toegepast. Als het enigszins
kan, worden ook vereenvoudigde modelsystemen gebruikt,
maar nooit zozeer vereenvoudigd dat essentiële aspecten
van de werkelijkheid verloren gaan. Het voornaamste
doel is inzicht verwerven: hoe zit het in elkaar, hoe
verklaar je een verschijnsel ? Vaak is het dan ook werk
van lange duur. De nadruk ligt op vraagstukken die zich
voordoen bij de industriële productiemethoden, met veel
aandacht voor de kwaliteit van het product.
Die filosofie wordt nog steeds aangehangen, al is het
onderzoek wat kwantitatiever van aard geworden en wordt
steeds meer gebruik gemaakt van basiswetenschappen. Bij
voorkeur werden en worden problemen onderzocht die spe
cifiek voor de zuivel zijn, zeker sinds de levensmiddelenleer en de proceskunde zich steeds verder ontwikkel
den. Vandaar dat logischerwijs twee soorten onderzoek
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de boventoon voerden. Enerzijds waren dat de fysischechemische problemen, met een zekere nadruk op micro
structuur en kolloidale aspecten. Dit gaf aanleiding
tot het ontstaan van het vakgebied levensmiddelennatuurkunde aan de LH. Anderzijds waren dat fermentaties,
met name de bereiding en de eigenschappen van kaas.
Hieronder volgt een opsomming van de voornaamste the
ma's die sinds 1950 worden bewerkt. Hierbij moet be
dacht worden, dat het overzicht lang niet volledig is
en veel onderzoekingen uit verschillende thema's in el
kaar overlopen.
* Samenstelling en structuur van melk:

- de samenstelling van melk, de variatie daarin en de
verdeling over de fasen. Dit was jarenlang een
hoofdthema.
- samenstelling en eigenschappen van het membraan van
de melkvetbolletjes.
- samenstelling en structuur van de caseïnemicellen,
en deze in relatie met de stabiliteit.
* Analysemethoden

Zoals bij veel onderzoek naar de eigenschappen van
biologische materialen, moesten veelal analysemetho
den worden ontwikkeld. Daarenboven kreeg o.m. het
volgende de aandacht:
-' snelle en te automatiseren methoden ter bepaling
van de hoofdbestanddelen van melk.
- bepaling van de deeltjesgrootteverdeling van emul
siedruppels, e.d.
- allerlei reologische meetmethoden.
* Melkvet en boter:

- kristallisatie van melkvet in "melk" en in gedispergeerde vorm, factoren van invloed op de kiemvorming.
- karnproces met en zonder luchtinslag.
- het kneden van boter en de gevolgen daarvan voor de
kwaliteit.
- auto-oxidatie.
* Microstructuur

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van vele
lichtmicroscopische en electronenmicroscopische tech
nieken, maar ook van indirecte methoden, zoals diffu
siesnelheid, doorstroomsnelheid en lichtverstrooiing.
- natuurlijke melkvetbolletjes, met eiwit bereide
emulsies tevens de interactie met luchtbellen.
- boter: vochtverdeling, kristallen, vetbolletjes,
continuïteit der fasen.
- stremmen van melk.
* Emulsies

Aanvankelijk werden vooral melk en room

bestudeerd,
later ook allerlei andere olie-in-water emulsies en
modelsystemen.
- emulgeren en homogeniseren: het mechanisme van vor
ming en afbraak van druppels, factoren die de drup-
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pelgrootte-verdeling bepalen.
- oproming in rauwe melk en in emulsies.
- interactie tussen eiwit en olie gedurende emulge
ren.
- coalescentie-stabiliteit van emulsies.
* Verstuivingsdrogen:
- vacuolenvorming gedurende verstuivingsdrogen: fac
toren die dat beïnvloeden, belang voor productei
genschappen .
- inactiveren van enzymen en doden van micro-orga
nismen gedurende het drogen.
* Melkhygiëne:
- er werd een methode ontwikkeld om bijna kiemvrije
melk te winnen. Mede in dat verband werden de be
smettingsbronnen gedurende het melken bestudeerd.
- factoren die de afsterving van Campylobacter jejuni
in melk bepalen.
- aspecten van mastitis en de relatie ervan met het
celgetal van melk.

Apparaat voor
het aseptisch
bereiden van
kaas .

118

* Llpolyse in melk
De vetsplltsing in melk - veroorzaakt door het na
tuurlijke lipoproteïnelipase - is een uitermate inge
wikkeld verschijnsel gebleken, dat nog steeds niet
geheel ontrafeld is, al is het inzicht sterk ver
diept.
* Fysische chemie van de kaasbereiding:

- het stremmen van melk: hoe komt het gel tot stand
en welke fysische eigenschappen heeft dat onder
uiteenlopende omstandigheden.
- synerese van melkgelen.
- vergroeiing van wrongelbrokjes.
- zouten van kaas: beschrijving en verklaring van de
diffusie van zout.
* Kaasrijping

- de rol van vrije vetzuren en vrije aminozuren voor
de smaak van kaas en de factoren die de gehalten
beïnvloeden.
- proteolytische systemen in kaas.
- welke factoren bepalen de consistentie van kaas ge
durende rijping.
- toxicologische aspecten: vorming van biogene aminen, mogelijke precursors en remmers van nitrosaminen.
* Reologie:
- consistentie van boter.

- viscositeit en andere rheologische eigenschappen
van emulsies.
- breukverschijnselen in stevige levensmiddelen, met
name kaas.
* Verhitten van melk:

- afbraak van lactose in melk.
- hittestabiliteit van (geconcentreerde) melk.
Tenslotte enkele getallen:

Bij Prof. van der Burg promoveerden 7 mensen, bij Prof.
Mulder 13, bij Prof. Vos 2 en bij Prof. Walstra 5, ter
wijl er nu 9 promoties bij hem in voorbereiding zijn.

4.5.2

Toekomstige ontwikkelingen in de Zuivel
Als we de huidige ontwikkelingen extrapoleren naar de

toekomst, kunnen we onder meer het volgende verwachten:
1.

De

markt

vraagt

producten, zowel

om een sterkere

diversificatie van

in het binnenland als voor de uit

voer, en tendeert naar merkartikelen.

2.

De zuivelindustrie raakt meer verweven met
branches. Dit betreft onder meer:

andere

- productie van halffabrikaten uit melk die in ande
re

levensmiddelen

brikant

moet

hier

verwerkt kunnen
in

het

algemeen

worden.
de

De

fa

"know-how"

bij leveren.

- de

ontwikkeling - door
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de

zuivelindustrie - van

3.

4.
5.

6.

nieuwe producten, waarin naast melk of melkderivaten andere grondstoffen worden verwerkt.
- "overname" van de fabricage van levensmiddelen,
waarvoor de zuivelindustrie een groot deel van de
technologie in huis heeft (bijvoorbeeld vruchten
sap).
Verdere schaalvergroting en mechanisering van de
zuivelindustrie ter verdere verlaging van de kost
prijs. De beperking van de melkproductie zal dit
proces nog versnellen.
Langzame doorbraak van echte, flexibele automatise
ring in vele bereidings processen.
Biotechnologische innovaties geven mogelijkheden
voor nieuwe soorten processen (bijvoorbeeld in membraanreactoren) en voor betere manipulatie van fer
mentatieprocessen.
Soortgelijke innovaties zullen de melkproductie op
de boerderij sterk veranderen, wat gevolgen kan heb
ben voor de eigenschappen van de melk.

Dit heeft natuurlijk consequenties voor het onderwijs
en het wetenschappelijk onderzoek. Product- en proces
ontwikkeling blijven zeer belangrijke taakvelden voor
de technoloog. Vooral de ontwikkeling van geautomati
seerde fabricageprocessen vraagt een zeer nauwe samen
werking tussen deskundigen met verschillende kennis
(bv. zuiveltechnologie, meet-, regel- en systeemtech
niek, proceskunde). Het verwerven van kwantitatief in
zicht in het verloop van ingewikkelde bereidingsproces
sen onder uiteenlopende omstandigheden is hiervoor
noodzakelijk. Vooral ten aanzien van de kaasbereiding
is dit een grote uitdaging. Overigens wacht veel auto
matisering nog op de ontwikkeling van geschikte en be
trouwbare sensoren.
Manipulatie van micro-organismen die in fermentatie
processen worden gebruikt is vooral werk voor molecu
laire biologen en fundamentele microbiologen. Bij de
productontwikkeling zal meer dan in het verleden syste
matisch aandacht moeten worden besteed aan het geven
van gewenste fysische eigenschappen (consistentie, kol
loidale stabiliteit) aan het product.
Geïntegreerde kwaliteitszorg is al tamelijk ver ont
wikkeld in de zuivel, maar ook op dit gebied en dat van
de zuivelcontrole zijn verdere inspanningen nodig.
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4.6

4.6.1

De levensmiddelennatuurkunde

Het onderzoek op de afdeling levensmiddelennatuurkunde
1977-heden
door Dr. Ir. T. van Vliet en Prof. Dr. A. Prins

Inleiding
Het onderzoek in de levensmiddelennatuurkunde aan de
Landbouwuniversiteit startte officieel in september
1977, met de benoeming van Prof. Prins tot hoogleraar
met als leeropdracht de fysica en fysische chemie van
levensmiddelen met bijzondere aandacht voor de zuivel.
In april 1978 werd een wetenschappelijk medewerker (T.
van Vliet) voor dit vakgebied aangesteld, die zich
speciaal ging bezig houden met de bulkreologie en de
fysische opbouw van levensmiddelen. Beide personen
werden organisatorisch geplaatst bij de sectie zuiveltechnologie en melkkunde (vanaf zomer 1988 sectie
zuivel en levensmiddelennatuurkunde genaamd), omdat
vanaf de tweede Wereldoorlog (en zelfs incidentieel
daarvoor al) het onderzoek in de zuivelkunde al sterk
fysisch-chemisch gericht was. Toen Prof. Mulder, de
hoogleraar zuivelkunde, onder wiens verantwoordelijk
heid het fysisch-chemisch gerichte onderzoek viel met
emeritaat ging, werd besloten het onderzoek en het
onderwijs op de meer algemene basis van levensmiddelen
natuurkunde voort te zetten. Prof. Walstra, die al
lange tijd werkte op het gebied van de natuurkundige
eigenschappen van zuivelproducten, is van het begin af
aan betrokken geweest bij de opzet van het vakgebied
van de levensmiddelennatuurkunde.
Het onderzoek in de levensmiddelennatuurkunde richt
zich vooral op de vraag hoe fysisch-chemische eigen
schappen van levensmiddelen tot stand komen en te beïn
vloeden zijn. Het verkrijgen van kennis en inzicht
staat daarbij centraal.
Verreweg de meeste levensmiddelen zijn fysisch gezien
disperse materialen, d.w.z. ze bevatten allerlei ver
schillende deeltjes, zoals luchtbellen, vochtdruppels,
vezels, kristallen enz. Dit dispers zijn heeft niet
alleen grote consequenties voor de natuurkundige, maar
ook voor de chemische en in bepaalde gevallen de micro
biologische eigenschappen van levensmiddelen. Daarom
wordt in ons onderzoek aan de Landbouwuniversiteit veel
aandacht geschonken aan het beantwoorden van de vraag
hoe de ruimtelijke opbouw van een dispers levens
middel is en wat de aard en grootte van de diverse wis
selwerkingskrachten tussen de fysische bestanddelen
zijn.
Deze aandacht voor de eigenschappen van levensmidde
len en voor de veranderingen daarin, deelt de levens
middelennatuurkunde met de levensmiddelenchemie enmicrobiologie. Tesamen vormen deze drie vakgebieden dan
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ook een vakgebied dat wel wordt aangeduidt met de naam
"Food Science". De fysisch gerichte aanpak van het on
derzoek vertoont enige overeenkomst met de wijze waarop
een levensmiddelenproceskundige dit doet. Het verschil
is echter dat de natuurkundige zich primair richt op de
verklaring van de verschijnselen en een proceskundige
zich meer richt op een wiskundige beschrijving nodig om
een proces te kunnen sturen. Gezien het belang dat ge
hecht wordt aan het disperse karakter van levensmid
delen en aan de stabiliteit ervan sluit een groot deel
van het onderzoek nauw aan bij het vakgebied van de
Fysische- en Kolloidchemie. De belangrijkste onder
zoeksprojecten van de afdeling levensmiddelennatuurkunde zijn dan ook ondergebracht tesamen met een groot
deel van het onderzoek van de vakgroep Fysische- en
Kolloïdchemie in het voorwaardelijke financieringsaan
dachtsveld: "grens-vlakken, structuur en stabiliteit
van disperse systemen; principes en toepassingen".
Aangaande het onderzoek worden veel contacten onder
houden met onderzoeksinstellingen, zowel binnenlandse
(o.a. Sprenger Instituut, TNO Instituut voor Graan Meel
en Brood, NIZO) als buitenlandse contacten (o.a. uni
versiteit van Reading, Engeland), alsmede met verschil
lende levensmiddelenindustrieën.
Een aantal promotieplaatsen wordt gefinancieerd van
uit het bedrijfsleven. Overigens beperken zich de con
tacten met de industrie niet alleen tot het onder
zoek; er worden ook regelmatig bijscholingscursussen
gegeven in het kader van post-academisch onderwijs
(PAO) aan de Landbouw Universiteit; tevens worden meer
toegespitste cursussen gegeven bij bedrijven.

Het onderzoek
Het lopende onderzoek van de afdeling levensmiddelennatuurkunde kan globaal onderverdeeld worden in een
drietal gebieden, waarbij tussen haakjes de voornaamste
onderzoekers en promotie-assistenten staan vermeld zo
als op 1 mei 1987 gold.
1. Bulkreologisch onderzoek naar de structuur en de fy
sische eigenschappen van levensmiddelen (T. van
Vliet, P. Zoon, J.M.J.G. Luyten - beide promotie-on
derzoekers werken aan een gecombineerd project met
Zuivelkunde).
2. Oppervlakte reologisch onderzoek naar structuur, ge
drag en stabiliteit van luchtigelevensmiddelen en
emulsies
(Prof.
A.
Prins,
H.
Westerbeek,
L.
Ronteltap).
3. Onderzoek naar de coalescentiestabiliteit van olie
(vet)-in water emulsies, waarbij de olie gedeelte
lijk gekristalliseerd is (Prof. P. Walstra, K.
Boode)
Het bulkreologisch onderzoek.

Dit onderzoek is sterk verklarend gericht. De cen
trale vraag is welke deeltjes of aggregaten van deel
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tjes en welke wisselwerkingskrachten daartussen
verantwoordelijk zijn voor het bulkreologisch gedrag.
De wisselwerkingskrachten kunnen zowel kolloïdchemisch
als hydrodynamisch van aard zijn. Op grond van de ken
nis over de structuur van een product, verkregen uit
het reologisch onderzoek, wordt getracht een voorspel
ling te geven omtrent andere fysisch-chemische eigen
schappen, zoals bijvoorbeeld de ontmengingsstabiliteit
van dranken en het breukgedrag van chocolade.
In de sectie zuivel en levensmiddelennatuurkunde is
een scala van apparatuur aanwezig voor dit onderzoek.
Een deel is in eigen beheer ontwikkeld en gebouwd in de
werkplaats van het Biotechnion. Hiermee wordt niet al
leen het klassieke reologische onderzoek, maar ook dat
naar het breukgedrag van levensmiddelen gedaan.
De onderzoeksprojecten binnen dit gebied zijn:
a. De structuur van caseïnegelen.

Eiwitgelen zijn primair verantwoordelijk voor de
structuureigenschappen van vele levensmiddelen zo
als kaas, gelatine-gelen enz. Gezien de in de vak
groep aanwezige kennis en het belang voor de Neder
landse industrie is in 1978 besloten het structuur
onderzoek van eiwitgelen in een promotie-onderzoek
te richten op caseïne-gelen.
Het doel van dit onderzoek is tweeledig:

- ten eerste: het beter leren begrijpen van het ver
band tussen de structuur van (eiwit)gelen bestaan
de uit geaggregeerde (eiwit)deeltjes en de reolo
gische eigenschappen ervan. Caseïne-gelen blijken
in vele opzichten beter vergelijkbaar meteen deel
tjes-gel, zoals margarine dan met een gel van ma
cromoleculen, zoals een gelatinegel.
- ten tweede: bepaling van de specifieke aard van de
deeltjes en van de wisselwerkingkrachten in caseï
negelen. Dit deel sluit nauw aan bij het Zuivelkundig gerichte onderzoek. Het onderzoek naar door
aanzuren gevormde gelen is in 1986 met een proef
schrift grotendeels afgesloten. Dat naar door
stremselinwerking (enzymatisch) gevormde gelen is
nog gaande.
b. De fysische stabiliteit van dranken.
Veel dranken die deeltjes bevatten, vertonen tijdens
opslag vaak laagvorming. Dit maakt niet alleen het
uiterlijk minder aantrekkelijk, maar beïnvloedt ook
de smaak. Het onderzoek richt zich primair op choco
lademelk (in samenwerking met het NIZO en de cacaoproducerende industrie) en verder op vruchtesappen.
c. Breukgedrag van levensmiddelen.
Ook dit onderzoek heeft een meer fundamenteel ge
richt en een meer toepassingsgericht doel. Het
eerste betreft het toepassen van bestaande kennis op
het gebied van het breukgedrag van technische en
biologische materialen op levensmiddelen en het ver
der ontwikkelen van deze theorie voor visko-elastische materialen. In tegenstelling tot bij veel an
dere materialen wordt het breukgedrag niet voorname
lijk door de elastische eigenschappen bepaald, maar
zijn de viskeuze eigenschappen van minstens even
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groot belang. Op dit gebied wordt samengewerkt met
de universiteit van Reading. Het tweede doel is ge
richt op het leren begrijpen van het breukgedrag van
specifieke levensmiddelen, zoals kaas, chocolade,
biscuits en brood.Het meeste onderzoek vindt plaats
aan kaas in nauwe samenwerking met de afdeling Zui
vel.
d. Reologische eigenschappen van appelmoes.
De reologische eigenschappen zijn naast de kleur en
de zoet-zure smaak een belangrijk kwaliteitskenmerk
van appelmoes. In samenwerking met het Sprenger In
stituut wordt getracht een verklaring te geven om
trent de totstandkoming van deze reologische eigen
schappen. Gebleken is dat appelmoes in deze opgevat
mag worden als een geconcentreerde dispersie van
vervormbare deeltjes.
e. Incidentele onderzoekingen.
Hieronder valt het onderzoek naar de reologische ei
genschappen en fysische stabiliteit van geëvaporeer
de melk en advocaat.

Het oppervlakte-reoloeisch onderzoek.
Evenals het bulkreolgisch onderzoek is het oppervlakte-reologisch onderzoek gericht op de fysische verkla
ring van verschijnselen. Beide onderzoeksgebieden heb
ben raakvlakken, omdat de oppervlaktereologische eigen
schappen mede bepaald worden door de bulkreologische.
In dit onderzoek staat de fysische verklaring van het
gedrag van luchtige levensmiddelen centraal. Hierbij
wordt ook aandacht besteed aan de invloed die gedispergeerde deeltjes zoals emulsie-druppels op het schuimgedrag hebben.
Aangezien op het gebied van de grensvlakreologie vrij
wel geen apparaten te koop zijn, zijn door ons ver
schillende apparaten ontworpen en in de werkplaats van
het Biotechnion gebouwd. Het onderzoek richt zich mede
op de ontwikkeling en de verbetering ervan. Een voor
beeld is de overlopende cylinder. Dit door Padday der
tig jaar geleden ontwikkelde apparaat is door ons sterk
verbeterd en beter beschreven. Van deze verbeterde ver
sie zijn reeds een aantal apparaten aan de industrie
verkocht.
De resultaten van dit onderzoek vinden ook toepassing
buiten de levensmiddelenindustrie.
De onderzoeksprojecten binnen dit gebied zijn:
a. Structuurvorming in opklopbare emulsies
Reeds enkele jaren is kunstroom met een laag vet
gehalte te koop. Men is er in de industrie in ge
slaagd om dit soort producten van uitstekende opklopeigenschappen te voorzien, hoewel niet duidelijk
is welke fysische processen hieraan ten grondslag
liggen. Wel is bekend, dat de fysische structuur van
dit soort emulsies hierbij een belangrijke rol
speelt. Een van de manieren om de gewenste struc
tuureigenschappen van deze producten te verkrijgen,
is het toevoegen van specifieke emulgator-mengsels;
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deze mengsels beïnvloeden in belangrijke mate het
kristallisatiegedrag van de olie in de emulsie
druppels. Het achterliggend mechanisme van de structuuropbouw is echter onbekend.
Het onderzoek richt zich enerzijds op de aard van
deze structuur en anderzijds op de bulk- en de
grensvlakreologische eigenschappen van deze opklopbare emulsies. Speciaal voor dit onderzoek naar de
reologische eigenschappen van olie/water grensvlak
ken is door ons een apparaat ontworpen en door de
werkplaats gebouwd.
b. Fysische achtergronden van het bierschuimgedrag
De voornaamste mechanismen waardoor bierschuim vergrooft en de overrun terugloopt zijn coalescentie
van de gasbellen en disproportionering (Ostwaldrijping). Het onderzoek naar de disproportionering
richt zich op de rol van de gasoplosbaarheid en van
de oppervlaktereologische eigenschappen op de snel
heid van de disproportionering. In het onderzoek
naar de coalescentie van gasbellen staat de rol van
vetdeeltjes (bijvoorbeeld emulsiedruppels) in het
doen breken van de vloeistoffilm tussen de bellen
centraal. In het kader van dit bierschuimonderzoek
wordt getracht apparatuur te ontwikkelen voor een
betere karakterisering van bierschuim. Zo wordt voor
de bepaling van de bellengrootte-verdeling samen met
de TU Delft een nieuwe optische techniek ontwikkeld.
c. Verder onderzoek
Hieronder valt bijvoorbeeld het onderzoek naar de
invloed van broodverbeteraars op de oppervlakte
eigenschappen van gluten (samen met het Instituut
voor Graan, Meel en Brood) in verband met de bakkwaliteit van brood en het onderzoek naar het schui
men van frituurvet. In het kader van het onderzoek
naar en de verdere ontwikkeling en betere karakteri
sering van meetapparatuur, wordt een meer fundamen
teel gericht onderzoek samen met de TU Delft uitge
voerd naar de precieze werking van het overlopende
cylinder-apparaat. De resultaten van dit onderzoek
zijn van belang voor een meer theoretisch onderzoek
naar de schuimdestabiliserende werking van spreiden
de deeltjes zoals emulsiedruppels.

De coalescentiestabiliteit van olie-in water emulsies.
Dit onderzoek komt voort uit een al langer lopend
onderzoek in de Zuivelkunde naar de coalescentiestabi
liteit van room en gerecombineerde melkproducten. Uit
dit onderzoek bleek dat deze in belangrijke mate wordt
bepaald, door de kristalvorming in de emulsiedruppels.
Onder bepaalde omstandigheden kunnen kristallen door
het grensvlak van de emulsiedruppels naar buiten ste
ken. Bij een botsing tussen twee emulsiedruppels kun
nen deze kristallen het filmpje tussen de druppels be
schadigen, waardoor het vet van de twee druppels ge
deeltelijk kan samenvloeien (partiële coalescentie).
Het onderzoek richt zich op de achtergronden van dit
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verschijnsel; met name op de factoren, die bepalen of
een kristal in een emulsiedruppel blijft of eruit gaat
steken.

4.6.2

Toekomstverwachtingen t.a.v. het onderzoek.
Het besef, dat de fysische en de fysisch-chemische
eigenschappen van levensmiddelen van groot belang zijn
voor de kwaliteit ervan bestaat, hoewel niet algemeen,
al lang. Het is echter pas vrij recent dat dit heeft
geleid tot de oprichting van de afdeling levensmiddelennatuurkunde, met aparte onderzoeks- en onderwijs
programma's. Enerzijds komt dit doordat bij de ontwik
keling van de levensmiddelentechnologie aanvankelijk
terecht de prioriteit gelegd is bij gezondheidskundige
en warenwettelijke aspecten. Anderzijds is pas relatief
recent de kennis van de fysica en fysische chemie van
samengestelde materialen voldoende ver ontwikkeld om
tot een op algemene principes gebaseerd vakgebied te
komen. Men ziet dan nu ook in bedrijven, instituten en
universiteiten in binnen- en buitenland een toenemend
besef van niet alleen het belang, maar ook van de
mogelijkheden die er bestaan tot het begrijpen en het
beheersen van de natuurkundige eigenschappen van le
vensmiddelen. Dit gaat gepaard met een groeiend onderzoekspotentieel op dit gebied en een grotere vraag naar
(bij-) scholing. Het is te verwachten, dat de hier ge
schetste ontwikkeling zich nog zeker enige tijd zal
voortzetten en zich eerder zal versterken dan afzwak
ken. Dit blijkt onder andere uit het gegeven dat fysisch-chemisch onderzoek genoemd wordt als een der ge
wenste aandachtgebieden voor het onderzoek in de le
vensmiddelentechnologie in het rapport van de S.T.T.
(Stichting Toekomstbeeld der Techniek), getiteld: "De
toekomst van onze voedingsmiddelenindustrie" en in de
N.R.L.O. (Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek)
meer-jarenvisie 1987-1991. Verder heeft de Sectorcom
missie Producttechnologie zich uitgesproken voor een
verdere verzelfstandiging van de levensmiddelennatuurkunde.
Trends in de levensmiddelenfabricage die de aard en
omvang van het toekomstig onderzoek in de levensmiddelennatuurkunde zullen bepalen zijn onder andere:
- Verdergaande
leidend

tot

concentratie
onder

andere

van
een

productiebedrijven,
centrale

research

afdeling waar naar verhouding fundamenteler onderzoek
(ook fysisch georiënteerd) mogelijk is.
- Toenemende
fusies

en

macht

van de

overnames.

detailhandel

als

gevolg van

Deze hebben hierdoor

de

moge

lijkheid tot het stellen van kwaliteitseisen ten aan
zien van producten van fabricanten.

- Streven naar een productieproces van levensmiddelen,
met een lage mileubelasting en een laag energiever
bruik.
- Invloed van ontwikkelingen in de voedingsleer (minder
zout, vet, suiker) op het koopgedrag van consumenten.
"Aangepaste produkten" dienen
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ontwikkeld te

worden;

met dien verstande, dat de consument nog steeds de
zelfde of stringentere eisen stelt aan de kwaliteit
van het product, ook wat betreft de fysische eigen
schappen zoals stabiliteit, reologische eigenschappen
etc.
- In de halffabrikaten producerende industrie (bijvoor
beeld eiwitten, verdikkings- en geleermiddelen, spe
cifieke vetten, cacao, meel enz.) bestaat een duide
lijke en naar verwachting een zich verder doorzetten
de trend van de verkoop van de producten sec, naar de
verkoop van producten met een daaraan gekoppelde know
how betreffende het optimale gebruik ervan in speci
fieke processen. Deze gebruikseigenschappen zijn voor
een belangrijk deel fysisch en fysisch-chemisch be
paald.
- Het produceren van kwalitatief hoogstaande producten
tegen zo laag mogelijke kosten zal zeker ook in de
toekomst een van de ondernemingsdoelstellingen zijn.
Om dit te kunnen blijven realiseren, zal zeker ook in
de toekomst het selecteren van grondstoffen belang
rijk zijn. Veel eigenschappen van eindproducten zijn
reeds bepaald door de gebruikte grondstoffen; dit
geldt ook voor de fysische eigenschappen.

VOOR HET BEHOUD VAN DE KWALITEIT.
RAZENDSNEL TERUCKOELEN EN INVRIEZEN VAN
UW PRODUKTEN
MET VLOEIBARE
STIKSTOF VAN AGA.
Door de extreem lage temperatuur
(— 196°C) van de vloeibare stikstof die in
de AGA vriestunnel wordt verstoven
blijven smaak, kleur en uiterlijk van het
produkt volkomen behouden.
AGA vriestunnels en -kasten kunnen
worden toegepast voor praktisch alle
Produkten zoals: voorbewerkte snacks, ijs
en gebak, vis, vleesprodukten en kant-en
klaar maaltijden.
De AGA demonstratie-unit staat voor u
klaar om de economische- en kwaliteits
voordelen van onze stikstof invriestechniek te bewijzen.
Wij rekenen u dan meteen voor met
welke kosten u rekening moet houden.
Bel of schrijf naar de afdeling Voedsel
en Landbouw, tel. (020) 323211.

Adviseurs voor gasprocessen
AGA Gas BV

Distelweg 90,
1003 AA Amsterdam
Telefoon (020) 323211.
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kursussen
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GMP
HACCP

bederfverwekkers
indikator-organismen
pathogenen

postbus 553 6700 AN wagenirigen 08370-22114
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Alfa-Laval: toonaangevend
in de voedingsm
•pijpJa

Steeds meer bedrijven vertrouwen op Alfa-Laval. Als
internationaal marktleider op het gebied van
centrifugale separatoren, warmtewisselaars,
leidingwerk-projekten en computersystemen.
Alfa-Laval heeft een zeer compleet programma roestvaststalen
apparaten en componenten van hoge kwaliteit. Een aantal
speciale roestvaststalen apparaten wordt in eigen fabriek in
Groningen gebouwd. De deskundige technici van Alfa-Laval
verwerken uw eisen tot een compleet werkendeinstallatie
inclusief de complete oplevering. En dat betekent niet alleen
de zekerheid van de hoogste kwaliteit, maar het levert u ook
flinke besparingen op. U hoeft immers maar met 6én
leverancier in zee te gaan en dat scheelt u tijd en geld.
Wanneer u meer wilt weten over het uitgebreide leverings
programma èn de gedegen know how van Alfa- Laval
vraagt u dan om documentatie. Eén telefoontje en deze
ligt binnen enkele dagen op uw bureau.
g

OC ALFA-LAVAL
Alfa-Laval Industrie BV.
Zonnebaan 1, Maarssen
Postbus 1020,36Ü0 BA Maarssen
Telefoon 030-468211
Telex 40918
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AFGESTUDEERD, EN DAN . . .

5.1

Later als ik groot ben.

Iedereen zit wel eens te dagdromen over de toekomst.
Een glanzende carrière, de wereld ligt voor je open!
Maar wat komt daar van terecht?
Na de hoofstukken over de studievereniging Nicolas
Appert , het onderzoek en het onderwijs bekeken door de
ogen van studenten, docenten en medewerkers van de LUW,
proberen we in dit hoofdstuk een antwoord te geven op
deze brandende vraag.
Om het antwoord te vinden zijn een groot aantal afge
studeerden, zowel ouderen als afgestudeerden nieuwe
stijl - dé deskundigen op dit gebied - benaderd. Een zo
compleet mogelijk beeld is verkregen door aan mensen
uit verschillende werkkringen zoals het onderwijs, het
bedrijfsleven, het onderzoek, de overheid en mensen met
ervaringen in het buitenland te vragen een terugblik op
hun studie en werk te geven.
De kant van de werkgever is natuurlijk niet vergeten
en het geheel wordt met "harde feiten" ondersteund door
een bijdrage van het NILI/MPW. Hierin is ook een toe
komstvisie op de arbeidsmarkt verwerkt.
Wij geloven dat er na het lezen van dit hoofdstuk
rustig verder gedagdroomd kan worden. Zoals blijkt
heeft ook de harde werkelijkheid zachte kantjes.

Afgestudeerd en
dan
!
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5.2

Levensmiddelentechnologen op de arbeidsmarkt
door Mw. Ir. M. Bos-Boers (NILI-MPW)

Inleiding
Systematisch onderzoek naar waar en hoe afgestudeer
den van de Landbouwuniversiteit terecht komen is sinds
1973 een taak van de stichting Maatschappelijke Plaats
Wageningse afgestudeerden (MPW). Deze stichting werd op
initiatief van het Nederlands Instituut van Landbouw
kundig Ingenieurs (NILI) opgericht met als doel de
plaatsing van afgestudeerden van de LU te bevorderen.
Met een regelmaat van eenmaal per vijf jaar wordt door
middel van een vragenlijst die aan alle afgestudeerden
wordt toegezonden, gevraagd naar het hoe, wat en waar
van functies van Wageningse ingenieurs. Meer dan aller
lei speculaties over wetenschappelijke en technolo
gische vooruitgang kan het inzicht in waar afgestudeer
den reeds werkzaam zijn en wat zij doen richting geven
aan het inrichten van de studieprogramma's. Dit geldt
zowel voor studenten die hun individuele studieprogram
ma's moeten kiezen als voor de aanbieders van deze
programma's.
De gegevens voor dit artikel zijn grotendeels ont
leend aan het NILI-MPW loopbaanonderzoek, dat in het
najaar van 1983 werd gehouden onder alle LU-ingenieurs
die vanaf 1940 zijn afgestudeerd en op 1 september 1978
nog niet waren gepensioneerd. Tweederde deel van de af
gestudeerden nam deel aan dit onderzoek. Daarnaast zijn
gegevens gebruikt van het NILI-adressenbestand en de
MPW-sollicitantenbank.
Aantallen afgestudeerden
De studierichting Levensmiddelentechnologie bestaat
sinds 1956. In 1970 werd deze richting samengevoegd met
de richting Zuivelbereiding, die reeds tientallen jaren
bestond. Tot en met 1986 zijn er circa 600 mensen in
deze richting afgestudeerd. Figuur 1 geeft een beeld
van de aantallen afgestudeerden en respondenten per af
studeerjaar. Opvallend is de abrupte daling in het aan
tal afgestudeerden in 1975. Dit zal samenhangen met de
nieuw ingestelde studierichting Voeding van de Mens
waarvan in september 1974 de eersten afstudeerden. Bo
vendien was er in het begin van de jaren zeventig een
dieptepunt, doordat in die tijd voor veel jonge mensen
het woord technologie een scheldwoord was.
Tot 1971 zijn er slechts enkele vrouwelijke afgestu
deerden. In de zeventiger jaren begint het aantal vrou
welijke ingenieurs iets toe te nemen. Onder de gehele
groep respondenten (afgestudeerd 1940-1983) zijn 15%
vrouwen. Van alle afgestudeerden sinds 1980 is een
kwart vrouwen.
Bij de herstructurering van de studie in 1970 werden
in de doctoraal fase een aantal studiedifferentiaties
onderscheiden. Van de 81 respondenten die aangaven wel-
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LEVENSMIDDELENTECHNOLOGIE

RESPONDENTEN
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AFGESTUDEERDEN/RESPONDENTEN

NAAR

AFSTUDEERJA

ke studiedifferentiatie
als volgt:

zij

volgden,

Proceskunde
Levensmiddelenchemie
Levensmiddelenmicrobiologie
Zuiveltechnologie en melkkunde
Bedrijfskundige aspecten van de
levensmiddelentechnologie

is

de

verdeling

20%
42%
7%
14%
17%

Opvallend hierbij is dat de vrouwelijke afgestudeer
den vooral de differentiaties Levensmiddelenchemie en
Zuiveltechnologie en melkkunde volgden.
Arbeidssituatie
Op 1 september 1983 vervulde 92% van de Levensmiddelentechnologen een betaalde functie: 3% (9 responden
ten) is werkloos en op zoek naar werk en eveneens 3% is
zonder betaald werk maar zoekt dit ook niet. De overi
gen volgen een (andere) dagstudie of vervullen de mili
taire dienstplicht.De werkloosheid (3%), die vooral
voorkomt onder de vrouwen en onder de pas-afgestudeer
den, is evenals in 1978 lager dan bij alle LU-afgestudeerden. Van alle LU-ingenieurs was in 1983 8% werk
loos. Ook onder de werkenden bevindt zich een aantal
afgestudeerden dat (ander) werk zoekt, bijvoorbeeld om
dat ze een tijdelijke aanstelling vervullen. Van alle
respondenten werkt 12% in een tijdelijke functie.
Deze gegevens uit het loopbaanonderzoek kunnen uit
andere bronnen worden aangevuld. Het aantal levens
middelentechnologen dat bij een Gewestelijk Arbeids
bureau staat ingeschreven bedroeg eind 1983 21. Het is
uit de cijfers niet af te leiden hoeveel hiervan aan de
LU gestudeerd hebben. In de daaropvolgende jaren is dit
nagenoeg gelijk gebleven, eind 1984: 20, eind 1985: 24
en eind 1986: 18. Begin maart 1987 stonden er tien le
vensmiddelentechnologen die aan de LU gestudeerd hebben
ingeschreven in de sollicitantenbank van de MPW. Zij
zijn allen langer dan 6 maanden werkloos.
Functies van levensmiddelentechnologen
Kenmerken van de functies van levensmiddelentechnolo
gen waaraan in de loopbaanenquête aandacht wordt be
steed zijn: de marktsector, functieomschrijving, de be
langrijkste activiteit van de levensmiddelentechnologen
in die functie, het belangrijkste vakgebied waarop zij
werkzaam zijn en de lengte van de werkweek.
Marktsector
Onder marktsector wordt verstaan een groep van ge
lijksoortige werkorganisaties.
Zoals uit figuur 2 blijkt werkt ruim de helft van de
afgestudeerden in de particuliere sector. Levensmidde
lentechnologie is van de LU de richting die de meeste
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?IGUUR

2

MARKTSECTOREN 1983

RESPONDENTEN LEVENSMIDDELEN TECHNOLOGIE

LEGENDA:
33 %

^2

VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE EN -HANDEL

13 % OVERIGE INDUSTRIE - DIENSTVERLENING
7 % ORGANISATIES - VERENIGINGEN
10 % LU - UNIVERSITEITEN
10 % ONDERZOEKSINSTITUTEN
14 % ONDERWIJS
11 % OVERIGE OVERHEID
2 % DGIS - INTERNAT. ORG. - BUITENL. OVERHEID

Wageningse ingenieurs "levert" aan de industrie en han
del.
Tot de particuliere sector worden gerekend:
- Voedings- (en voeder)middelenindustrie zoals bijvoor
beeld Heineken, Campina, Nestle en Unilever. Hier
werkten in 1978 en 1983 eenderde deel van de afgestu
deerden. De laatste paar jaar is deze sector nog in
belang toegenomen. Volgens gegevens uit het NIL1
adressenbestand werkt, van degenen die in de periode
1982-1986 afstudeerden, maar liefst 43% in deze sec
tor. Pas-afgestudeerden zijn hier vooral als onder
zoeker werkzaam, later in de beroepsloopbaan vervul
len zij vooral leidinggevende functies als hoofd van
een afdeling of (adjunct)directeur.
- Organisaties en verenigingen als bijvoorbeeld het
zuivelcontrole instituut' bieden werk aan 7% van de
afgestudeerden, vooral langer-afgestudeerden.
- Overige industrie en handel zoals Philips, Naarden
International alsmede Dienstverlening en vrij beroep,
bijvoorbeeld adviesbureaus, banken bieden werk aan
13% van de afgestudeerden. Ook dit deel van de parti
culiere sector is. voor pas-afgestudeerden van toene
mend belang. Van degenen die in de periode 1982-1986
afstudeerden werkte zelfs een kwart bij deze "overige
industrie en handel" en bij dienstverlenende bedrij
ven. De sectoren van de arbeidsmarkt die tesamen de
particuliere sector vormen zijn van toenemend belang
geworden de laatste jaren. In 1983 had de helft van
de toenmalige pas-afgestudeerden een functie in de
particuliere sector gevonden. Begin 1987 werkt zelfs
70% van de vanaf 1982 afgestudeerden in de particu
liere sector.
Universiteiten bieden werk aan circa 10% van de
(vooral pas-)afgestudeerden die hier een functie als
(assistent)onderzoeker
of
leidinggevend
onderzoeker
vervullen. Bijna de helft van hen had in 1983 een tij
delijke aanstelling.
Onderzoeksinstituten bieden eveneens aan circa 10%
van de afgestudeerden een functie als (assistent)onderzoeker of leidinggevend onderzoeker. Hier werken vooral
langer-afgestudeerden.
In het onderwijs werkt in 1983 circa 14% van de afge
studeerden. In deze sector zijn vooral langer-afgestu
deerden als docent werkzaam bij hogere en middelbare
scholen voor levensmiddelentechnologie. Pas-afgestu
deerden zijn hier in 1987 evenals in 1983 veel minder
werkzaam. Dit hangt waarschijnlijk vooral samen met de
voorkeur van de afstuderenden, daar er wel vacatures
voor docenten levensmiddelentechnologie in het agra
risch onderwijs zijn.
Bij de overige overheid werkt in 1983 11% van alle
afgestudeerden. Hiertoe behoren zowel regionale en lo
kale overheid, als rijksoverheid, vooral het ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en
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de Keuringsdienst van Waren.
De afgestudeerden vervullen hier uiteenlopende func
ties, waaronder die van onderzoeker, beleidsmedewerker
en hoofd van een afdeling.

Tabel 1.
Functieprofiel 1983 Levensmiddelentechnologen - afgestudeerd
vóór 1979.
Marktsector

Belangrijkste
functieomschrijving

Belangrijkste
activiteit

Belangrijkste
vakgebied

Voedingsmiddelenindustrie
en handel

hoofd afdeling
(adj)directeur
(leidinggevend)
onderzoeker

bestuur-beheerbeleidsbepaling
onderzoek
produktie

levensmiddelen
technologie (1)
managementbestuur en beleid

33

Onderwij s

docent

onderwij s

levensmiddelen
technologie (1)
chemie, biochemie

15

Overige indus
trie en handel
Dienstverlenirig

(adj)directeur
hoofd afdeling
commercieel
medewerker

onderzoek
bestuur-beheerbeleidsbepaling
produktie

managementbestuur en beleid
levensmiddelentechnologie (1)

12

Onderzoeks
instituten

(leidinggevend)
onderzoeker
hoofd afdeling

onderzoek

levensmiddelen
technologie (1)

11

Overheid

(leidinggevend)
onderzoeker

onderzoek
levensmiddelenbestuur-beheer- technologie (1)
beleidsbepaling gezondheidsleer
milieuhygiëne

11

Organisaties
en vereniging
en

hoofd afdeling
beleidsmedewerker
(adj)directeur

beleidsvoorbereiding
bestuur-beheerbeleidsbepaling

(1)

hiertoe

behoren

ook

de

vakgebieden

Aandeel
%

managementbestuur en beleid
levensmiddelen
technologie (1)

levensmiddelenproceskunde

en

microbiologie
Bron: NILI-MPW loopbaanenquête 1983

Marktsectoren die op ontwikkelingssamenwerking zijn
gericht zijn het Directoraat Generaal Internationale
Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken
(DGIS), internationale organisaties (bijvoorbeeld de
FAO) en Buitenlandse overheid. Slechts een klein deel
van de afgestudeerden vindt hier werk. In 1987 werkte
hier 5% en in 1983 slechts 2% van de respondenten.
Over het geheel genomen zien we tussen 1978 en 1987
een toename van functies in de particuliere sector, de
overheid handhaaft een aandeel van 10% van de afgestu
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deerden. In de sectoren van onderwijs, onderzoeksinsti
tuten, universitaire instellingen en op ontwikkelings
samenwerking gerichte marktsectoren valt een relatieve
achteruitgang te constateren.
Functieprofiel
De functies die levensmiddelentechnologen in de hier
voor genoemde marktsectoren vervullen en wat daarbij
hun werk is wordt weergegeven in de functieprofielen.
Een onderscheid is gemaakt naar afstudeerjaar gezien de
verschillen die er bestaan tussen langer- en pas-afge
studeerden.

Tabel 2.
1979-1983

Functieprofiel 1983 Levensmiddelentechnologen - afgestudeerd

Marktsector

Belangrijkste
functieomschrijving

Belangrijkste
activiteit

Voedingsmiddelenindustrie
en handel

(assistent)
onderzoeker
hoofd afdeling

onderzoek

levensmiddelentechnologie (1)

28

Universiteiten

(assistent)
onderzoeker

onderzoek

levensmiddelen
technologie (1)
chemie, biochemie

22

Overige indus
trie

(assistent)
onderzoeker
beleidsmedewerker

onderzoek
voorlichting
advies

levensmiddelen
technologie (1)
marktkunde,
bedrij fskunde

18

Overheid

beleidsmedewerker
hoofd afdeling

beleidsvoor
bereiding

levensmiddelen
technologie (1)

14

Onderwij s

docent

onderwij s

levensmiddelen
technologie
chemie, biochemie

(1)

hiertoe behoren ook de vakgebieden
microbiologie
Bron: NILI-MPW loopbaanenquête

Belangrijkste
vakgebied

Aandeel
%

levensmiddelenproceskunde

en

De vrouwelijke levensmiddelentechnologen vervullen
vaak functies bij universiteiten (22% van hen in 1983)
en in het onderwijs (16%). Opmerkelijk is dat in abso
lute zin de uitbreiding van het aantal functies nage
noeg geheel in de particuliere sector plaats vond. In
1987 werkt een kwart van de vrouwen in de particuliere
sector (tegen de helft van de mannen). In 1983 werkte
al 40% van de vrouwen in het bedrijfsleven tegenover
55% van de mannen.
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Naar studiedifferentiatie blijkt dat in 1983 respon
denten met de studiedifferentiaties Proceskunde, Levensmiddelenmicrobiologie en Zuiveltechnologie en melkkunde naar verhouding meer dan respondenten met de an
dere differentiaties in de particuliere sector werken.
Respondenten met differentiatie Levensmiddelenchemie
zijn in vergelijking met de anderen vaker werkzaam bij
universiteiten, in het onderwijs en bij onderzoeksin
stituten. De respondenten met de differentiatie Be
drijfskundige aspecten van de Levensmiddelentechnologie
werken in 1983 in vergelijking met de anderen vaker bij
de overheid.
Functie-omschrijving
De functie van onderzoeker is van veel belang voor
afgestudeerde levensmiddelentechnologen. Van de pas-af
gestudeerden is een groot deel onderzoeker. Vijf jaar
of langer na het afstuderen zijn zij vooral als lei
dinggevend onderzoeker werkzaam. Deze langer-afgestudeerden zijn verder vooral in andere leidinggevende
functies werkzaam als hoofd van een afdeling of (adjunct)directeur. Deze laatste functie is nog niet weg
gelegd voor pas-afgestudeerden, wel werkt éénvijfde
deel als hoofd van een afdeling in de voedingsmiddelen
industrie of bij de overheid.

Tabel 3.
Functie-omschrijving van levensmiddelentechnologen 1978, 1983
en 1987, naar afstudeerjaar (%)•
1978 (1)
1983 (1)
afstudeer- afstudeerj aar
jaar
voor 1979 voor 1979
1979-1983
20
9
42
(assistent)onderzoeker
18
4
leidinggevend onderzoeker
11
20
20
18
hoofd afdeling
12
17
(adjunct)directeur
13
14
8
docent
9
7
16
beleidsmedewerker
3
4
commercieel medewerker
4
2
6
ontw ikke1ing s de skundi ge
2
1
informatiespecialist
9
5
6
overige
100%
100%
100%
Totaal
230
241
50
Aantal
Functie-omschrijving

1987 (2)
afstudeerjaar
1982 -1986
41
20
-

6
10
2
-

18
2
100%
49

Bron: (1) Loopbaanonderzoek NILI/MPW 1983
(2) Adressenbestand NILI.

Voor de pas-afgestudeerden zijn verder van belang de
functie van beleidsmedewerker (bij de overheid, dienst
verlening of organisatie) en de laatste paar jaar is de
functie van informatiespecialist/automatiseringsdeskun
dige in opkomst. Deze informatiespecialisten werken bij
werkorganisaties in de voedingsmiddelenindustrie maar
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ook bij Philips, banken en in ziekenhuizen.
Werkweek
De meeste levensmiddelentechnologen hebben een volle
dige aanstelling. In 1978 had 5% een deeltijdaanstel
ling: 2% van de mannen en 39% van de vrouwen. In 1983
is het aandeel deeltijdaanstellingen bij de mannen 3%
en bij de vrouwen 36% (7% van de totale groep). Deze
deeltijdaanstellingen komen zowel bij pas- als langerafgestudeerden voor.
Buitenland
Een kwart van de afgestudeerden heeft een jaar of
langer in het buitenland gewerkt van wie de helft in
het kader van ontwikkelingssamenwerking. De meesten
zijn weer in Nederland teruggekeerd, vooral doordat het
contract was afgelopen of omdat het genoeg was geweest
of vanwege carrièrekansen in Nederland.
In 1978 verbleef 15% van alle respondenten in het
buitenland. Vijf jaar later, in 1983, verbleef nog 10%
van de werkende respondenten in het buitenland, 6% in
een geïndustrialiseerd land (Europa, USA, Canada, ZuidAfrika) en 4% in een ontwikkelingsland.
Deze teruggang is te wijten aan een afname van het
aantal levensmiddelentechnologen, dat werkt voor Inter
nationale organisaties, Buitenlandse overheid of DGIS.
In 1978 werkten hier 11 respondenten en in 1983 nog
slechts 4. In andere marktsectoren bleef het aantal dat
in het buitenland werkt in absolute zin nagenoeg ge
lijk.
De meesten van de 28 respondenten in 1983 werkten op
het eigen vakgebied (levensmiddelentechnologie) voor
namelijk in de sector voedingsmiddelentechnologie en
handel.
Aansluiting
Naar de mening van de respondenten sluit de laatst
vervulde functie goed aan bij de opleiding. Een kwart
vindt dat de functie aansluit op het gevolgde vakken
pakket en de helft bij de studierichting als geheel.
Daarnaast vindt 12% de functie aansluiten bij een an
dere LU-richting en voor 9% sluit de functie niet aan
bij de studie.
Een kwart van de respondenten vindt, dat hun laatst
vervulde functie alleen door een LU-ingenieur kan wor
den vervuld. De anderen vinden dat behalve de gevolgde
studie ook een andere opleiding geschikt zou zijn. On
der deze "alternatieve" opleidingen worden het meest
genoemd een academische studie scheikunde, chemische
technologie en bedrijfskunde en de hogere school voor
levensmiddelentechnologie.
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nu uiiicciL
Van de levensmiddelentechnologen die in 1978 een
functie vervulden is tweederde deel in de periode 19781983 één of meerdere malen van functie veranderd. De
mobiliteit is het grootst in de particuliere sector.
Arbeidsmobiliteit kan een functieverandering betekenen
bij dezelfde werkorganisatie of een verandering van
werkorganisatie waarbij al dan niet tegelijk de func
tie-omschrijving verandert.

onderzoeker

Schema 1:
Belangrijkste
veranderingen
in functie-om
schrijving
tussen 1978 en
1983.

hoofd
afdeling

beleidsmedewerker

(ajunct)
directeur
commercieel
medewerker

Ruim de helft van de "mobiele" levensmiddelentechno
logen werkte in 1983 in een functie met een andere om
schrijving dan in 1978. Zoals uit schema 1 blijkt be
treft dit vooral veranderingen naar meer leidinggevende
functies.
Éénderde deel van de "mobiele" groep werkte in 1983
in een andere marktsector dan in 1978 het geval was.
Bij deze marktsectoroverschrijdende mobiliteit is de
richting vooral naar het bedrijfsleven toe. Zie schema
2.

Schema 2 :
Belangrijkste
veranderingen
in marktsector
van responden
ten tussen 1978
en 1983.

onderzoons
instituten

universi

voedings

teiten

middelen
industrie

DGIS
Internationale
organisatie
buitenlandse
overheid

p

In de schema's zijn alleen veranderingen aangegeven
die veelvuldig voorkwamen. Functieveranderingen aange
geven met dikke pijlen kwamen het meest frequent voor.
Toekomstperspectief
Uit vacature-advertenties en uit verzoeken aan de
MPW-sollicitantenbank blijkt een voortdurende vraag
naar levensmiddelentechnologen. Bij universiteiten en
vooral bij onderzoeksinstituten is de toekomstige vraag
vooral afhankelijk van extern gefinancieerde projecten.
Het aantal vacatures dat jaarlijks ontstaat door pen
sionering/uittreding is niet groot. In het onderwijs is
voortdurend
behoefte
aan
levensmiddelentechnologen
waaraan vaak moeilijk te voldoen is. Het bedrijfsleven
blijft academisch geschoolde levensmiddelentechnologen
vragen. Moeilijk vervulbaar is de vraag naar afgestu
deerden met een aantal jaren ervaring in het onderzoek
en het bedrijfsleven en naar afgestudeerden met lei
dinggevende kwaliteiten. Het bedrijfsleven zal naar
verwacht wordt in toenemende mate academici vragen voor
bestaande activiteiten, voor activiteiten waar voorheen
lager opgeleiden geschikt voor waren maar waar door een
toegenomen complexiteit van werkzaamheden thans acade
mici gevraagd worden en voor nieuwe innovatieve activi
teiten. Er zal versterkte aandacht, zowel bij over
heidsinstellingen als bij het bedrijfsleven, nodig zijn
voor de be- en verwerking van landbouwprodukten, waar
bij technologische of biotechnologische technieken een
belangrijke rol kunnen spelen. Bij nieuwe activiteiten,
bijvoorbeeld in verband met alternatieve gebruiksmoge
lijkheid van overschot aan landbouwprodukten zal een
beroep worden gedaan op de inventiviteit van ondermeer
de levensmiddelentechnoloog. Ook het terrein van de
automatisering hiervan op diverse vakgebieden biedt
perspectief voor afgestudeerde levensmiddelentechno
logen.
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un tuivciiie neruïneringen
Lang voordat er zoiets als levensmiddelentechnologie
bestond was de studierichting Zuivel er al. Enkele van
deze "oer"zuivelaars vertelden ons het één en ander
over hun werk.
Ir. P. Zwaginga (afgestudeerd in 1958), nu werkzaam
bij de Koninklijke Wessanen, is daar via allerlei ver
schillende functies terecht gekomen. Via een assistent
schap op het zuivellab als wetenschappelijk medewerker,
enkele jaren bij de overkoepelende organisatie van
Coöperatief Zuivelend Nederland (Koninklijke Nederland
se Zuivelbond FNZ) naar een technologische/commerciële
functie bij de Frico, werkte hij gedurende ongeveer 124
jaar in de directie van het NIZO. De laatste jaren
houdt hij zich als concerndirecteur bij de Koninklijke
Wessanen bezig met concernplanning, research en deve
lopment en consultancy. Van zijn oorspronkelijke vak
kennis kan hij weinig of niets meer gebruiken, maar de
vooral door Mulder van zuivel overgebrachte wijze van
analytisch denken des te beter. Dat is dan ook het
belangrijkste wat hij heeft meegenomen uit zijn studie.
Ir. J. Brinkman (afgestudeerd in 1950) is dichter bij
zijn oorspronkelijke vak gebleven. Hij onderbrak zijn
studie om als voorlichter te gaan werken in ZuidHolland. Voor dit soort werk was zijn interesse gewekt
tijdens zijn praktijktijd. Na 10 jaar maakte hij zijn
studie in 1950 af. In 1958 werd hij, na nog verschei
dene banen in de voorlichting gehad te hebben, direc
teur van het Regionaal Orgaan van Melkhygiëne "Fries
land", waar controle van de melkkwallteit zijn werkge
bied was. Dit werk betekende de terugkeer naar "It
Heitelân". Van 1968 tot 1986, zijn pensionering, werkte
hij in het onderzoek als directeur van het Melkcontrolestation Friesland. Over de verschillende aspecten van
zijn loopbaan zegt hij:

"Als voorlichter moet je altijd afwachten of je adviezen ook worden op
gevolgd. Je kunt niet anders dan zo doeltreffend mogelijk adviseren.
Met controle oefen je toezicht uit op het werk van anderen. Er is dan
sprake van een zekere macht, zelfs met mogelijkheden voor strafmaatrege
len. Onderzoek ten behoeve van de uitbetaling van de melk naar kwaliteit
levert uitslagen, die invloed hebben op het inkomen van de veehouders. Je
loopt als het ware met de portemonnee van de boer in je zak en daarvan
moet je je goed bewust zijn.
Het is niet zinvol de ongelijksoortige functies met elkaar te vergelij
ken, maar terugkijkend is wel mijn conclusie dat de onderzoekperiode de
meest veelzijdig was."
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Een halve eeuw zuivel
door Ir. J.C.T. van den Berg (afgestudeerd in 1946)

In het najaar van 1938, amper 18 jaar oud, arriveer
de ik in Wageningen. Wat ik zou gaan studeren stond me
nog niet helder voor de geest. Vooreerst proppen.
Het was toen wel anders hier dan nu, zowel wat het
leven binnen als buiten de hogeschool betrof. Wagening
en was in die tijd nog relatief klein en het bestond
voor ons uit twee delen, de city - binnen de stads
grachten - en de ommelanden - alles daar buiten. Een
onderscheid dat vooral door de Corpslanden werd onder
kend. Eenmaal per jaar wérd de vete tussen de beide
stadsdelen uitgevochten in een voetbalwedstrijd, met
veel doelpunten en veel limonade. Dat de city altijd
won, - zij het, toen ik burgemeester was, slechts met
een halve punt - was voor een belangrijk deel te danken
aan het feit dat elke vrije bal door de city mocht
worden genomen, ook als deze de overtreding had begaan.
Maar nu de aankomst. Na het inschrijven werd binnen
het uur - het aanbod was toen groter dan de vraag - on
derdak in de city gevonden (ik voelde meteen al dat ik
in de ommelanden niet thuis zou horen). De kast lag op
de hoek van de Boterstraat en Hoogstraat, boven een
kruidenier; woonkamer èn slaapkamer voor 15 gulden per
maand (wie lacht daar?).
Het studieprogramma luidde aldus: na een jaar, dus in
september werd propjes A (6 vakken) gedaan en 4 maanden
later, dus in januari, propjes B (7 vakken en al de
vakken in september niet gehaald). Het propjes was voor
alle studenten aan de LH gelijk. Pas daarna werd een
bepaalde studierichting gekozen voor het candidaats. In
mijn geval was dat Nederlandse landbouw. Hieronder vie
len veeteelt en zuivelbereiding, die voor een zéér
groot gedeelte elkaar overlapten. Zo kregen de veete
lers zuivelbereiding als verplicht vak en de zuivelaars
een aantal veeteeltvakken.
Na het candidaats, dat twee jaar duurde, volgde een
half jaar praktijk. De resterende tijd van de toen of
ficieel 5 jaar durende studie werd besteed aan het in
genieurs. We waren toen nog niet deftig genoeg om over
het "doctoraal"examen te praten. Pas in deze laatste
periode vond de eigenlijke specialisatie plaats, waar
bij twee verplichte vakken, n.l. zuivelbereiding en
microbiologie gecomplementeerd moesten worden met twee
keuze vakken. Aangezien het een ongeschreven wet was
dat voor elk van de twee verplichte vakken 6 maanden
labwerk moest worden gedaan èn een scriptie moest wor
den geschreven, is het duidelijk dat de tijd die offi
cieel voor het ingenieurs was uitgetrokken (14 maanden)
aan de krappe kant was, vooral als nog een keuzevak
werd gekozen waaraan labwerk verbonden was. De meeste
deden dan ook veel langer dan 5 jaar over hun zuivelstudie.
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Ik kwam dus in 1938 in Wageningen aan en deed in 1939
- na een welbesteed jaar - propjes A, zó welbesteed dat
ik 2 van de 6 vakken haalde en in januari dus voor de
hachelijke taak stond er 11 te doen. Ik haalde er 9 van
en kreeg 2 maanden, d.w.z. ik moest deze twee maanden
overdoen. Daar kwam niets van. De oorlog brak uit en
dat betekende militaire dienst, dus een - zij het rela
tief korte - onderbreking van de studie. Dat was de
eerste. Een tweede onderbreking vond plaats als gevolg
van de maatregelen van de bezetter, zoals we dat nu
vriendelijk plegen te zeggen. Deze onderbreking duurde
langer, ruim twee jaar. Teruggekomen vonden we in Wageningen letterlijk en figuurlijk een puinhoop, maar Wageningen zou Wageningen niet zijn en de Wageningse stu
dent zou de Wageningse student niet zijn indien niet in
betrekkelijk korte tijd alles weer in het gareel zou
zijn geweest. Maar toch was voor vele "oudgedienden" de
lol er een beetje af. In juli 1946 studeerde ik af.
Zien we nu terug op die studietijd, dan springen een
aantal dingen in het oog.
In de eerste plaats was Wageningen groen. Het leeuwedeel van de studenten kwam uit de agrarische sector en
het - in vergelijking met nu - veel beperktere aantal
vakjes had rechtstreeks consequenties voor het beperkte
aantal niet-agrarische studenten, waartoe ik behoorde.
Het was vermoedelijk een van de redenen dat ik het meer
neutrale zuivelwerk koos.
In de tweede plaats was zuivel het enige "levensmid
delen vak", hetgeen betekende dat er geen afzonderlijke
vakken als levensmiddelennatuurkunde, proceskunde, enz.
bestonden, maar dat deze leerstof uitsluitend gericht
was op en ingebouwd was in de zuivel. Het aantal vakjes
dat de zuivelaar doen moest was - volgens de huidige
maatstaven - in wezen groter dan nu.
In de derde plaats was de opleiding veel breder agra
risch gericht en dat had zijn voordelen. Het gevolg was
natuurlijk wel dat veel minder diep op de materie kon
worden ingegaan dan thans. De huidige student is waar
schijnlijk "knapper" dan die van vroeger, maar of hij
ook meer - of zelfs evenveel - weet, dat is voor mij
een grote vraag. Niettemin vroegen wij ons toen al af
wat zuivelaars met een groot aantal vakken - ik noem
slechts landbouwscheikunde, landbouwplantenteelt en er
felijkheidsleer - moesten doen.
In de vierde plaats werd de student binnen een vrij
strak studieprogramma veel meer aan zichzelf over gela
ten. College-dictaten bestonden niet. Tijdens de col
leges maakten we aantekeningen, die daarna thuis moes
ten worden uitgewerkt en verder haalde je het maar uit
boeken. Studiebegeleiding, daar had de doorsnee student
nooit van gehoord. Je zocht bij voorkeur zelf een on
derwerp voor onderzoek uit en als dit door de prof werd
goedgekeurd kon je je gang gaan. Duurde het afronden
van het onderzoek langer dan 6 maanden, dan had je pech
gehad. Inspraak was er niet. Het hogeschoolwereldje
vormde een dictatuur, waarin de hoogleraren onaantast
baar leken. Maar ik moet hierbij direct aan toevoegen:
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ik heb daar nooit moeite mee gehad!
Tenslotte, de studentenwereld was in hoofdzaak een
mannenwereld, met slechts weinig vrouwelijke studenten.
Boze tongen zouden kunnen zeggen dat die er uitsluitend
voor het decorum bij waren. Mijn jaar telde er 4, waar
voor door ons mannen altijd 4 plaatsen op de eerste rij
college-banken werden gereserveerd. Om
de
overige
plaatsen op die rij werd tussen de studenten van de
verschillende verenigingen uitbundig gevochten. En zo
hoorde dat! Het verenigingsleven was intenser en - naar
ik nu meen te bespeuren - de saamhorigheid groter.
Na mijn afstuderen in 1946 trad ik in dienst van de
Koninklijke Nederlandse Zuivelbond (FNZ), waar alle
voorkomende "technische" werkzaamheden werden verricht,
zoals proefnemingen in zuivelfabrieken, secretariaten
van tal van commissies, enz. Hard aanpakken, maar inte
ressant en veelzijdig. In 1954 kwam de kans om rijkszuivelconsulent te worden (een droom van veel zuivelaars) met specialisatie melkpoeder en andere melkpro
ducten, waarbij een groeiend aantal nevenfuncties. Om
dat ik de enige consulent was die 's Gravenhage als
standplaats had, was inschakeling in het typische de
partementale beleidswerk onvermijdelijk. Hiertoe be
hoorden ook regelmatig vergaderingen voor de EG in
Brussel. Werk dat niet direct mijn voorliefde had.
Hoogtepunten waren in die tijd uitzendingen naar India
(3x), Jordanië, Suriname en Pakistan. Naar het laatst
genoemde land zelfs bijna 3 jaar om een melkinrichting
te helpen opzetten. Heb je dit werk eenmaal gedaan, dan
ben je voorgoed verknoeid, en het werd voor mij dan ook
steeds moeilijker om aan de departementale tred te wen
nen (door sommigen aangemerkt als het doen van stapjes
met mapjes), hoe plezierig ik daar ook heb gewerkt.
Toen zich dan ook de mogelijkheid voordeed naar het
Internationaal Agrarische Centrum (IAC) in Wageningen
over te stappen, waarbij ik me geheel aan werk in de
Derde Wereld zou kunnen wijden, werd er niet geaarzeld.
In 1970 vond de overstap plaats en sindsdien ben ik in
heel veel landen werkzaam geweest, gedurende perioden
die varieerden van enkele weken tot enkele maanden, met
als toppers bijna 3^ jaar voor de FAO in Turkije als
milk marketing specialist en één jaar in Costa Rica,
waar ik de overheid adviseerde over het te voeren zui
velbeleid. Hiervoor trad ik in Costa Ricaanse staats
dienst. Mijn vrouw, die het leven in andere landen ook
wel zag zitten, vergezelde mij als de uitzending 3
maanden of langer duurde. Het totaal aantal uitzen
dingen bedraagt 30.
Eén van de moeilijkheden die ik bij mijn werk onder
vond kwam voort uit de taalbarrière. Niet alleen is een
talenknobbel mij vreemd, maar tevens zou het niet heb
ben geloond om van alle landen waar ik toch slechts een
relatief korte tijd vertoefde de taal te leren. Ook al
niet, omdat ik ten hoogste op basis van éénjarige con
tracten - die dan wel konden worden verlengd - werd
uitgezonden en dus nooit zou weten hoe lang ik van de
taal gebruik zou kunnen maken. Slechts Spaans heb ik
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nog gepoogd er bij te leren en dàt was moeilijk. Wij
hadden ons pas in Costa Rica gevestigd en ik ging naar
de bank om een rekening te openen. Na aan de balie een
stapeltje te hebben ingevuld, zei de bediende: "Gaat u
daar maar even zitten; wij zullen u oproepen". Na een
uurtje ging ik toch maar even informeren waarom het zo
lang duurde. De bediende was zichtbaar verrukt me te
zien en legde uit dat al meermalen was omgeroepen dat
Seftor Ban zich bij de balie moest vervoegen (Spaans
sprekenden dragen twee achternamen; eerst die van de
vader, dan die van de moeder. Alleen de eerste wordt
gebruikt. Voorts wordt de letter v als b uitgesproken.
Mijn naam was dus "Ban" (den Berg). Ach, het is maar
een weet.
Moeilijker was het toen ik met een collega in de om
streken van Karachi een onderzoek wilde doen naar de
beschikbaarheid van melk. We verzekerden ons van een
jongeman die zowel de locale taal als Engels sprak en
trokken welgemoed per jeep het veld in, waar we al gauw
een boer ontmoetten. "Asghar, vraag hem eens hoeveel
buffels hij heeft", was onze opdracht. Nadat Asghar ge
durende tien minuten een heftige discussie met de boer
had gevoerd, werd het ons te machtig en onderbraken wij
het gesprek met: "Well, Asghar, how many buffaloes?".
"No buffaloes at all, Sahib". En dan vraag je je af,
waar hebben ze het de hele tijd over gehad.
Met deze veldstudies komt men in nauw contact met de
bevolking en dat leidt soms tot bijzondere ervaringen.
In Jordanië ervoeren wij dat bij elk bezoek iets werd
aangeboden, wat vijgen, laban (yoghurt), enz. In Nablus
kwamen wij terecht bij een echtpaar met twee kleinkin
deren dat leefde van de opbrengst van twee melkkoeien.
De mensen waren erg vriendelijk, maar doodarm. Toch
kregen we iets: een glas water. Het ontroerde me en
maakte diepe indruk op me. Ik zal dat moment nooit ver
geten.
In het kleine stadje Rize in Oost Turkije moest ik
tanken. De pomphouder draaide wat om de auto heen en
wilde - toen hij het CD-plaatje zag - wel graag weten
waar we vandaan kwamen. Nadat ik dat verteld had, zei
de man in onvervalst Amsterdams: "Aardige meisjes in
Amsterdam, mijnheer". Een gerepatrieerde gastarbeider.
Kenmerkend voor het werk in ontwikkelingslanden is de
veelzijdigheid van onderwerpen, waarmee je te maken
krijgt; zuiver zuiveltechnologische, maar ook veeteeltkundige, economische, marketing, maar vooral beleidsma
tige. Speciaal zuivelprojecten scheppen zo hun proble
men in de ontwikkelingslanden, niettegenstaande het
feit dat in ons land zovelen weten hoe het niet moet.
Problemen, die niet in het minst het gevolg zijn van de
vele factoren waarmede rekening moet worden gehouden.
Vaak geschiedt dit onvoldoende, hetgeen het gevolg kan
zijn van kortzichtigheid, maar ook van onwetendheid of
onkunde. De universitaire opleiding kan niet aansprake
lijk worden gesteld voor een gemis aan "alwetendheid".
Het is onmogelijk alle factoren die een rol kunnen spe
len in zuivel(ontwikkelings-)projecten in het studie
pakket op te nemen. Hiervoor is de studie te gespecia
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liseerd; niet alleen in de agrarische sfeer als geheel,
maar ook in het vakgebied in engere zin. Een speciali
satie die zich - naar gevreesd moet worden - door de
studieverkorting nog verder kan doorzetten, evenals dit
zou kunnen leiden tot een minder gezonde kritische in
stelling.
Met voornoemde specialisatie, die in de Westerse We
reld mogelijk en misschien ook wel gewenst is, komt men
in de Derde Wereld in het algemeen niet ver. In de
meeste ontwikkelingslanden is de zuivelbereiding nog
steeds het verlengstuk van de boerderij en is de ont
koppeling van dit vakgebied van de melkveehouderij,
zoals die in de laatste decennia in ons land plaats
vond, ondenkbaar. De ontwikkeling van de zuivelindus
trie zonder de melkveehouderij in acht te nemen, kan
daar - evenals het omgekeerde - tot betreurenswaardige
consequenties leiden. Dit betekent dat degenen die met
dergelijke ontwikkelingsprojecten te maken krijgen zo
wel van de zuivelbereiding als van de melkveehouderij
op de hoogte moeten zijn.
Toen mij dan ook werd gevraagd in de laatste jaren
voor mijn pensionering het vakje "Productie, verwerking
en afzet van melk in de tropen en subtropen" op te zet
ten en te doceren, heb ik geen moment geaarzeld daar
aan gevolg te geven. Helaas is het vak weer afgevoerd
omdat geen opvolger kon worden aangesteld. Het valt te
betreuren, dat een land dat zoveel zuivel know-how kan
"exporteren" en bovendien de ontwikkelingssamenwerking
zó hoog in het vaandel heeft staan, hier verstek laat
gaan.

SVICEE
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5.4

Werken in het buitenland

Zoals Ir. J.C.T. van den Berg, hebben ook andere
levensmiddelentechnologen in het buitenland gewerkt of
werken daar nog steeds. Naast enkele cultuur- of taal
problemen, hebben de meesten een schitterende tijd ge
had. Je leert veel van het werken met buitenlanders.
Het is belangrijk hun taal en gewoonten te kennen.
Mensen die een tijd in het buitenland hebben gewerkt,
vinden over het algemeen dat er tijdens de studie te
weinig aandacht wordt besteed aan het beheersen van de
- met name - moderne talen. Vooral Duits en Frans blij
ken voor velen een probleem te zijn.
Ir. C.P.M. Driessen (afgestudeerd in 1973), die in
het R&D Centrum van Maizena GmbH (te Heilbronn, B.R.D.)
- een Duitse
dochteronderneming van C.P.C. Inter
national Inc. - als productontwikkelaar aan eiwithydrolisaten en processed flavours werkte, schreef ons:
"Als zeer positief heb ik de periode, dat ik in het buitenland gewerkt
heb, ervaren. Persoonlijk geloof ik dat te weinig technologen enige jaren
in andere Europese landen of de U.S.A. ervaring opdoen. Men dient hierbij
te bedenken dat de levensmiddelensector buiten de coöperatieve onderne
mingen in Nederland maar enkele grote concerns kent."
Ir. G.H.G. Post (afgestudeerd in 1969) heeft sinds
zijn afstuderen onafgebroken in het buitenland gewerkt.
Ook hij is enthousiast over het werken in verschillende
landen, maar zal binnenkort (na vele jaren) toch
terugkeren naar Nederland.

Andere volkeren, andere culturen
door Ir. G.H.G. Post (afgestudeerd in 1969)

Het was altijd al mijn bedoeling geweest, na mijn
studie naar het buitenland te gaan om nog wat te "pio
nieren". Daarbij had een succesvolle en interessante
praktijktijd in Duitsland, Italië en Engeland mij nog
maals bevestigd, dat ik er mentaal nog niet aan toe
was, mij definitief voor de rest van mijn leven in
Nederland te vestigen. Andere volkeren en culturen
boeiden mij en het was voor mij een uitdaging, de taal
van mijn gastnatie vloeiend te leren spreken om aldus
nog meer toegang tot hun wezen te verkrijgen. Aanvan
kelijk zou ik voor ontwikkelingshulp naar Thailand
gaan, maar het project waarvoor ik al vrijwel was aan
genomen, ging helaas niet door toen er na de verkie
zingen een nieuwe regering aan de macht kwam. Gelukkig
kwam professor Pilnik te hulp en door zijn bemiddeling
kwam ik uiteindelijk bij Coca-Cola terecht.
Voor deze maatschappij heb ik 17 jaar met veel
plezier gewerkt. Dit lijkt een lange tijd voor iemand
die, zoals boven vermeld, nog wat wilde pionieren. Bij
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Coca-Cola werd ik echter in staat gesteld, iri diverse
landen in verscheidene functies te werken en veel te
reizen, zodat het uiteindelijk niets uitgemaakt heeft,
dat ik bij één en dezelfde werkgever gebleven ben. Zo
begon ik mijn loopbaan in de Verenigde Staten en werkte
vervolgens in Duitsland, Engeland, Duitsland en wederom
Engeland. Tot mijn werkgebied behoorden Nederland, Ier
land, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Oosten
rijk, Zwitserland en Italië, terwijl ik op geregelde
tijden ook Amerika bezocht. Aldus vond het door mij
gewenste contact met andere nationaliteiten daardoor
intensief genoeg plaats.

"Pionieren in het buitenland".

Wat beschouw ik dan wel als de voordelen, die mijn
buitenlandse ervaringen mij opgeleverd hebben? Erg
belangrijk is vooral in het zakenleven te kunnen omgaan
met mensen van diverse nationaliteiten, van hen dingen
gedaan te krijgen. Dit is zeker niet zo eenvoudig als
het in eerste instantie lijkt. Het is niet voldoende
dat men een natuurlijke aanleg heeft, of misschien in
de sociëteit geleerd heeft, met mensen om te gaan. An
dere volkeren hebben een andere aard en denkwijze en
vragen een andere benaderingswijze dan de Nederlander.
Evenzo is het van belang te begrijpen, hoe de buiten
lander iets bedoelt wanneer hij het op zijn eigen wijze
tot uitdrukking brengt. Zo is bijvoorbeeld de Engels
man flegmatiek en ontspannen, maar spreekt in "under
statements". Deze laatste letterlijk te nemen, kan een
vergissing zijn. "I suggest you consider doing this
sometime" betekent vaak "doe het nu". De Amerikaan
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daarentegen is veel directer. Hij is joviaal en geeft
de indruk je vreselijk aardig te vinden. Hij is ook
zeer gastvrij. Toch blijkt het contact vaak zeer opper
vlakkig te zijn. Ik heb genoeg gevallen meegemaakt
waarbij iemand, die in moeilijkheden verkeerde, plot
seling veel minder "friends" bleek te hebben dan hij
geloofd had. Daarentegen is de Duitser het meest ge
reserveerd en formeel. Sommigen leert men nooit echt
kennen, maar wanneer éénmaal het ijs gebroken is, kan
men veelal op steun rekenen. In dit verband zou ik de
analogie tussen het Engelse
friend - good friend - close friend
en het Duitse
Bekannter - Freund - Intimfreund
als illustratie willen noemen, dat een "friend" nog
niet altijd een vriend hoeft te zijn. Ik kan nog meer
voorbeelden met andere nationaliteiten aanhalen, maar
daarmee zou ik het kernpunt van mijn betoog verwateren.
Waar het om gaat is dat begrip voor de denkwijze van je
buitenlandse contactpersoon je in staat stelt om "good
will" te kweken, waardoor het gemakkelijker wordt je
zakelijke doeleinden te bereiken.
Een ander aspect, dat vooral belangrijk is voor hen,
die in marketing of produktontwikkeling werken, is het
erkennen van het bestaan van regionale preferenties in
smaak. Dit lijkt zo vanzelfsprekend, maar in de prak
tijk wordt er bij de ontwikkeling en invoering van
nieuwe producten onvoldoende met verschillen en deze
regionale voorkeuren rekening gehouden. Een eenvoudig
voorbeeld is de toename in voorkeur van "zoet" indien
men van noord naar zuid gaat. Bij Coca-Cola hebben wij
dat vele jaren geleden tot onze schade geleerd bij de
invoering van een nieuwe frisdrank. Omdat in Frankrijk
geen conserveringsstoffen waren toegestaan, hadden wij
extra voedingszuur toegevoegd om bij de aldus ontstane
lagere pH een sterkere resistentie tegen micro-orga
nismen te scheppen. In noordelijke landen was dit niet
nodig. Het bleek echter dat de noord-zuid preferentie
precies omgekeerd was: in Scandinavië gaf men eerder
aan een wrang/zuur product de voorkeur en in Frankrijk
aan een zoetere versie.
Tenslotte nog enige opmerkingen over mijn beweeg
redenen om in het bedrijfsleven te gaan werken. De
beslissing hiertoe was al min of meer genomen toen ik
voor de studierichting levensmiddelentechnologie koos.
Het bedrijfsleven is altijd wat meer "competitive" dan
de overheid geweest. Men moet er voortdurend prestaties
leveren, "freewheelen" is er niet bij. Men is er op
vandaag, maar meer nog op morgen en overmorgen gericht.
Het verleden telt nauwelijks mee. Prestaties van gis
teren vormen weliswaar de basis voor je positie van
vandaag en morgen, maar geven weinig respijt bij zwakke
verrichtingen. Werken in een dergelijke omgeving kan,
als het je ligt, uiterst stimulerend zijn. Je bent al
tijd weer innovatief bezig met het doel, je waarde voor
je onderneming te bewijzen. In een dergelijk klimaat
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van prestatiedwang functioneer ik het beste. Daarbij
geef ik toe dat ik mij heel
goed kan voorstellen dat
iemand anders de onvermijdelijke druk minder goed ligt
en daarom beter in een ander soort omgeving tot
zijn/haar recht komt.
Ik heb kort geleden besloten naar Nederland terug te
keren, omdat ik er niet alleen aan toe ben, mij ,met
mijn gezin in Nederland te vestigen, maar er zelfs naar
verlang. Het spreekt voor mij vanzelf, dat ik in het
bedrijfsleven wil blijven. Wat wel bij de keuze van een
volgende werkgever
belangrijk voor mij zal zijn, is
dat deze voldoende internationaal georiënteerd is. Ik
zou anders de omgang met buitenlandse vrienden te zeer
missen en juist deze contacten hebben mijn vele jaren
buiten Nederland zo de moeite waard gemaakt.
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5.5

Onderwijs: voor
tweede keus

sommigen een ideaal, voor anderen een

Ongeveer 14% van de afgestudeerde levensmiddelentech
nologen komt voor de klas te staan. Een deel van deze
mensen
hebben dit werk altijd al willen doen. Maar
voor anderen was het puur toeval, dat ze in het onder
wijs terecht kwamen. Ir. H. Loeb, Mw. Ir. M. Karsten en
Ir. J.J.P. Krop beschrijven hoe zij in dit vak hun weg
vonden.
Door Ir. H. Loeb (afgestudeerd in 1971)
"Reeds tijdens mijn studie, direct na de stageperiode ben ik in 1969
begonnen als leraar natuur- en scheikunde op "Het Wagenings Lyceum". Daar
is nu ook nog de informatica bijgekomen. Hoewel ik dus nog steeds met
plezier leraar ben (volgens de minister tegenwoordig docent), is de in
houd toch wel veranderd in de loop van de tijd. De didactiek van de
scheikunde is gewijzigd en die van de natuurkunde is op dit moment ook
aardig in beweging.
Mijn contacten met oud-studiegenoten en oud-docenten van de LH bevin
den zich nu op een heel ander vlak: op ouderavonden bespreken we de opoedings- en studieproblemen van de kinderen".

Van levensmiddelenchemica tot directrice onderwijs HBO
door Marijke Karsten (afgestudeerd in 1972)

Ik ben aangekomen in 1965 en afgestudeerd in 1972;
weliswaar studeerde ik af als levensmiddelenchemica,
maar aan het eind van de rit stak het onderwij s - idea
lisme, een rode draad in mijn familie, reeds de kop op.
Op dat moment was dat voor mij nog niet zo duidelijk,
zowel onderzoek als onderwijs bleef aan mij trekken.
Onderzoek viel al gauw als keuze-mogelijkheid af; wel
werd mij aan het eind van mijn studie aangeboden verder
onderzoek te doen, maar op dat moment had ik net gecon
stateerd dat ik een kind verwachtte en destijds was het
voor mij een "normale beslissing" het gezin te stellen
boven werk. Dit is mijns inziens een belangrijke in
vloed van mijn vrouw zijn op mijn levensloop. Het on
derwijs bleek echter alras zijn aantrekkingskracht op
mij uit te oefenen. Reeds na haar eerste verjaardag
heeft onze dochter, overigens ook de andere twee, het
met een deeltijd-moeder en een deeltijd-vader moeten
doen.
Onderwijs in grondstoffenkennis, voeding, microbiolo
gie was jarenlang mijn voornaamste activiteit buitens
huis. Hoe idealistisch ook, je kunt er genoeg van krij
gen. Een aantal stappen iets hoger de boom in leidde na
twaalf jaar tot aanstelling van adjunct-directeur van
een HBO-instelling, momenteel directrice onderwijs ge
heten. Dat het HBO voor toegepaste huishoudwetenschappen bétreft heeft voor mij een extra tintje: het zicht-
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baar maken van vrouw-en-werk ("het werk dat geen naam
heeft"; uitspraak van wijlen professor Visser).
Echter lid van een directie kun je wel worden, maar
mijn studie was vooral gericht geweest op inhoud en om
leiding te geven heb je andere kennis en vaardigheden
nodig. Deze kennis en vaardigheden had ik me tijdens
mijn studie niet eigen gemaakt.

Één tip: heb je als vrouw leidinggevende aspiraties,
beperk je niet tot de inhoud van een vak, maar breidt
je kennis en vaardigheden uit met communicatie- en managementstechnieken. Daarbij moet je je realiseren dat
je vrouw-zijn specifieke vaardigheden met zich mee
brengt en dat dit aan leidinggeven een bepaald cachet
kan geven.
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Onderwijs: bezint eer gij begint!
door Ir. J.J.P. Krop (afgestudeerd in 1971)

Ik ben in april 1971 afgestudeerd als XVIIIB-er. Mijn
ambities gingen mede in de richting van het wetenschap
pelijk onderzoek en toen prof. Pilnik mij in een ge
sprek een promotie-onderwerp aanbood, was de beslissing
gauw genomen. Zodoende heb ik ruim drie jaar onder de
stimulerende leiding van professor Pilnik aan het on
derwerp "cloud stability" van troebele vruchtensappen
gewerkt.
Aan het eind van deze periode moest er naar een baan
worden uitgekeken in een wat krappe arbeidsmarkt. Bij
de LH waren geen formatieplaatsen vrij, dus werden ver
schillende bladen ijverig op vacatures doorzocht. Een
bezoek aan de Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Nijme
gen leidde tot aanstelling als leraar scheikunde. Ei
genlijk was het onderwijs niet mijn eerste keus, maar
op dat moment telde het verwerven van een baan zwaar
der. Tijdens de studie had ik al de onderwijsaantekening gehaald en de hospiteerstage bij de HAS in Den
Bosch was uitstekend bevallen. In het tweede jaar dat
ik in Nijmegen werkte, werd er een nieuw gebouw neerge
zet. Mijn aandeel was het inrichten van het practicum
lokaal voor scheikunde.
Inmiddels had ik vernomen dat er in Bolsward docenten
levensmiddelentechnologie/microbiologie gevraagd wer
den. Hier zag ik een mogelijkheid terug te keren naar
mijn oude vak en een sollicitatie resulteerde in de be
geerde baan. De formatie-plaats was ontstaan dankzij
groei van de school. Hierdoor moest ik meerdere vakken
geven. Het werden groente- en fruittechnologie, zuiveltechnologie en microbiologie. Hoewel Bolsward en Wageningen beide opleiden voor levensmiddelentechnologie,
bleek alras de verschillende benadering. Benadert Wageningen de levensmiddelentechnologie vooral vanuit ba
sisvakken als levensmiddelenchemie, zuiveltechnologie
en microbiologie, proceskunde e.d., Bolsward doet dit
meer geïntegreerd via de "bijzondere technologieën" en
is veel meer product(ie)gericht. In de proeffabriek ma
ken de studenten vele levensmiddelen eigenhandig. Ik
moest lesgeven over allerlei machines die in de groen
te- en fruitverwerkende industrie gebruikt worden, maar
die ik voor een groot deel zelf niet kende. Deze les
stof kon ik ook niet peuren uit mijn Wageningse dicta
ten. Twee jaar later moest ik een keuze maken tussen
verdere specialisatie in de techhnologische vakken of
in de microbiologie. Het werd het laatste en daar heb
ik nooit spijt van gehad.
Wat zijn nu de leuke kanten van het onderwijs?
Hierbij zij opgemerkt dat ik les geef aan technologen
in spé, aan mensen dus die hetzelfde vak kiezen als ik
destijds, hetgeen een geestverwantschap doet vermoeden.
Onze studenten zijn i.h.a. gemotiveerd voor ons onder
wijs en dit maakt - veronderstel ik - een groot ver
schil met bijvoorbeeld leerlingen die, nog leerplich-
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tig, in de schoolbanken van bijvoorbeeld HAVO zitten.
Mijn dagelijkse werk
is dus een bijdrage te leveren
aan de vorming van a.s. levensmiddelentechnologen en
wel op het gebied van hygiëne en microbiologie, daar ik
zelf vroeger al een leergierig ventje was, beleef ik
bevrediging aan het lesgeven. Je moet je lessen immers
voorbereiden, er omheen studeren; eigenlijk blijf je zo
in zekere zin een "eeuwige student". Een ander aspect
is dat je een heel vakgebied moet overzien, je moet van
alles afweten, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld
een onderzoeker die als specialist enorm veel weet van
een uiterst klein gebied.
Wat mij heel erg aanstaat bij mijn vak is het grote
aandeel dat de practica in de lestaak innemen (ongeveer
de helft). Afwisselend geef je les (tegenwoordig ook
college) en ben je op een heel andere wijze met de
studenten ik een werksituatie bezig. Een ander leuk on
derdeel van mijn taak wordt gevormd door de stage bezoeken: je ziet hoe de studenten het in de praktijk
doen - overigens meestal erg goed - en je houdt feeling
met die praktijk. Iedere keer als je hoort dat een
(oud)-student het in de praktijk goed doet, geeft dat
een prettig gevoel van binnen, net zo goed als een
diploma-uitreiking niet alleen voor de abituriënt maar
ook voor de docent een hoogtepunt vormt. Het zijn min
of meer de tastbare resultaten van je werk.
Inmiddels zijn HBO-instellingen omgedoopt tot hoge
scholen en hebben ze naast een onderwijstaak ook een
onderzoekstaak toebedeeld gekregen. Er is nu een heel
bescheiden begin gemaakt. Aan één van de projecten neem
ik zelf deel. Hierdoor bevind ik mij wel eens aan boord
van een garnalenkotter en heb ik eens een zaal vol garnalenvissers de beginselen van de microbiologie in het
kader van de hygiëne bij de garnalenverwerking mogen
uitleggen.
Voor een evenwichtig beeld moet ik ook wat schaduw
zijden presenteren. Lesgeven is een intensieve bezig
heid! Verslapping van de aandacht tijdens contacturen
is onmogelijk. Ook van te voren is er een psychische
druk. Je moet immers altijd stof hebben, een goed ver
haal, m.a.w. je les hebben voorbereid. Die druk is niet
altijd even groot, maar wordt - in tegenstelling tot
wat je verwachten zou - met het verstrijken der jaren
en het groeien van de routine toch niet veel minder. Al
heb je een bepaald deel der lesstof al -tig keren gege
ven, als je je les niet opnieuw hebt voorbereid, zal ze
niet lekker lopen. In onze beroepsopleiding moet je
veel lesstof zelf ontwikkelen, zelf ook de dictaten
schrijven. Op zich is dit mooi omdat je er meer van je
eigen ideeën in kunt leggen dan wanneer je gebruik zou
maken van bestaande methoden, maar het aantal te geven
lessen is bij ons niet minder, m.a.w. het is overwerk.
Door de werkdruk die in de tachtiger jaren door de vele
bezuiniginsmaatregelen en veranderingen enorm gestegen
is, kom je haast niet meer toe aan bijblijven in de
vorm van lezen van vakliteratuur. Dit is een gebrek aan
investering in de toekomst! Met elkaar proberen we de
opleiding op een hoog niveau te handhaven, maar door
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het overheidsbeleid wordt er wel roofbouw op het per
soneel gepleegd. Ik herinner me mijn studententijd als
een periode waarin ik behoorlijk hard gewerkt heb, maar
nu kijk ik soms met afgunst naar de huidige studenten
die volgens mij méér vrije tijd hebben dan hun docen
ten.

"College over apparaten waar ik zelf niets van wist".
In de zeventiger jaren stond er een ruime beloning
tegenover de destijds ook al niet gemakkelijke docententaak. Na alle genomen maatregelen is niet alleen de
werkdruk verhoogd, maar tevens het salaris verlaagd en
nu gaat de grote vakantie er in 1990 ook nog aan (?).
Verkijk u ook niet op die spreekwoordelijke vele en
lange vakanties: als je de overuren in aanmerking
neemt, hèb je niet eens vakantie. Van elke vakantie
gaat gemiddeld nog een dag af ter voorbereiding en er
wordt ook nog menig dag besteed aan het opstellen van
examens en correctiewerk. En àls je vakantie hebt is
het wanneer het overal op z'n drukst en duurst is.
Voor de docenten in spé onder u nog even dit: zit je
eenmaal een tijdje in het onderwijs, dan is het uiterst
moeilijk nog van baan te veranderen, dus bezint eer gij
begint !
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5.6

Levensmiddelentechnologen in het onderzoek
Er zijn natuurlijk ook een aantal mensen die in het
onderzoek terecht komen (in 1983 10% van de afgestu
deerden). Dr. Ir. S.H.W. Notermans en Dr. P.R. Beljaars
kunnen daarover meepraten.
Als eerste vertelt Dhr. S.H.W. Notermans (afge
studeerd in 1972) over door hem verricht onderzoek op
het RIVM te Bilthoven.

"In 1967 begon ik mijn studie levensmiddelentechnologie aan de UI te
Wageningen. Wageningen trok mijn belangstelling vanwege mijn agrarische
afkomst en het is bovendien de enige universitaire opleiding, die met HLS
als vooropleiding gevolgd kon worden. Kennismaken met de vakgroep, die
verwerking van landbouwgrondstoffen tot levensmiddelen in het studiepak
ket had, toen nog richting XVIII A, deed men officieel. Na de propadeuse
en kandidaats A kwam men langzamerhand in contact met de vakgroep.
In 1972, na kandidaats B en het behalen van het ingenieurs-diploma voer
de ik een promotie-onderzoek uit op levensmiddelenmicrobiologie bij pro
fessor Kampelmacher. Sinds die tijd ben ik als onderzoeker op het RIVM
werkzaam. Onderzoek voer ik uit met betrekking tot de microbiologische
volksgezondheidsaspecten, die de bereiding van levensmiddelen met zich
meebrengt: een onderzoeksrichting, die goed aansluit op de genoten LHopleiding.
Een voorbeeld van onderzoek wil ik graag aanhalen, namelijk de proble
matiek van de verwerking van beschimmelde grondstoffen tot levensmidde
len. Door productie van mycotoxinen veroorzaken schimmels niet alleen
verlies aan voedingswaarde, doch bedreigen ze ook de gezondheid van de
mens. Detectie van schimmels, ook wanneer deze verhit zijn, is dan ook
van belang om het probleem.te kunnen bestuderen. Uit onderzoek is geble
ken, dat schimmels specifiek gedetecteerd kunnen worden. Schimmels produ
ceren immers een immunologisch actief polysaccharide, met een voor schim
mels kenmerkende structuur..Analyse van de polysaccharide (in samenwer
king met de sectie Levensmiddelenchemie van de LU te Wageningen) toonde
aan dat het galactose aanwezig als ß-galactofuranose immunodominant is.
Synthese van een 1-5 gekoppeld tetrameer van het ß-galactofuranose (in
samenwerking met de RU te Leiden) heeft geleid tot een uniek immunolo
gisch detectiesysteem voor schimmels in levensmiddelen. De methode blijkt
ook toepasbaar te zijn om mycosen bij de mens op te sporen."

Dhr. P.R. Beljaars heeft geen levensmiddelentechnolo
gie gestudeerd, maar deed wel promotie-onderzoek bij
Prof. Pilnik. Hij vertelt over zijn promotie-onderwerp
en zijn werk bij de Rijkskeuringsdienst van Waren in
Maastricht.
"Na beëindiging van mijn middelbare school-opleiding te Nijmegen ben ik
in 1959 aan de RU te Utrecht chemie gaan studeren (kandidaatsexamen,
1963). In 1966 heb ik deze studie afgesloten met de volgende doctoraalvakken: organische chemie (hoofdvak bij Prof. Dr. J.F. Arens) en levens
middelenchemie (bijvak bij Prof. Dr. J.F. Reith). In eerste instantie
werd door mij overwogen om mijn studie direct na het afstuderen af te
ronden met een promotie-onderzoek aan dezelfde universiteit, aangezien
wetenschappelijk onderzoek mij erg aansprak. Echter in datzelfde jaar
deed zich de mogelijkheid voor om een "post-doctoral fellowship" te krij
gen bij de University of Alberta te Edmonton, Canada. Deze kans werd door
mij aangegrepen, waardoor ik van 1966 tot 1968 als "post-doc" werkzaam

ben geweest bij Prof. Dr. R.K. Brown, hoogleraar in de organische chemie
van het Department of Chemistry, U. of A. te Edmonton. Deze Canadese pe
riode is voor mij erg belangrijk geweest, aangezien veel ervaringen
(taal, cultuur) opgedaan werden die mij later goed van pas zijn gekomen.
Tijdens mijn verblijf in Canada kwam ik tot de slotsom, dat de Nederland
se "Drs." -titel nogal eens tot verwarring leidt, omdat men doorgaans
denkt dat je meerdere malen gepromoveerd bent.
De economische recessie in de VS en Canada aan het eind van de zestiger
jaren en de (nog) gunstige werkgelegenheid voor chemici in Europa deden
mij besluiten naar Nederland terug te keren, waar ik een baan als schei
kundige kon krijgen bij de Keuringsdienst van Waren te Maastricht.
Aangezien ik, mede gesterkt door mijn Canadese ervaring, nog steeds van
plan was om te promoveren werd contact opgenomen met Prof. Dr. W. Pilnik.
In onderling overleg werd gezocht naar een geschikt promotie-onderwerp,
dat zoveel mogelijk moest aansluiten bij mijn werk en dat uitgevoerd kon
worden in een laboratorium van de Keuringsdienst van Waren. Na enig
denkwerk werd besloten om een promotie-onderzoek op publicatie-basis te
verrichten, d.w.z. dat de dissertatie zou bestaan uit een compendium van
een aantal wetenschappelijke publicaties, handelend over het analytisch
chemisch levensmiddelenonderzoek. Deze publicaties dienden in een erkend
wetenschappelijk tijdschrift te verschijnen.
Gedurende mijn promotieperiode verschenen er van mijn hand een aantal
publicaties, geschreven in het Amerikaanse tijdschrift "Journal of the
Association of Official Analytical Chemists", handelend over de toepas
singen van densitometrische technieken in het chemisch levensmiddelenon
derzoek. Zo werden er methoden van onderzoek gepubliceerd ter bepaling
van aflatoxinen, ascorbinezuur en kinine, terwijl een nieuwe opbrengprocedure voor de dunnelaag-chromatografische bepaling van aflatoxinen in
levensmiddelen geïntroduceerd werd. De resultaten van dit onderzoek waren
mede aanleiding om de officiële methode van onderzoek voor aflatoxine BI,
zoals beschreven in de Warenwet (Algemeen Besluit) te wijzigen.
Op 10 januari 1974 promoveerde ik te Wageningen op het proefschrift: "A
contribution of aflatoxin BI, quinine hydrochloride and L(+)-ascorbic
acid in foodstuffs bij quantitative in situ thin-layer chromatographic
analysis". De promotor was Prof. Dr. W. Pilnik.
De samenwerking en contacten met mijn promotor, zowel tijdens als na
mijn promotieperiode waren plezierig. Met deze promotie was aangetoond,
dat toegepast wetenschappelijk onderzoek en innovatie belangrijke onder
delen zijn van het takenpakket van de Keuringsdienst van Waren. Vakkundig
en geschoold personeel en goed uitgeruste laboratoria zijn hiervoor be
langrijk en onontbeerlijk. Het was verheugend te constateren, dat enige
jaren later 2 collegae, te weten D.H. Liem (K.v.W. Enschede) en B.H.J.
van Lierop (K.v.W. Utrecht) mijn voorbeeld volgden om in Wageningen te
promoveren bij Prof. Pilnik over onderwerpen, die handelden over resp. de
analyse van cosmetica en verpakkingen.
Sinds 1975 ben ik als hoofd-scheikundige verbonden aan de Rijkskeu
ringsdienst van Waren te Maastricht. Mijn taken bij deze dienst zijn in
het kort als volgt te omschrijven:
1. het deelnemen aan stafvergaderingen (staflid) voor het te voeren be
leid en het uitvoeren van beleidstaken t.b.v. de gehele dienst,
2. het geven van leiding aan het laboratorium van Pesticiden en Milieucontaminanten,
3. het ontwikkelen en optimaliseren van analyse-methoden met inbegrip van
GLP (Good Laboratory Practice),
4. Het entameren en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek zowel na
tionaal als internationaal,
5. het beoordelen van de analyse resultaten i.v.m. de eventueel te nemen
maatregelen krachtens de Warenwet, de Bestrijdingsmiddelenwet, etc.".
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5.7

Nostalgie

Veel levensmiddelentechnologen bewaren leuke herinne
ringen aan hun studietijd. Dr. Ir. S.H.W. Notermans
denkt nog graag terug aan de buitenlandse excursie die
hij maakte.
"Mijn eerste kennismaking met de vakgroep was de gezamelijke excursie
naar Joegoslavië. Onder deskundige leiding van Prof. Pilnik, Dr. Roozen
en Ir. Akse (kasbeheerder) werden gedurende 14 dagen bezoeken gebracht
aan een groot aantal levensmiddelenproducerende bedrijven. Al snel kreeg
ik door hoe op continue wijze pivo werd gebrouwen, waarom methanol in
Slivowitz
niet giftig is en dat vinjac niet onderdoet voor de beste
Franse cognac. De excursie eindigde in het mondaine Umag, waar nog een
bezoek werd gebracht aan een wijncoöperatie, 's Avonds werd aan het
plaatselijk vertier deelgenomen en een nachtclub bezocht waar een werve
lende show werd opgevoerd. Een goochelaar-zakkenroller ontdeed Ir. Akse
niet alleen van zijn stropdas, maar ook van zijn portefeuille met kas-in
houd .

Er werd niet alleen gekeken, maar ook gekeurd.
Na deze excursie werd serieus met de studie levensmiddelentechnologie
begonnen. Als voorzitter van Nicolas Appert werd druk op Prof. Leniger
uitgeoefend om colleges levensmiddelentechnologie te geven. Na drie "ui
terst niet-boeiende" voorlezingen (letterlijk) lieten de studenten het
afweten en werd getracht het kandidaats B d.m.v. zelfstudie te halen. Ook
het voorgeschreven practicum deed je zonder begeleiding. Een situatie,
die nu waarschijnlijk niet denkbaar is."
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Zoals Mw. Ir. van Hoey - de Boer (afgestudeerd in
1974) schrijft is er bij Nicolas Appert nooit onder
scheid gemaakt tussen mannen en vrouwen, in tegenstel
ling tot een zeer bekende studentenvereniging in Wageningen.
"Ik heb enorm van mijn studietijd genoten, zowel op vaktechnisch als op
het persoonlijke vlak en ik heb er een aantal heel goede vrienden aan
overgehouden.
Ik werd lid van de Wageningse Vrouwelijke Studentenvereniging en na de
fusie met het Wageningse Studenten Corps, van de Wageningse Studentenver
eniging Ceres. In dit verband is het wel leuk te vermelden dat ik mij in
1966 reeds voor het Corps had aangemeld, omdat ik over het hoofd had ge
zien dat zij geen vrouwelijke studenten aannamen. Destijds werd ik na
tuurlijk afgewezen, zij het in zeer vriendelijke bewoordingen, maar 3
jaar later werd ik dus toch nog lid.
Vanzelfsprekend was ik ook lid van Nicolas Appert, waarvan ik enige ma
len per jaar een bijeenkomst bijwoonde. Hiervan is me vooral bijgebleven
dat ik er veel technologen van andere dan mijn studiejaar heb leren ken
nen, iets waarvan ik zowel tijdens de studie als tijdens mijn latere car
rière veel plezier heb gehad".
Het belang van Nicolas Appert als studievereniging
wordt nog eens benadrukt in het volgende citaat van Ir.
P. Zwaginga.
"Het voornaamste wat ik me uit mijn studietijd herinner is, dat het erg
jammer was dat je zoveel tijd moest besteden aan het volgen van colleges,
het doen van practica en dergelijke zodat je eigenlijk te weinig tijd had
voor het echte leven. Ik stel dit, omdat ik het gevoel heb, dat de vor
ming die je ongemerkt en onbewust daardoor meekrijgt een duidelijke in
vloed heeft op je houding, gedrag, opvattingen, etc.. De tijd besteed aan
de andere dingen naast je studie in Wageningen is van groot belang voor
de rest van je zakelijk leven; daarbij vervullen ook verenigingen als
"Nicolas Appert" een rol. Ik hoop dan ook dat deze rol nog lang wordt
vervuld".

In één keer
leeg
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5.8

Werk zoeken en carrière maken

Tenslotte worden in deze paragraaf het werk zoeken en
carrière maken van verschillende kanten belicht. In de
Cosmopolitan van november 1985 verscheen een artikel
over de vijf topbanen van de toekomst. In het rijtje
van industrieel ontwerper, actuaris, ambassadeur en
automatiseringsdeskundige
stond
ook
levensmiddelen
technoloog vermeld als "fascinerende carrièremogelijk
heid, waarin toekomst en geld zit".
Eerst worden de algemene kenmerken van een succes
volle carrièremaker beschreven, waarna de kijk van de
Cosmopolitan op een loopbaan als levensmiddelentechno
loog wordt gegeven.

Een baan uit duizenden!
Door Maike Versteeg, Cosmopolitan, november 1985.

Een goede start

Communicatieve
vaardigheden

Ambieer je een topbaan? Dan is het zaak je toekomst
uit te stippelen en een werkterrein te kiezen dat je
boeit èn dat de juiste kansen biedt.
Een topfunctie is méér dan een functie - het is een
manier van leven. De eisen ervoor liggen hoog, maar
datzelfde geldt voor de mate van voldoening die zo'n
carrière oplevert, en voor het feitelijke en fictieve
inkomen (een auto van de zaak, buitenlandse reizen, een
huis, gunstige verzekeringen, om maar een paar dingen
te noemen). Maar een hang naar geld en aanzien zal je
niet naar de top voeren; ora die te veroveren moet je
een doel en doelgerichte plannen hebben. Hoe eerder,
hoe beter. Als je vroeg weet wat je wilt en tijdig ac
tie onderneemt, heb je de meeste kans van slagen. Je
kunt bijvoorbeeld op je achttiende je vliegbrevet ha
len, met twintig een top-directiesecretaresse zijn, of
vijf talen perfect beheersen. Zoiets kost tijd en
moeite - zeker als je vrienden intussen de bloemetjes
buiten zetten - maar het geeft je een enorme voor
sprong. Verder is er een soort "basisuitrusting" waar
over je moet beschikken, wil je je uiteindelijke doel
bereiken:
Middelbare schoolcijfers spelen nog altijd een be
langrijke rol in de toelating tot voortgezet onderwijs.
En een HBO- of universitaire opleiding kan van door
slaggevende betekenis zijn voor een werkgever, wanneer
hij uit twee bijna gelij kwaardige kandidaten moet kie
zen. Het is dus de moeite waard aan de hoogst mogelijke
cijfers en de beste diploma's te werken.
Mensen aan de top communiceren helder. Ze zijn in
staat hun werkzaamheden, hoe specialistich en gecompli
ceerd ook, in duidelijke taal uit te leggen. Ze kunnen
hun ideeën helder overbrengen, zowel aan het management
als aan de consument. En ze kunnen overtuigen. Als je
jezelf om de haverklap op 'eh's' en 'uhms' betrapt wan
neer je aan het woord bent, denk dan eens aan een cur-
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Contacten

Feitenkennis

Een beroep waar
de wereld om
draait

Een groot bedrijf als
startpunt

100% inzet

Ambitie

Weten wat er te
koop is

sus assertiviteit of spreekvaardigheid en probeer wat
meer zelfvertrouwen op te bouwen. Waar je
ook werkt,
zorg dat je duidelijk 'aanwezig' bent!
Een toppositie bereik je niet alleen door wat je
kunt, maar zeker ook door wie je kent. Meer dan de
helft van de banen met ruim een ton per jaar wordt via
persoonlijke contacten vergeven. Ook al ben je nog zo'n
kei op je vakgebied, zonder contacten heb je geen
reputatie, en zonder reputatie heb je beslist minder
kansen.
Zorg dat je thuis bent in de wereld van feiten en
cijfers. Ook al heb je in jouw vakgebied niet direct
met zulke concrete gegevens te maken. In onze complexe
en snel veranderende samenleving zijn statistieken vaak
de meest effectieve methode om allerlei zaken bij te
benen.
Een topcarrière is alleen te verwezenlijken in die
vakgebieden, die
van vitaal belang zijn voor de
samenleving. Wat zouden we zijn zonder medische weten
schap, computers, kennis van transport en distributie
methoden,
levensmiddelentechnologie?
Waarschijnlijk
duf, beperkt, arm en gebonden aan huis en haard.
Probeer in jouw vakgebied aan de slag te komen in een
groot, goed bekend staand bedrijf. Zo kun je leren van
je omgeving, doorgroeimogelijkheden van dichtbij bekijken, en het is een prima visitekaartje bij een moge
lijke volgende sollicitatie. Of begin een eigen be
drijf, als dat mogelijk is. Als er een markt is voor
wat je te bieden hebt en je bent goed in je vak en in
jezelf verkopen, liggen hier schitterende kansen.
Heb je de neiging voortdurend op de klok te kijken en
de tijd in de gaten te houden, dan heb je een baangeen carrière. Mensen die de top bereiken zijn gedisci
plineerd, toegewijd en geconcentreerd aan het werk
Dat betekent niet dat je over lijken moet gaan. Houd
de lijn die je hebt uitgestippeld om je doel te berei
ken steevast voor ogen. Richt je steeds op de volgende
sport van de carrière-ladder en vraag jezelf af wat je
moet doen om die te bereiken. Ook taken die onbelang
rijk schijnen kunnen daarbij horen!
Houd de personeelsadvertenties in dag-, week- en vakbladen in de gaten om je te oriënteren op de marktsituatie en om de taakomschrijving van interessante banen
te bestuderen.
Levensmiddelentechnolooog
Creatief met voedsel omgaan in een maatschappij waar
in vrijwel ieder voedingsmiddel wel een of andere be
werking ondergaat, is van groot belang. De levensmidde
lentechnoloog houdt zich bezig met onderzoek naar de
kwaliteit van grondstoffen, de geschiktheid ervan voor
verwerking tot levensmiddelen, het bestuderen van produktieprocessen met het oog op verandering en verbete
ring, de kwaliteit en de eigenschappen van halffabrika
ten en eindprodukten. Daarnaast houdt hij allerlei
technische zaken als het milieu, het energieverbruik en
de werkomstandigheden bij de bereiding van levensmidde-
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len in de gaten, en bedenkt hij oplossingen voor pro
blemen bij het ontwikkelen van apparatuur in de levens
middelenindustrie.

GAß?*
"Een groot voorstellingsvermogen".

Levensmiddelentechnologie is een toegepaste weten
schap die zich bezighoudt met alle facetten van onge
veer alles wat we eten. Een technoloog zoekt bijvoor
beeld uit wat er met een kip gebeurt wanneer die wordt
ingevroren, gebakken, gekookt, ingeblikt, gedroogd of
op welke andere manier dan ook wordt behandeld. Een
zeer technische bezigheid, maar er komt ook een groot
voorstellingsvermogen bij kijken voor de technoloog die
zijn vak verstaat en nieuwe ideeën over een levens
middel lanceert.
Levensmiddelentechnologie is van groot belang voor de
volksgezondheid, omdat de produktie van levensmiddelen
strenge eisen stelt aan hygiëne en houdbaarheid. Tech
nologen zijn voortdurend op zoek naar methoden om be
staande voedingsmiddelen te verbeteren, te onderzoeken
wat er met de voedingswaarde gebeurt gedurende opslag
of verwerking, welke factoren smaak en geur kunnen
beïnvloeden, en ga zo maar door.
De meeste levensmiddelentechnologen zijn te vinden in
de laboratoria van de
levensmiddelenindustrie; een
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Markt

Werkinste Hing
Werkplek

klein aantal is als zelfstandig adviseur voor verschil
lende bedrijven werkzaam.
Over de honorering van de levensmiddelentechnoloog is
moeilijk iets te zeggen, omdat hij op zoveel verschil
lende terreinen en in verschillende hoedanigheden werk
zaam kan zijn. Maar is hij goed, dan is hij zijn
gewicht in goud waard.
De vooruitzichten voor een baan als levensmiddelen
technoloog zijn vooralsnog gunstig en er is geen aan
leiding te veronderstellen dat hier op korte termijn
verandering in komt. Wel zijn er veel kapers op de kust
voor aantrekkelijke banen.
Regelmatige werktijden voor degenen die in laborato
ria werken. Soms moet onder grote druk worden gewerkt.
Onderwijs- en onderzoeksinstellingen, levensmiddelen
industrie en -handel, organisaties en verenigingen op
het gebied van voeding (bijvoorbeeld FAO en produktschappen).

Heeft u
Mora al geproefd?
Waarschijnlijk wel. Mora is in de
loop der jaren een begrip geworden.
Nauwelijks 25 jaar geleden
begonnen als een klein ambachtelijk
bedrijfje, is Mora Snacks uitgegroeid tot
een toonaangevende fabrikant met ruim
350 werknemers en een bedrijfsoppervlakte van zo'n 12.000 m2.
Op de markt neemt Mora belang
rijke posities in. Kwalitatief goede Produk
ten tegen een redelijke prijs, een efficiënt
produktie-apparaat. een goede werklust
en motivatie bij de werknemers, dat is
Mora. Dagelijks is Mora in de weer om
nieuwe, kwalitatief goede Produkten te
ontwikkelen. Smulrol, Kipkantjes en
Crumbies zijn sprekende voorbeelden van
een suksesvoile produkt-innovatie.
Ook in de komende jaren denkt
Mora zijn positie te kunnen verbeteren.
Mora voorziet zowel in Nederland
als in België en Duitsland de nodige groei
mogelijkheden.

mora snacks
Fn?çarweg 53 b?.2Z N7 Müstncftt.
Teietoon CM 3
Telex bóh33
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Na deze wel bijzonder rooskleurige kijk op een leven
als levensmiddelentechnoloog, geven wij het woord aan
Mars B.v. die bereid was hun mening over Wageningse le
vensmiddelentechnologen uit een te zetten.

Levensmiddelentechnologen bij Mars B.V.

Inleiding
Mars B.V. is in vele opzichten een bijzonder bedrijf,
dat zich door de jaren heen zeer voorspoedig heeft ont
wikkeld. Niet alleen naar financiële maatstaven. Geïn
spireerd door de filosofie van de familie Mars heeft
het bedrijf ook altijd veel aandacht gegeven aan andere
vormen van succes, zoals de kwaliteit van de producten
die van het allergrootste belang geacht wordt. Verder
het principe van wederkerigheid en sterke gevoel van
verantwoordelijkheid en inzet, dat alle medewerkers
bindt. Op deze wijze wil Mars B.V. ook haar toekomst en
de toekomst van haar medewerkers bepalen. Dat wil zeg
gen in haar eigen typische Mars-stijl.
Ambitieuze doelstellingen dus, die samengevat zijn in
de vijf basisprincipes van het bedrijf: Kwaliteit, Ver
antwoordelijkheid, Wederkerigheid, Efficiency en Vrij
heid.
Deze doelstellingen kunnen uiteraard slechts waarge
maakt worden als alle medewerkers zich daarvoor willen
inzetten. Als erkenning voor ieders bijdrage aan de on
derneming worden alle medewerkers gelijkwaardig behan
deld en worden privileges vermeden. Daarom geen ge
scheiden parkeerterreinen of kantines, een kloksysteem
voor iedereen, geen aparte kamers met dichte deuren en
"eigen" secretaresses. Hiërarchie is uitsluitend en di
rect gekoppeld aan verantwoordelijkheid en voor het
dragen van verantwoordelijkheid ontvangen de medewer
kers van ons bedrijf salarissen en condities die boven
het gemiddelde liggen.
Beslissingswegen zijn kort en de overlegsfeer is in
formeel (iedereen wordt bij de voornaam genoemd). Het
kantoor is een grote ruimte waar iedereen bereikbaar
is.
Ook met zusterbedrijven worden intensieve contacten
onderhouden, want hoewel ze onafhankelijk van elkaar
zijn, werken ze op een aantal punten nauw samen en ont
vangen ze richtlijnen, hulp en aanmoediging van elkaar.
De open sfeer laat zich ook zien in het systeem van
functie-rotatie. Op weg naar meer verantwoordelijkheid
en een breder ervaringsgebied wisselen medewerkers van
functie. Zo kan het voorkomen dat een Personeels Mana
ger, verkoopleider wordt en een Productie Manager, In
koopervaring opdoet. Alle afdelingen staan in principe
zowel horizontaal als vertikaal open, zodat kennis over
en inzicht in het bedrijf kan worden opgebouwd.
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Wageningse levensmiddelentechnologen bij Mars B.V.
Voordat we in detail gaan wat een Levensmiddelentech
noloog voor ons bedrijf betekent en omgekeerd, willen
we eerst trachten uiteen te zetten waaraan een Manager
bij Mars B.V. dient te voldoen om succesvol te zijn.
Dat is een moeilijke opgave want er is geen pasklaar
antwoord, dat recht doet aan de ruime schakeling van
persoonlijkheden, karakters, intelligentie, nationali
teiten, opleidingen, enz.
Een Manager begint zijn carrière vaak met als basis
een bepaalde opleiding die direct past bij de functie,
waarvoor hij of zij is aangenomen. Als zijn verantwoor
delijkheden gaan toenemen, dient aan meer eisen dan
alleen de specialistische opleiding te worden voldaan.
De Manager wordt meer een generalist die over zijn
functionele grenzen gaat uitkijken. Om in verschillende
functies te kunnen functioneren dient een Manager te
begrijpen hoe men komt tot het bereiken van bepaalde
doelstellingen door bijdragen van verschillende mede
werkers en functies te combineren.
Een Manager moet in staat zijn te werken binnen deze
complexe stromen van gedachten en beslissingen. Welke
opleiding en ervaring iemand ook heeft, men zal voort
durend moeten blijven trainen en nieuwe ervaringen op
doen. Tot zover de algemene opmerkingen.
Uit het voorgaande blijkt wel, dat Wageningse Levens
middelentechnologen
bij
Mars
B.V.
een
passende
werkkring kunnen vinden. Indien zij succesvol zijn,
kunnen zij echter tijdens hun verdere carrière op
diverse functies terecht komen, die niet direkt met
Levensmiddelentechnologie te maken hebben.
Een meer brede dan diepgaande opleiding is dan zeker
een voordeel. De opleiding Levensmiddelentechnologie in
Wageningen geeft die brede basis. Disciplines als be
drijfskunde, economie, marktkunde, chemie, enz., vormen
een uitstekende ondersteuning van het levensmiddelen"pakket".
Uit de geschetste profielen blijkt, dat wij meer naar
persoonlijke capaciteit in combinatie met de opleiding
kijken, dan naar de opleiding alléén. Een "oude-stijler" verdient dan ook geen voorkeur boven een "nieuwestijler" met de juiste eigenschappen.
In ditzelfde kader valt de voorkeur voor mannen of
vrouwen. Aangezien er in het verleden wettelijke pro
blemen waren met betrekking tot het werken in ploegen
voor vrouwen, zijn er weinig vrouwelijke managers in
productie-gebonden afdelingen (manufacturing en R&D).
Sinds deze legale beperking niet meer geldt, bestaat
het streven dezelfde man/vrouw-verhouding te bereiken
als geldt voor de totale beroepsbevolking. Dit resul
teert echter niet in een positieve discriminatie voor
de vrouw. Ook hier gaat het om de juiste persoon met de
juiste capaciteiten en hebben mannen en vrouwen even
veel kans op een goede carrière. Wij willen niet de
kans lopen door positieve discrimatie voor vrouwen of
voor mannen, talent aan de kant te laten staan.
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Bij Mars B.V. blijft men voortdurend werken aan de
kwaliteit van de producten. Het kan altijd beter. Een
aanzienlijke groep mensen binnen de Research and Deve
lopment afdeling houdt zich daar continu mee bezig. De
grondstoffen voor de producten worden constant bewaakt.
Daartoe worden zeer nauwe contacten met leveranciers
onderhouden en dienen de grondstoffenspecialisten een
goede kennis van het productieproces van de leverancier
te hebben.
Natuurlijk moet ook het eigen productieproces tot in
detail beheerst worden om de functionaliteit van de
grondstof tot zijn recht te laten komen. Ook aan het
productieproces zelf worden voortdurend verbeteringen
aangebracht. Het doel is een product te produceren van
goede, constante kwaliteit tegen zo laag mogelijke kos
ten. Alleen dan krijgt de consument waar voor zijn
geld. Op al deze terreinen kunnen levensmiddelentechno
logen zich uitleven. Speciaal Wageningse Technologen
met hun bredere basis kunnen hier zeer succesvol zijn.
Het is dus niet zozeer van belang of men zuiveltechnologie, dan wel proceskunde heeft gestudeerd. Het gaat
meer om de basis en de manier van denken. Dat betekent
natuurlijk ook, dat niet alleen levensmiddelentechnolo
gen in aanmerking komen. Ook proceskundigen, chemisch
of fysisch technologen en werktuigbouwkundigen functio
neren momenteel bij Mars B.V. Er kan echter wel gesteld
worden, dat wij positief zijn over de kwaliteiten van
de Wageningse afgestudeerden. Nu en ook in de toekomst
zullen Wageningers aantrekkelijke kandidaten zijn voor
functies ergens in de organisatie. Daarbij speelt oude
of nieuwe stijl voor ons een secundaire rol. Wij kijken
naar de persoonlijkheid, dan pas naar de bul.
Tenslotte iets over het Management Trainee progamma.
Ons bedrijf wil ieder jaar voor iedere discipline in
het bedrijf een of meerdere management trainees selec
teren. Dat geldt dus ook voor onze afdeling Research en
Development. De bedoeling van zo'n traineeship is ambi
tieuze en potentiële kandidaten te recruteren voor uit
eindelijk top management. De selectie geschiedt via de
Assesment Centre methode. Mars B.V. biedt een trainee
progamma met een multidisciplinaire inslag, dat de
trainee in de gelegenheid stelt practische ervaring op
te doen in meerdere afdelingen. Tijdens het trainee
programma, dat ook een stage in buitenland kan inhou
den, krijgt de trainee in toenemende mate de gelegen
heid mee te denken en mee te beslissen in het verdere
trainee programma. Studiemogelijkheden, zij het in goe
de harmonie met de te verrichten projecten, zijn qua
tijd en sponsoring aanwezig.
Ons bedrijf biedt dus alle mogelijkheden voor een
goede loopbaan voor een Wageningse levensmiddelentech
noloog.
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In de twee hierop volgende stukjes vertellen Stefanie
Miltenburg en Elina Bouma, twee recent afgestudeerde
levensmiddelentechnologen,
hun
ervaringen
bij
het
vinden van een baan en hun ervaringen in die baan.

Het belang van een goede scriptie
Door Stefanie Miltenburg

Hoe ben ik aan mijn baan gekomen? Gemakkelijk! Dat is
het eerste wat dan bij me opkomt.
Wanneer je afstuderen dichterbij komt, hoor je aller
lei moeilijke verhalen over sollicitatiegesprekken,
curriculum vitae en psychologische testen. Mij is dat
grotendeels bespaard gebleven. Twee gesprekjes in ont
spannen sfeer en een medische keuring. Verder een bloknootvel, waarop met de hand geschreven mijn afstudeer
vakken (levensmiddelenchemie, -microbiologie en be
drijfskunde), nevenactiviteiten en hobby's, als curri
culum vitae. Dat het zó makkelijk zou gaan had ik ook
niet gedacht.
Mijn baan heb ik eigenlijk te danken aan een profes
sor die ik in Zwitserland tijdens mijn stage ontmoette.
Hij bood mij een 6 maands onderzoek, aldaar te ver
richten, aan. Helaas werkten de Zwitserse autoriteiten
niet mee. Ik kreeg geen verlenging van mijn werkvergun
ning.
Geen nood, de professor had nog wel wat in Nederland
te doen ook. Dit resulteerde in een 3 maands litera
tuuronderzoek bij de Vakgroep Voedingsmiddelen van
Dierlijke Oorsprong in Utrecht. Onderdeel van deze
scriptie was het evalueren van de in de scriptie ver
woordde ideeën bij het bedrijfsleven, overheid en en
kele LU-vakgroepen. Met name het gesprek met de mensen
van het ministerie van WVC verliep erg leuk. Men was
enthousiast over hetgeen ik geschreven had. Daarop
volgde het aanbod om bij hen te komen werken.
Een moeilijke keus! Ik die altijd een baan in het be
drijfsleven wilde hebben (waarom eigenlijk?) nu opeens
bij de overheid! Na lang wikken en wegen besloot ik het
toch te doen. Het was een gokje, maar één die bijzonder
goed is uitgepakt. Sinds 1 december 1986 ben ik be
leidsmedewerker van de Hoofdafdeling Algemene Levens
middelenhygiëne van het ministerie van WVC.
Een baan bij de overheid heeft naast natuurlijk en
kele nadelen ook grote voordelen. Belangrijkste vind ik
dat mijn baan een enorme afwisseling biedt (meer uit
dan op kantoor, veel en diverse contacten met bedrijfs
leven, onderzoeksinstituten en andere overheden) en de
vele cursusmogelijkheden ("investeren in jezelf"). Nu
al heb ik een diploma Staatsrecht in mijn zak!
Of dit nu de baan van mijn leven is weet ik natuur
lijk niet, maar mijns inziens weet je dat nooit van je
eerste baan. Het blijft gokken en
een
beetje mazzel hebben!
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Een alternatieve manier van carrière-maken word beschreven door Ir. H.
Loeb (afgestudeerd in 1971).
"Vanwege mijn belangstelling en "technische opleiding", ben ik sinds 1976
lid van de Vrijwillige Brandweer Renkum (de gemeente is groter dan Wageningen). Begonnen als Brandwacht 2e klas, heb ik nu een staffunctie. Dus
als je in Wageningen een rode personenwagen met blauw zwaailicht en dubbeltonige hoorn in oostelijke richting ziet rijden, dan mag je aannemen
dat een levensmiddelentechnoloog probeert de openbare veiligheid in de
regio Arnhem in de hand te houden."

Interview met Elina Bouma

In januari 1987 studeerde Elina Bouma als één van de
eerste nieuwe stijl studenten af met als afstudeervak
ken: 3 maanden microbiologie en 5 maanden zuivel. Ver
der liep zij 3 maanden stage bij de Coberco. Tijdens
haar studie was zij actief in het bestuur van "De Zuivelaars".
* Had je, toen je nog studeerde, een bepaald beeld van
het werk, dat je zou willen doen?
- Nee, helemaal niet. Ik wilde een baan waarbij ik
microbiologie en zuivel zou kunnen combineren. Maar
hoe -in het bedrijfsleven of in het onderzoek- dat
wist ik nog niet.
* Wist je na je stage bij de Coberco wel wat voor soort
werk je wilde gaan doen?
- Toen ik bij de Coberco werkte werd in overleg met
veel mensen een bepaalde proef opgezet. Het leek mij
heel leuk dat later zelf ook te kunnen doen. Je doet
dan toegepast onderzoek en hebt tegelijkertijd veel
contact met andere mensen.
* Heb je bewust naar soortgelijk werk gesolliciteerd?
- Eind augustus (1986) zag ik toevallig een adverten
tie van Melkunie Holland. Ik was toen nog niet afge
studeerd, maar besloot toch alvast te solliciteren.
Er hadden veel HBO'ers en 2 LU-studenten gereageerd,
waaronder ik. Na veel gesprekken, die heel leuk ver
liepen, hebben ze mij uiteindelijk aangenomen.
* Is het bij het solliciteren een nadeel geweest, dat
je nieuwe stijl-studente was?
- Nee, zeker niet. Ze waren juist heel benieuwd wat het
verschil is tussen de nieuwe en de oude stijl. Je
persoonlijkheid is bij de sollicitatie veel belang
rijker dan het aantal afstudeervakken, dat je hebt
gedaan. De extra ervaring van een derde afstudeervak
doe je in de praktijk wel op. Ik heb bovendien nog in
het bestuur van "De Zuivelaars" gezeten. Dus ze merk
ten wel dat ik niet alleen maar met mijn neus in de
boeken heb gezeten. Het is heel belangrijk om veel
naast je studie gedaan te hebben.
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* Wat houdt het werk dat je nu doet precies in en hoe
bevalt het?
- Ik werk nu pas 2 maanden bij Melkunie Holland, dus
het is moeilijk er nu al iets van te zeggen. Momen
teel doe ik nog kortlopende onderzoekjes op een mi
crobiologisch lab. Ik zet zelf nog geen proefjes op,
ik voer ze alleen nog uit. Ik ben zelfs nog niet bij
een nabespreking geweest. Ze willen me niet gelijk in
het diepe gooien. Maar ik heb er alle vertrouwen in,
dat ik in de toekomst zelf proefopzetten mag bedenken
en een meer leidinggevende functie zal krijgen.
Ik ben blij dat ik in het bedrijfsleven ben gegaan.
Je doet vrij veel standaardwerk, maar daar staat te
genover dat je veel mensen leert kennen en dus veel
afwisseling hebt.
* Hoe denken je collega's over nieuwe stijlers?
- De meesten weten eigenlijk niet eens precies het
verschil tussen nieuwe en oude stijl. De nieuwsgie
righeid overheerst eigenlijk. Niemand denkt er bij
voorbaat negatief over. Binnenkort studeren er trou
wens alleen nog maar nieuwe stijlers af, dus ze zul
len het wel moeten accepteren.

Melkunie Holland:
100 jaar actief
in zuivel
7.000 veehouders
in West-Nederland
zijn al jaren bezig
met melk. Samen
verwerken zij in hun
fabrieken voor u 1600
miljoen liter tot gezonde
en zuivere zuivelprodukten.
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AALTEN
08370-12256
ABSIL
08370-10865
ACKER
08370-10672
AGOSTON
08370-14928
AKKERMAN
08370-23965
ANCHER
08370-10967
BAARDEWIJK
08370-11533
BAKEN
08370-17921
BAKKER
08370-11332
BAKKER
08370-11921
BAKKER
08370-11449
BAKKEREN
08370-20706
BALTUS
08370-20823
BANK
08370-11021
BARDOEL
08850-14125
BARMENTLO
080-440426
BASTIAANS
08370-10292
BASTIAENS
08370-11105
BASUKI
08370-20580
BATEN
08370-18479
BATHOORN
08389-14418
BEEFTINK
08370-23917
BEEK
08370-22566
BEEMSTERBOER
08370-21907
BEERNINK
05440-64894
BEERS
08370-17881
BENIERS
08370-20981
BERENDS
08370-11035

VAN

VAN

VAN

D

82

PJ

83

MPJ

85

SMI

84

JC

80

LJ

84

RF

86

PM

85

MC

83

RJ

86

WAM

84

A

83

FJA

84

TM

82

MJ

86

B

82

JAHP

81

FHCN

85

W

84

HPM

82

DP

82

LA

82

JKL

79

PC

84

GMVH

81

AM

83

MG

84

H

86

DR NIEMEYERSTRAAT 47
6701 CM WAGENINGEN
HAARWEG 11
6709 PH WAGENINGEN
HAARWEG 21
6709 PH WAGENINGEN
WALSTRAAT 40
6701 BG WAGENINGEN
HAARWEG 277
6709 RW WAGENINGEN
HAARWEG 157
6709 RD WAGENINGEN
GEN. FOULKESWEG 69
6703 BW WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-17C
6708 PG WAGENINGEN
ASSERPARK 44 15A-3
6706 HC WAGENINGEN
HAARWEG 227
6709 RN WAGENINGEN
HAARWEG 103
6709 PV WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8 8-B
6708 PP WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-12-B
6708 PP WAGENINGEN
HAARWEG 143
6709 RB WAGENINGEN
J. VAN NASSAULAAN 5
5431 GV CUYK
WEEZENHOF 29/66
6536 HP NIJMEGEN
BORNSESTEEG 1-7B
6708 GA WAGENINGEN
HAARWEG 183
6709 RH WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8 2-B-ll
6708 PP WAGENINGEN
HOOGSTR 76A
6701 BX WAGENINGEN
MOLENSTRAAT 52
6721 WP BENNEKOM
HAARWEG 43
6709 PL WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-14-A7
6708 PG WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-5A
6708 PG WAGENINGEN
KOPERSLAGER 14
7141 PM GROENLO
DIJKGRAAF 4-15-A
6708 PG WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-9-B
6708 PG WAGENINGEN
ASSERPARK 44-3-A-4
6707 HC WAGENINGEN
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BERG
078-122083
BERG
020-924426
BERGMANS
08880-1403
BERKEL
08370-20949
BEULING
BEUSEKOM
08370-20994
BEUVINK
08370-23027
BIJSTER
08370-11635
BIRTANTIE
08370-10391
BISPERINK
08370-23658
BLADEL
08370-10674
BLANK
08370-11921
BLANKERS
08370-14102
BLINDE
08370-23980
BLOM
08380-17914
BLOM
033-940779
BLOMSMA
08370-14102
BOELENS
08370-11176
BOERBOOM
08370-18785
BOERS
08370-21158
BONARIUS
08370-21533
BONESTR00
08370-21677
BONNE
08370-20986
BOOGAARD
08370-10783
BOOGAARD
08370-10392
BOOS
08370-10577
BOS
08370-13185
BOS
08370-16837
BOSKLOPPER
08370-10800

HE

81

VAN DEN MPM

78

MEF

86

BJM

84

EE

85

JT

84

JMW

82

A

82

IRK

79

CGJ

82

VAN

RJCM

82

DE

H

86

IH

82

CA

84

WM

86

WR

83

CA

81

A

82

FJG

86

JAJ

85

HPJ

86

MH

81

PCJ

84

E

83

VAN DEN B

84

VAN

VAN

MI

83

CG

84

MHPC

82

TGJ

82

ROTTERDAMSEWEG 182
3332 AM ZWIJNDRECHT
PONTANUSSTRAAT 4-BEL
1093 RV AMSTERDAM
WAGENINGSESTRAAT 57
6671 DC ZETTEN
MARTERLAAN 10
6705 CL WAGENINGEN-HOOG
ALBARDAWEG 29
6702 CW WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-17-A 4
6708 PP WAGENINGEN
BEVRIJDINGSSTRAAT 40 A
6703 AA WAGENINGEN
HAARWEG 85
6709 PS WAGENINGEN
BORNSESTEEG l-lO-A-5
6708 GA WAGENINGEN
GERDESSTRAAT 51
6701 AG WAGENINGEN
HAARWEG 21
6709 PH WAGENINGEN
HAARWEG 227
6709 RN WAGENINGEN
VAN DER WAALSSTRAAT 20-11
6706 JP WAGENINGEN
HOOGSTRAAT 77
6701 BP WAGENINGEN
OORTVELDLAAN 16
6713 EL EDE
HORSTERWEG 26
3835 PS STOUTENBURG
VAN DER WAALSSTRAAT 20-11
6706 JP WAGENINGEN
HAARWEG 119
6709 PX WAGENINGEN
THORBECKESTRAAT 76
6702 BS
WAGENINGEN
GRAVINNESTRAAT 3
6707 EW WAGENINGEN
MOLENSTRAAT 8
6701 DM WAGENINGEN
HOEVESTEIN 239-13C
6708 AK WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-14-C-2
6708 PP WAGENINGEN
GR. V. PRINSTERERSTR. 13
6702 CM WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-10 B-3
6708 GA WAGENINGEN
ASTERSTRAAT 307
6708 DT WAGENINGEN
OUDE ZOOMWEG 1
6705 BR WAGENINGEN
TROELSTRAWEG 77
6702 AG WAGENINGEN
HAARWEG 13
6709 PH WAGENINGEN

ISO

BOSMAN
08370-23597
BOUMA
08376-2929
BOUMA
08370-20581
BOUTER
08370-23088
BOVEE
08370-13222
BRAKEL
08370-16164
BRANDSMA
08370-11133
BREDIE
08370-12230
BREEMER
08370-21677
BREEN
01878-1663
BREEUWER
08370-11328
BRINKMAN
08373-14193
BROEK
08370-11233
BROEK
08370-11636
BROEK
08370-12168
BROUWER
08370-21988
BRUIJN
08370-20827
BRUIJN
08385-23972
BRUIN
BUDIMAN
08370-10292
BUIJSSE
08370-11871
BURGT
08370-14929
BURIK
08370-23804
CAFFE
08370-12809
CAMMINGA
08370-23097
CAMPFENS
08370-20820
CAN
08370-13275
CLERCK
08370-22518

VAN

PH

86

H

84

JG

84

EJ

86

EHG

82

M

84

AS

83

WLP

85

AM

84

G

86

P

82
84
84

VAN DEN JAJP

84

VAN DEN MAMJ

80

NM

79

DE

JPF

84

DE

RJ

85

DE

HAM

80

M

85

CAP

85

VAN DER MC

83

AMC

82

JA

86

E

83

BA

86

VAN

HJL

86

DE

EPJ

81

VAN

MOLENSTRAAT 1A
6701 DM WAGENINGEN
LEVENDAALSELAAN 6
3911 BJ ACHTERBERG
RIJNSTEEG 8-2C
6708 PP WAGENINGEN
HAARWEG 95
6709 PT WAGENINGEN
TARTHORST 535
6708 HS WAGENINGEN
HOOGSTRAAT 77
6701 BP WAGENINGEN
ASSERPARK 44-6-C-5
6706 HC WAGENINGEN
HAARWEG 187
6709 RH WAGENINGEN
HOEVESTEIN 239-13C
6708 AK WAGENINGEN
HAZERSWEG 25
3253 XE OUDDORP
ASSERPARK 44-13-C
6706 HC WAGENINGEN
W. KERSTENWEG 19
6871 GS RENKUM
ASSERPARK 44 11-A
6706 HC WAGENINGEN
HAARWEG 83
6709 PS WAGENINGEN
LAWICKSE ALLEE 104
6707 AN WAGENINGEN
VD WAALSSTRAAT 42-1
6706 JS WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-13 B
6708 PP WAGENINGEN
KLIPPER 11
3904 SK VEENENDAAL
SPOORDONKSEWEG 25
5688 KB OIRSCHOT
BORNSESTEEG 1-7B
6708 GA WAGENINGEN
HAARWEG 5
6709 PH WAGENINGEN
WALSTRAAT 42
6701 BG WAGENINGEN
LAWICKSE ALLEE 1B
6701 AN WAGENINGEN
VEERSTRAAT 97
6703 CB WAGENINGEN
HAARWEG 93
6709 PT WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-11-C
6708 PP WAGENINGEN
NOBELWEG 4
6706 EX WAGENINGEN
MARIJKEWEG 28-A-2-6
6709 PG WAGENINGEN
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CLERCQ
08370-11674
COCK
08370-11030
COEVERDEN
08370-21907
CORPUT
08887-1207
COX
08370-21913
COX
08370-21450
CRUIJSEN
08370-11590

LE

NS

82

DE

EHA

86

VAN

GJH

83

VAN DE

HA

86

HHJ

81

M

85

JMM

82

DAM
03461-1814
DAM
08370-16628
DAM
08370-18158
DERKS
08370-11374
DIEEN
08370-17604
DIJK
08370-20571
DIJK
08370-15027
DIJK
0837Q-2Q750
DIJK
08370-18494
DIJKSTERHUIS
05928-13460
DINGS
04705-2425
DOMMERSHUIJZEN
08370-14931
DOORNINK
08370-23608
DROST
08370-12230

VAN

D

86

VAN

EM

84

VAN

JHW

85

MJMM

85

VAN

EEGM

85

VAN

DJ

80

VAN

EJ

86

VAN

J

81

VAN

JC

86

TP

84

JAFM

86

JJ

80

PC

86

EM

83

DW

83

MJ

83

PCM

78

JM

83

C

82

EG

86

AGM

86

EBBERS
08370-23298
EDEMA
08370
EIJCK
08380-20762
EIJKELKAMP
08370-15550
EIKELBOOM
08370-10197
ELBERTSEN
08389-18063
ELDIJK
08872-3067

VAN

VAN

HAARWEG 81
6709 PR WAGENINGEN
ASSERPARK 44 l-B-2
6706 HC WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-5A
6708 PG WAGENINGEN
VEERWEG 1
4043 JV OPHEUSDEN
BORNSESTEEG 1-18B
6708 GA WAGENINGEN
INDUSTRIEWEG 9
6702 DR WAGENINGEN
HOEVESTEIN 239-15-B
6708 AK WAGENINGEN
KON. JULIANALAAN 66
3738 VD MAARTENSDIJK
HOOGSTRAAT 43
6701 BM WAGENINGEN
HOOGSTRAAT 21
6701 BL WAGENINGEN
HOEVESTEIN 239 l-B-7
6708 AK WAGENINGEN
DUIVENDAAL 13
6701 AR WAGENINGEN
HOOGSTRAAT 26-A
6701 BV WAGENINGEN
TARTHORST 1101
6708 JL WAGENINGEN
HOOGSTRAAT 35A
6701 BL WAGENINGEN
BUISSTEEG 19
6704 AG WAGENINGEN
MERELHOF 41
9331 KL NORG
MAALBEKERWEG 8
5951 NT BELFELD
WALSTRAAT 46
6701 BG WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-16C
6708 GA WAGENINGEN
HAARWEG 187
6709 RH WAGENINGEN
HARNJESWEG 98
6706 AV WAGENINGEN
DIEDENWEG 32
6703 GX WAGENINGEN
MAANDERDIJK 12
6718 NG EDE
HEERENSTRAAT 35
6701 DH WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-5C-5
6708 GA WAGENINGEN
DIEDENWEG 32
6721 HR BENNEKOM
WETH. LOEFFENSTRAAT 16
6644 BK EWIJK
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ELIENS
08370-20445
ELINGS
085-251668
ELZEN
08370-11584
ENGBERSEN
08370-10393
ERINGFELD
08370-10193
EVENAAR
08370-11325

82

JA

84

RIJNSTEEG 8-BG-A-ö
6708 PP WAGENINGEN
KENNEDYSTRAAT 16
6852 AG HUISSEN
HOEVENSTEIN 239-13B
6708 AK WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-10-C-2
6708 GA WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-4B
6708 GA WAGENINGEN
ASSERPARK 44 12C
6706 HC WAGENINGEN

VAN DEN AMG

86

EHW

83

MLPA

83

J

83

CP

84

FMW

84

MGA

82

T

85

FHJ

83

NG

84

RJH

85

RA

83

L

81

JA

82

MEG

86

BCC

86

GH

82

IAGM

76

JC

85

GJS

82

M

86

PF

83

TE

MC

86

VAN

J

81

M

85

JW

85

FEIJTER
08370-18576
FIEMAN
08370-21278
FLAPPER
08370-11176
FOLKERTS
08370-20681
FOX
04130-64624
FRANSEN
08370-21058
FRANSSEN
08380-18986
FRIEDHOFF
08370-23540

DE

GALEN
08370-13173
GARRITSEN
08370-20455
GEELEN
04954-1524
GEERLINGS
080-557542
GEES INK
08370-21278
GERATS
08370-11171
GERDESSEN
08370-20710
GEUS
08370-14453
GIESBERS

VAN

GIESBERTZ
08370-11327
GIFFEL
03432-2689
GIJSSEL
08370-15123
GOETHALS
08370-20714
GRIEKEN
08370-14929

HPJ

DE

VAN

HOOGSTRAAT 87
6701 BR WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-7A-10
6708 PG WAGENINGEN
HAARWEG 119
6709 PX WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-5B
6708 PP WAGENINGEN
ACACIALAAN 2
5461 CE VEGHEL
DIJKGRAAF 4-BG-A
6708 PG WAGENINGEN
MAANDERWEG 48-A
6711 NE EDE
BROEKMALAAN 4
6703 GL WAGENINGEN
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KAPELSTRAAT 3
6701 DD WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8 1-C-l
6708 PP WAGENINGEN
KELPERWEG 28
6037 RM KELPEN
HATERTSEWEG 18
6533 AM NIJMEGEN
DIJKGRAAF 4-7A
6708 PG WAGENINGEN
HAARWEG 121
6709 PX WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-9C
6708 PP WAGENINGEN
NIEMEYERSTRAAT 4
6701 CP WAGENINGEN
SINGELSTRAAT 11 A
6828 JN ARNHEM
ASSERPARK 44-13 B6
6706 HC WAGENINGEN
KOMETENHOF 6
3951 ET MAARN
GERDESSTRAAT 25
6701 AE WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-10B
6708 PP WAGENINGEN
WALSTRAAT 42
6701 BG WAGENINGEN

GRIFT
03440-12495
GROBBEN
08370-11121
GROELIKER
08370-17703
GROEN
08370-20714
GROOT
08370-11130
GROOT
08370-15486
GROOT
08370-23468
GROOT
08389-16316
GROOT
08370-11142
GROOTE
08370-20815
HAAN
08370-10175
HAASTER
08370-13173
HADINI
08370-23468
HAGENBEEK
08370-20271
HAHNE
08370-11497
HAMELIJNCK
08370-20452
HAMSTER
08370-14938
HARKEMA
08370-21907
HARSVELD VAN DER VEEN
08370-14198
HARTEMINK
08370-21117
HAUSER
08370-22728
HAZENDONK
08370-22805
HEES
08370-16327
HEIJNEN
08370-21238
HEINEN
08370-20819
HELING
08370-11121
HEMEL
08370-10096
HENNISSEN
08370-11393

VAN DER RM

85

NG

84

RTS

84

CPAM

85

DE

AMG

84

DE

B

78

DE

IL

84

DE

MW

84

DE

R

82

DE

YGM

85

DE

B

81

VAN

JA

86

M

86

JH

86

MGJM

84

HAF

86

ER

86

JG

82

JE

77

R

84

JCM

83

VAN

JM

82

VAN

GMA

86

C

84

PWJ

84

MGM

82

VAN DEN SCA

83

PPH

85

BURG.BOUWENSSTRAAT 22
4001 VT TIEL
HAARWEG 135
6709 RA WAGENINGEN
HEERENSTRAAT 10
6701 DK WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-10B
6708 PP WAGENINGEN
ASSERPARK 44-5C
6706 HC WAGENINGEN
GR.VAN PRINSTERERSTR. 87
6702 CP WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-15B
6708 PG WAGENINGEN
QUARLES VAN UFFORDLAAN 5
6721 HS BENNEKOM
HAARWEG 131
6709 RA WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-6C
6708 PG WAGENINGEN
TROELSTRAWEG 23
6702 AE WAGENINGEN
KAPELSTRAAT 3
6701 DD WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-15B
6708 PG WAGENINGEN
ALBARDAWEG 165
6702 CW WAGENINGEN
HAARWEG 97
6709 PT WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-IA
6708 PP WAGENINGEN
GRUTTOWEIDE 36
6708 BJ WAGENINGEN
VAN 'T HOFFSTRAAT 57
6706 KH WAGENINGEN
MARKT 9A
6701 CX WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-BG-B
6708 PG WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-15C
6708 GA WAGENINGEN
MARYKEWEG 28-C-3
6709 PG WAGENINGEN
GRUTTOWEIDE 173
6708 BG WAGENINGEN
HAARWEG 235
6709 RP WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-IIB
6708 PP WAGENINGEN
HAARWEG 135
6709 RA WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-2A
6708 GA WAGENINGEN
HOEVESTEIN 239-7-C
6708 AK WAGENINGEN
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De "Staalmeesters"
uit de 21e eeuw

De Siersema Groep ontwerpt,
fabriceert en installeert...

De Siersema Groep. Ruim 35 jaar
wereldwijde ervaring in vloeistof
transporten en procestechnieken.
Dankzij de gebundelde aktiviteiten, kennis en ervaring kan
opdrachtgevers in de meest
uiteenlopende bedrijfstakken een
kompleet, probleemoplossend
dienstenpakket worden
aangeboden.
Van ontwerp tot fabrikage, van
installatie tot service en onder
houd. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van geavanceerde tech
nieken, hoogwaardige materialen
en specialisten die kunnen bogen
op een lange, intensieve ervaring.
Logisch dus, dat de Siersema
Groep steeds frekwenter wordt
ingeschakeld bij Turnkey

Projekten voor kleine en grote
installaties.
Kortom, in de voedings- en
genotmiddelen-industrie, in de
chemische, farmaceutische en
visverwerkende industrie, de
Siersema Groep is overal aktief
aanwezig.
Want we hebben de kennis, de
ervaring, de mensen en de tech
nologie om waar ook ter wereld
een komplete probleemoplossing
aan te dragen en uit te voeren.
Wellicht is dat de reden, dat we nu
reeds worden bestempeld als 'de
Staalmeesters van de 21e eeuw'.
Als u ons even belt, komen wij
graag naar utoe voor eenverhel
derend en informatief gesprek.

Siersema Wassenaar B.V.
van Hallstraat 2
Postbus 192-2240 AD Wassenaar
Tel.: 01751-19211 -Tele* 32605

Van Rijn Machinefabriek B.V.
Scheepmakerstraat 13
Postbus 74 2220 AB Katwijk a./Zee ZH
Tel.: 01718-20700 - Telex 39454

Siersema's-Hertogenbosch B.V.
de Bloemendaal 8
Postbus 845 5201 AV 's-Hertogenbosch
Tel.: 073-215182 - Telex 50343

Siersema Engineering
International B.V.
Scheepmakerstraat 13
Postbus 373 2220 AJ Katwijk a./Zee ZH
Tel.: 01718-20031 -Telex 39454

De Siersema Groep, wereldwijd aktief.
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HEREIJGERS
08370-21463
HERK
08370-23688
HERZ
08370-20583
HIDAYAT
08370-21781
HILBRANDS
08389-19033
HISSINK
08370-17606
HOEFMAN
08340-27464
HOEK
08370-10664
HOENDERBOOM
08370-21714
HOF
08370-12126
HOK-A-HIN
08370-11130
HOLSTRA
08370-21325
HOND
08370-12273
HOOGHOUDT
08370-20825
HOOP
08370-22547
HOOPMAN
08370-17362
HOPMANS
08370-20991
HOUTSMA
08370-12962
HOUTUM
08370-20581

VMC

85

CA

85

IF

82

C

86

HM

82

AM

84

BH

86

M

80

CJM

84

G

82

R

86

ACM

84

RA

80

BL

81

S

84

J

85

EC

84

PC

84

MJC

84

IKING
08370-18519

MGJ

84

HOOGSTRAAT 35A
6701 BL WAGENINGEN

JACOBS
08370-12220
JACOBS
08370-21807
JAGER
08370-21325
JANSEN
08370-23600
JANSEN
08370-20681
JANSEN
08370-20683
JANSEN
08370-11718
JANSEN
08370-21714

MEH

82

TM

86

AE

83

AMA

84

JMM

85

LAM

84

MP

83

MW

83

HAARWEG 189
6709 RJ WAGENINGEN
DROEVENDAALSESTEEG 101
6708 PS WAGENINGEN
DYKGRAAF 4-4C
6708 PP WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-3C
6708 PG WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-5B
6708 PP WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-6A
6708 PP WAGENINGEN
HAARWEG 73
6709 PP WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-8B
6708 PG WAGENINGEN

VAN

DEN

DE

VAN

HOEVESTEIN 239 12-C
6708 AK WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-15-C
6708 PG WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-3A
6708 PP WAGENINGEN
HOEVESTEIN 239-14C-7
6708 AK WAGENINGEN
EKERLAAN 3
6721 AB BENNEKOM
DUIVENDAAL 15
6701 AR WAGENINGEN
HAVERDREEF 113
7006 LH DOETINCHEM
HAARWEG 23
6709 PH WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-8B
6708 PG WAGENINGEN
HAARWEG 201
6709 RK WAGENINGEN
ASSERPARK 44-5C
6706 HC WAGENINGEN
DYKGRAAF 4-4C
6708 PG WAGENINGEN
HAARWEG 185
6709 RH WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8 12-C
6708 PP WAGENINGEN
MARIJKEWEG 28-C-l
6709 PG WAGENINGEN
THORBECKESTRAAT 434
6702 CJ WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-16-A-6
6708 PP WAGENINGEN
PLEVIERENWEIDE 52
6708 BX WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-2C
6708 PP WAGENINGEN
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NWAEM

86

AGW

86

JLGM

83

LHD

81

ATT

83

DE

AR

80

DE

EC

83

DE

GIW

85

DE

P

80

DE

SJ

81

DE

TD

86

I

83

PJ

80

MW

85

SL

86

LEM

85

HJM

84

HKAI

86

HJ

81

DT

83

WM

82

CJAM

84

CEM

84

AE

83

MMJ

83

MG

82

RPW

81

GA

84

JANSEN
08895-2406
JANSSEN
08370-21686
JANSSENS
JENNISKENS
08370-11233
JENNISSEN
08370-11325
JONG
08370-22783
JONG
08370-23919
JONG
03497-1553
JONG
08370-20586
JONG
08370-23853
JONG
085-334127
JONGENBURGER
08370-22520
JONGH
08380-12060
JONGSMA
08370-12001
JOSSO
08370-17721
JUNGEN
08370-11232
KAIJSER
08370-11230
KALSBEEK
08370-11234
KAMPHUIS
08380-16413
KANBIER
08370-14928
KAREL
08370-17910
KEETELS
08370-10394
KEMPEN
08370-21838
KEMPER
08370-12151
KEMPKES
08370-20451
KERSTEN
08370-11827
KESSELMANS
08370-20705
KETS
08370-22700

DE

VAN

NIJMEEGSEBAAN 42
6561 KG GROESBEEK
DIJKGRAAF 4-9C
6708 PG WAGENINGEN
WALSTRAAT 44
6701 BG WAGENINGEN
ASSERPARK 44-11-A
6706 HC WAGENINGEN
ASSERPARK 44-12-C
6706 HC WAGENINGEN
HOOGSTRAAT 81A
6701 BR WAGENINGEN
HAARWEG 41
6709 PL WAGENINGEN
STATIONSWEG 375
3925 CC SCHERPENZEEL
RIJNSTEEG 8-3-B
6708 PP WAGENINGEN
DIEDENWEG 32
6703 GX WAGENINGEN
MARIAWEG 8
6861 DS OOSTERBEEK
MARIJKEWEG 26-B-O
6709 PG WAGENINGEN
HAARWEG 209
6709 RL WAGENINGEN
HAARWEG 217
6709 RM WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-B-9
6708 PG WAGENINGEN
ASSERPARK 44-10C
6706 HC WAGENINGEN
ASSERPARK 44-10-A-2
6706 HC WAGENINGEN
ASSERPARK 44-11-B
6706 HC WAGENINGEN
BOSRAND 9
6718 ZN EDE
WALSTRAAT 40
6701 BG WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-16C
6708 PG WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-11A
6708 GA WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-10A
6708 PG WAGENINGEN
HAARWEG 195
6709 RJ
WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-lA
6708 PP WAGENINGEN
HAARWEG 47
6709 PL WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-8-A-4
6708 PP WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-9A
6708 PG WAGENINGEN
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KIELMAN
08370-20722
KIPP
085-214373
KLEIN
08370-21925
KLEIN ESSINK
08370-14622
KLETER
08370-20715
KLITSIE
08370-23991
KLOOSTERHUIS
08370-11219
KNITEL
08389-15662
KNOBBE
08370-10390
KNOL
08370-12220
KNOTTNERUS
08370-12375
KOBESEN
08370-23600
KOEDIJK
08370-12334
KOENRAAD
08370-18270
KOENRAAD
08370-18270
KOERS
KOHL
08370-22503
KOKELAAR
08370-11748
KOKEN
08370-17606
KONIJNENBERG
08370-22516
KOOIJMAN
08370-14029
KOOLEN
08370-10298
KOOPMAN
08370-11179
KOOS
08370-11570
KORMELINK
08370-21714
KORSTANJE
08370-23688
KORTHUIS
08370-15550
KOUMANS
08370-14955
KOUWEN
02155-13414

DE

DE

VAN

GM

77

PA

86

JJ

84

G

81

GC

80

ELM

80

CE

82

JT

86

LHA

81

AW

82

CS

81

GA

84

JJ

82

JLCM

86

PMFJ

84

MAN

86

JJM

83

JJ

82

RHM

85

G

83

BPNC

85

CJTM

84

A

85

JT

83

FJM

82

RJ

86

A

83

JH

84

GLM

85

DIJKGRAAF 4 6-B-8
6708 PG WAGENINGEN
SIRIUSDREEF 90
6832 GZ ARNHEM
DIJKGRAAF 4-11C
6708 PG WAGENINGEN
ROUWENHOFSTRAAT 26
6701 BB WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-10C1
6708 PP WAGENINGEN
BERGSTRAAT 9
6701 AB WAGENINGEN
TROELSTRAWEG 15
6702 AE WAGENINGEN
BRINKSTRAAT 18
6721 WV BENNEKOM
BORNSESTEEG 1 9C
6708 GA WAGENINGEN
HAARWEG 189
6709 RJ WAGENINGEN
GEERTJESWEG 55
6704 PC WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-3C
6708 PG WAGENINGEN
VAN TIENDHOVENLAAN 5
6705 AZ WAGENINGEN
THORBECKESTR 280
6702 CB WAGENINGEN
THORBECKESTR 280
6702 CB WAGENINGEN
LAARWEG 69
6721 DB BENNEKOM
PLANTSOEN 146
6701 AT WAGENINGEN
HAARWEG 55
6709 PM WAGENINGEN
DUIVENDAAL 15
6701 AR WAGENINGEN
MARIJKEWEG 26-AO
6709 PG WAGENINGEN
WALSTRAAT 42
6701 BG WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-9 A
6708 GA WAGENINGEN
LIJSTERBESLAAN 15
6706 CD WAGENINGEN
HOEVESTEIN 239-8-C-2
6708 AK WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-8B-5
6708 PG WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-15C
6708 PG WAGENINGEN
HEERENSTRAAT 35
6701 DH WAGENINGEN
BENNEKOMSEWEG 83
6704 AH WAGENINGEN
NASSAUPLANTSOEN 28
3761 BJ SOEST
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(HONIG)

Toeleverancier t.b.v.
de levensmiddelenindustrie
voor o.a.

Honig Industrie

industriële deegwaren
hydrolysaten (dierlijk en plantaardig)
bouillonprodukten
groente- en kruidenmengsels
speciale bindmiddelen (o.a. gegranuleerd)
vlapoeders t.b.v. zuivelindustrie

Honig Industrie: Uw ingrediënt voor rendement!
HONIG INDUSTRIE KOOG AAN DE ZAAN TEL 075-533109 TELEX 19160

PEMBROEK B.V.
Postbus 34
1230 AA LOOSDRECHT
Tel. : 02158-1355
Telex : 43215
Opger.: 1930
Personeelssterkte: 40.

pembroek

Produkten: - Aroma's, Kleurstoffen en gearomatiseerde geconcentreerde
vruchtesappen voor de gehele voedings- en genotmiddelen
en pharmaceutische Industrie
- Speciale bulk-zuivellikeuren
- (Medicinale) plantenextracten, tincturen, siropen,
balsems, infusen, liquors, solutio's, spiritus, vini,
tonica e.a. galenische preparaten voor toepassing in
de pharmaceutische-, voedingsmiddelen-, genotmiddelen
en cosmetische industrie.

KRAMER
08370-11230
KROL
08370-23952
KROON
08370-23597
KROON
08370-15391
KROON
08370-17650
KRUIZENGA
08370-17181
KRUX
08370-23084
KUIPER
08370-10674
KUNST
08370-20682
KU SUMAN1NGRUM
08370-22384
KUTSCH LOJENGA
08370-23864
LAAN
08370-10437
LAAR
08370-13222
LAAR
08370-20712
LAAR
08370-20580
LAATS
08370-23780
LAGERWEIJ
08370-14957
LAGEWEG
020-135062
LAMERS
08370-11237
LAMMERS
08370-17703
LAMMERS
08370-21616
LANGEN
08370-10798
LANGENHOFF
08370-16327
LEDELAY
LEENEN
08370-11586
LEEUWEN
015-615695
LEFFERTS
LENGKEEK
08370-21278

GFH

86

JW

86

ECAM

86

MIM

85

WM

82

FJ

86

JLH

84

PH

84

CAM

85

HD

86

AJ

83

VAN DER E

82

VAN DE

ACJM

82

VAN DE

GJHM

85

VAN DER PJJ

VAN

VAN

83

JM

84

D

80

C

85

PPJJ

86

M

85

SCG

86

IBM

85

AAM

84

LA

84

EJTM

84

HGW

85

AG

85

G

86

ASSERPARK 44 - 10AI
6708 HC WAGENINGEN
CORT VAN DE LINDENSTR.13
6702 BD WAGENINGEN
MOLENSTRAAT 1A
6701 DM WAGENINGEN
GERDESSTR 6
6701 AK WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-1C
6708 PG WAGENINGEN
HEERENSTRAAT 12
6701 DK WAGENINGEN
HAARWEG 95
6709 PT WAGENINGEN
HAARWEG 21
6709 PH WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-5-C
6708 PP WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-13C
6708 PG WAGENINGEN
HAARWEG 271
6709 RW WAGENINGEN
LAWICKSE ALLEE 46
6707 AJ WAGENINGEN
TARTHORST 535
6708 HS WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-10-A
6708 PP WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-2-B
6708 PP WAGENINGEN
NUDESTRAAT 7
6701 CC WAGENINGEN
SCHAEPMANSTRAAT 11
6702 AN WAGENINGEN
HERMAN BONPAD 1
1067 SN AMSTERDAM
ASSERPARK 44 12-Bl
6708 AK WAGENINGEN
HEERENSTRAAT 10
6701 DK WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-8A
6708 PG WAGENINGEN
HAARWEG 15
6709 PH WAGENINGEN
GRUTTOWEIDE 173
6708 BG WAGENINGEN
ABR KUYPERSTRAAT 79
6702 BK WAGENINGEN
HOEVESTEIN 239 14-A-3
6708 AK WAGENINGEN
HOORNSEKADE 34
2635 HB DEN HOORN
CHURCHILLWEG 14
6706 AA WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-7A
6708 PG WAGENINGEN
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LEWIS
08370-16870
LIMPENS
08370-18021
LINDERS
08370-15373
LINTELO
08370-11033
LISDONK
08370-13371
LITJENS
08370-11584
LOCHTMAN
08370-11232
LODEMA
08370-20451
LOOTSMA
08370-10317
LUNING
08370-17864
MAAS
073-214049
MAAS
08370-11383
MAESSEN
08370-11031
MAKS
08389-18817
MALINGRE
08370-10298
MANAVAKIS
040-431413
MARKS
08370-20705
MARLE
08370-11136
MÄSTE
08370-14796
MATSER
08385-17941
MECKING
08356-81067
MEEWISSE
08370-11228
MEIJER
08370-12101
MEIJER
08370-20687
MEIJERINK
08880-1371
MEIJERINK
08370-23600
MEUS
08370-21811
MELLEMA
08370-14930

RO

78

GMG

81

UM

85

TE

MM

83

VAN DE

EJ

82

MJJ

86

SFW

86

SM

82

TR

84

PA

82

AJR

79

PAM

84

CMH

86

SE

86

CE

85

M

86

WEW

83

JT

84

MCL

83

AM

85

CJ

86

PJ

81

MMT

82

ND

83

BH

86

CHJ

84

VAN DER WCJ

84

VAN

M

84

OLYMPIAPLEIN 72
6707 EN WAGENINGEN
DROEVENDAALSESTEEG 63-4
6708 PN WAGENINGEN
GRAVINNESTRAAT 12
6707 EX WAGENINGEN
ASSERPARK 44-2B
6706 HC WAGENINGEN
MARKT 14
6701 CZ WAGENINGEN
HOEVESTEIN 239-13-B-5
6708 AK WAGENINGEN
GROENEWEG 42
6871 DD RENKUM
RIJNSTEEG 8-1-A
6708 PP WAGENINGEN
HAARWEG 287
6709 RX WAGENINGEN
SCHAEPMANSTRAAT 111
6702 AS WAGENINGEN
V VREDENBURCHSTR 3
5224 CH S HERTOGENBOSCH
HOEVESTEIN 239-4-B-8
6708 AK WAGENINGEN
ASSERPARK 44-IC
6706 HC WAGENINGEN
EDESEWEG 11
6721 JN BENNEKOM
BORNSESTEEG 1-9A
6708 GA WAGENINGEN
SEB. V. NOYESTRAAT 16
5622 KH EINDHOVEN
RIJNSTEEG 8-8A
6708 PP WAGENINGEN
ASSERPARK 44-7-C-8
6706 HC WAGENINGEN
VAN HOUTENSTRAAT 20
6702 CT WAGENINGEN
DROEVENDAALSESTEEG 31
6708 PB WAGENINGEN
DR SCHAEPMANSTR 25
7071 ZJ ULFT
ASSERPARK 44-9B
6706 HC WAGENINGEN
HAARWEG 205
6709 RL WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-7A
6708 PP WAGENINGEN
MOLENSTRAAT 15
6672 LA HEMMEN
DIJKGRAAF 4-3C-3
6708 PG WAGENINGEN
DROEVENDAALSESTEEG 97
6708 PS WAGENINGEN
WALSTRAAT 44
6701 BG WAGENINGEN
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MERCX
08370-15763
MEULEPAS
055-417468
MILTENBURG
08370-14641
MOEST
08370-12219
MONSTER
08370-15133
MOORMANN
08370-20710
MOORTHAMER
08370-20453
MOUWEN
08370-21203
MUERMANS
08370-20586
MUIJEN
08370-13993
MUIJNCK
08370-11423
MULLER
08370-22635
MUNTINGA
08373-3536
MUTTER
08370-22554
NABER
08370-11133
NAUTA
08370-11946
NIEWEG
08370-16025
NIJON
023-384058
NIJWEIDE
08370-14911
NOORD
08370-18436
NOORDKAMP
08370-11390
OCHTEN
08370-20461
OFFENBERG
08370-21686
OLDEREN
08385-27959
ONLAND
08370-10437
OOSTEROM
08370-15751
OOSTERVELD
08380-20846
OOSTROM
08370-11037

SWJ

86

WJAM

86

MJ

84

RAFJ

79

L

84

WGRM

86

ETPB

82

MW

84

MLT

84

VAN

CWC

85

DE

L

81

R

84

R

86

M

85

MAAM

82

J

80

WG

85

HB

86

SJ

86

FCJ

83

ER

85

SA

81

MJM

84

JD

81

MJ

86

EW

85

A

85

MGH

86

VAN

VAN

VAN

ROOSENVELTWEG 242
6707 GS WAGENINGEN
WIJENBURG 7
7339 DG UGCHELEN
DIEDENWEG 28
6703 GX WAGENINGEN
HAARWEG 191
6709 RJ
WAGENINGEN
FLORALAAN 5
6707 HM WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-9-C
6708 PP WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-1B
6708 PP WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-4A
6708 PG WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-3B
6708 PP WAGENINGEN
MOLLAAN 5
6705 DC WAGENINGEN-HOOG
HAARWEG 109
6709 PW WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-14B
6708 PG WAGENINGEN
HANKWEG 16
6871 XR RENKUM
MARIJKEWEG 28-D1-8
6709 PG WAGENINGEN
ASSERPARK 44 6-C-2
6706 HC WAGENINGEN
OUDE EEKMOLENWEG 42
6706 AP WAGENINGEN
BOWLESPARK 30
6701 DS WAGENINGEN
MEDANSTRAAT 13
2022 PG HAARLEM
ROGHORST 215
6708 KJ WAGENINGEN
OUDE EEKMOLENWEG 40
6706 AP WAGENINGEN
HOEVESTEIN 239-6-C
6708 AK WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-3-A
6708 PG WAGENINGEN
DYKGRAAF 4-9C
6708 PG WAGENINGEN
DE TINNEWEIDE 66
3901 KL VEENENDAAL
LAWICKSE ALLEE 46
6707 AJ WAGENINGEN
LAWICKSE ALLEE 85
6702 DA WAGENINGEN
HERENHOF 25
6715 AR EDE
ASSERPARK 44-3C
6706 HC WAGENINGEN
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S A M S O N , UW PARTNER V O O R
MEET-, REGEL - E N BESTURINGSTECHNIEI

Iteen de juiste probleemanalyse
kan leiden tot een advies von de hoogst
denkbare kwaliteit. Daarom zijn de men
sen van Samson theoretisch en praktisch
getraind in probleemoplossend denken en
handelen.
De overlegsituatie die zo aan de
onderhandelingstafel ontstaat, concen
treert zich dan ook primair op de specifieke
wensen en eisen van de opdrachtgever.
Om welkeeiridprodukten of halffabrikaten
gaat hot? Welke eisen stelten dezeaanhet
produkMeproees? In dit stadium spitst de
discussie zich toe op de berwfejde meet-,
regel- en besturtrigsteehreek.
Waarmee tevens het specialisme
van Samson boven tafel komt De jaren
lange ervaring, d© permanente «laarch
en development,de telloze innovates, de
indrukwekkende referentielijst
Samson combineert een strakke organisatie aan«en zeerflexibebinstelling,«nheelt
de computer volledig in aie werkzaam
heden g«ntegr®erd Voor deopdrachtge
ver resulteren dwe voorwaard« !n ade
quaat advies, korte commurtcotwlijrien,
slagvaartlge actie en snelle service Alle
werkzaamheden en produkten voldoen
aan de Quality Assurance norm BS 5750.
Kor tom, Samson is een zdser» en
betrouwbare partner om voor meet- en
regeltechniek mee om de tafel te gaan.
Wij sturenuhierover graag onzebrochure,
of komen langs voor een gsspwk.

SAMSON REŒ.TK»« I.V.
Postbus 290 IWottefraat 681
2700 AG Zoeferrwser,
Tel. 079-413344*. Telex »480.
Telefax 079-313802.

S A M S O N , U W PARTNER V O O R
MEET-, REGEL- EN BESTURINGSTECHNIEK

de juiste probleemanalyse
kan leiden to» een advies van de hoogst
denkbare kwaliteit Daarom zijn de men
sen vor) Samson theoretisch en praktisch
getraind inprobleemoplossend denken en
handden.
De overlegsituatie die zo aan de
onderhandelingstafel ontstaat, concen
treert zich dan ook primair op de specifieke
wensen en eisen van de opdwchtgever.
Om wefteeindprodukten of halffabrikaten
gaat het? Weike eisen stellendeze aanhet
produkfieproces? In dit stadium spitst de
discussie zich toe opde benodigde meet-,
regel- en besturfcigstechnek.
Waarmee tevens het specialisme
van Samson boven tafel komt De jaren
lange ervaring, de permanente research
en development, detalloze innovaties, de
indrukwekkende referentielijst.
Samson combineert eenstrakke organisa
tie aaneeozeerflexibel«instelling,en.heeft
de computer voltecig in alle werkzaam
heden geïntegreerd Voorde opdrachtge
ver resulteren deze voorwoorden in ade
quaat adv»*, korte communicatielijnen,
slagvaartige actie en snelle service, Alb
werkzaamheden en produkten voldoen
aan de Quality Assurancenorm BS 5750.
Kortom, Samson is een zeker» en
betrouwbare partner om voor meet- en
regeltechniek mee om de tafel te gaan
Wij sturen u hierover groagonzebrochure,
of kanen langs voor een gesprek.

SAMSON tIGaTiCHNJII I.V.
Postte 290(Wbftstraat 681,
2700 AG Zortemwer.
Tel. 079-413344*. Tete* 314®.
Telefax 079-313802

ORS EL
08370-11233
OSSE
08370-23991
OVEREEM
08370-23628
PETERS
08370-10690
PETERS
08370-17124
PIETERS
08370-17935
PLAS
08370-17582
POIESZ
08370-13173
PONNE
08370-22680
POSTHUMA
08370-11226
POSTMUS
08370-22042
POTTERS
08370-18576
POUWELS
08370-22025
PRADE
08370-22516
PROOST
08370-11596
PUTTENSTEIN
08370-11449
RAAP
08370-16285
RAMAKER
08370-20454
RAVESTEIJN
08370-10289
REDEKER
08370-20856
REE
08370-17911
REIJ
08370-23966
REINERINK
08370-22840
REITSMA
08370-23441
RENTENAAR
REU
08370-11129
RIELE
08370-13329
RIETVELD
08370-14309

R

84

CMH

81

GJD

84

B

85

MMCG

84

MN

82

VAN DER AG

83

EG

80

CT

84

S

83

E

83

DCJM

82

TSJM

81

EH

83

CJAM

86

B

81

GHM

84

MG

84

AC

85

JS

83

EM

85

MW

85

BGA

85

WF

82

IMF

77

DE

JC

85

TE

WM

85

L

84

DE

ASSERPARK 44-11-A
6706 HC WAGENINGEN
BERGSTRAAT 9
6701 AA WAGENINGEN
HOEVESTEIN 239-3-C
6708 AK WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-19C-9
6708 GA WAGENINGEN
HOOGSTRAAT 46
6701 BW WAGENINGEN
OUDE EEKMOLENWEG 32
6706 AP WAGENINGEN
GEN FOULKESWEG 36
6703 BS WAGENINGEN
KAPELSTRAAT 3
6701 DD WAGENINGEN
ALBARDAWEG 141
6702 CW WAGENINGEN
ASSERPARK 44-8C
6706 HC WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-10-B4
6708 PG WAGENINGEN
HOOGSTRAAT 87
6701 BR WAGENINGEN
HOEVESTEIN 239-15A
6708 AK WAGENINGEN
MARIJKEWEG 26-A-0-11
6709 PG WAGENINGEN
REEBOKLAAN 8
6705 DB WAGENINGEN
HAARWEG 103-24
6709 PV WAGENINGEN
NIEMEYERSTRAAT 19
6701 CL WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-1B
6708 PP WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-6-B
6708 GA WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-13B
6708 GA WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-17-A
6708 PG WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-12C
6708 PG WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-2 A
6708 PG WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-15A
6708 GA WAGENINGEN
WETERINGKADE 21 A
2515 AK DEN HAAG
ASSERPARK 44-5B
6706 HC WAGENINGEN
NOBELWEG 12
6706 GA WAGENINGEN
BLINKLAAN 4
6703 GK WAGENINGEN

1%

RIJK
08370-23853
RIJNDERS
08370-22449
RIJSWIJK
08370-20992
ROEKEL
ROELOFS
08370-17881
ROMIJN
08370-11946
ROODE
08370-11613
ROODEN
08370-12189
ROOIJ
08370-20722
ROOIJAKKERS
08370-12219
ROONA
08370-17911
ROOS
08370-11423
ROOSMA
08370-10291
ROOSMALEN
08370-22728
ROOZEN
08370-11921
ROOZEN
08370-11294
RUEMPOL
08370-11782
RUIG
08370-21481
RUIG
08370-11288
RUITER
08370-20712
RUTH
05219-7340
SAFT
08376-2455
SALET
08370-10396
SALLANDT
08370-11434
SANDERS
08370-23955
SANT
01830-22625
SCHAAF
08370-17605
SCHAAF
08370-11782

ACCM

81

HBJ

86

VAN

HL

86

VAN

GJ

81

JGW

84

A

83

JW

83

A

86

WH

84

MMA

81

AG

81

T

83

J

85

BPHM

81

FCHM

82

MJGW

81

EF

82

DE

JAJ

81

DE

RA

82

DE

GA

82

VAN

SM

84

RJ

86

AGM

85

MMR

82

JE

81

M

86

VAN DER A

86

VAN DER RJ

83

DE

DE

VAN

VAN

VAN'T

DIEDENWEG 32
6703 GX WAGENINGEN
MARIJKEWEG 26-3B
6709 PG WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-16B
6708 PP WAGENINGEN
TROELSTRAWEG 14
6702 AL WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-15A
6708 PG WAGENINGEN
OUDE EEKMOLENWEG 42-5
6706 AP WAGENINGEN
HAARWEG 87
6709 PS WAGENINGEN
HAARWEG 193
6709 RJ WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-6B
6708 PG WAGENINGEN
HAARWEG 191
6709 RJ WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-17-A
6708 PG WAGENINGEN
HAARWEG 109
6709 PW WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-7A
6708 GA WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-15C
6708 GA WAGENINGEN
HAARWEG 225
6709 RN WAGENINGEN
HAARWEG 111
6709 PW WAGENINGEN
HAARWEG 61
6709 PN WAGENINGEN
HOOGSTRAAT 13A
6701 BK WAGENINGEN
HAARWEG 111-22
6709 PW WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-10A
6708 PP WAGENINGEN
LHEEBROEK 18
7991 PL DWINGELOO
LARIKSLAAN 28
3911 DP RHENEN
BORNSESTEEG 1-11C
6708 GA WAGENINGEN
HAARWEG 105
6709 PV WAGENINGEN
TROELSTRAWEG 61
6702 AG WAGENINGEN
KON. EMMASTRAAT 6
4205 BM GORINCHEM
DUIVENDAAL 14-2
6701 AR WAGENINGEN
HAARWEG 61
6709 PN WAGENINGEN

197

SCHENK

ABM

80

SCHLATMANN
08370-22544

JE

83

SCHMEINK
08370-14927
SCHOEMAKER
08370-23820
SCHOKKER
08370-18322
SCHÖLTE
08370-12413
SCHREINEMACHERS
08370-23321
SCHRODER
08370-16222
SCHROEN
08370-21284
SCHUKKING
08370-13976
SCHULTE
08370-17703
SCHUTTER
08370-10175
SCHUURMANS

R

85

A

85

EP

84

KJ

75

EMPI

85

CEM

86

CGPH

85

A

85

BC

80

MAM

81

CWG

84

CGJM

84

AAM

82

APR

85

SA

84

RJ

82

HB

81

JTM

84

J

82

AJ

81

GCJ

86

MHMM

84

AJJ

82

JA

82

FGCT

84

HM

83

SEELEN
08370-11137
SESSINK
08370-10292
SETERS
08370-23573
SIEBENGA
08370-22680
SLINGERLAND
08370-11921
SLOMP
08370-10296
SLUIJS
08370-11121
SMEENK
08370-11449
SMIDT
08370-23955
SM INK
03425-1758
SMITS
08370-17910
SMOLDERS
08370-11636
SOFF
08370-10190
SOMMERDIJK
08873-1316
SONSBEEK
08370-10594

DE

VAN

VAN

ASTERSTRAAT 189
6708 DN WAGENINGEN
MARIJKEWEG 26-B-4
6709 PG WAGENINGEN
WALSTRAAT 38
6701 BG WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-5B
6708 PG WAGENINGEN
HOLLANDSEWEG 176
6706 KV WAGENINGEN
NOLENSSTRAAT 24
6702 CS WAGENINGEN
GENERAAL FOULKESWEG 63
6703 BN WAGENINGEN
RITZEMABOSWEG 65
6706 BD WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-13-C
6708 GA WAGENINGEN
HEIMANSLAAN 28
6705 AH WAGENINGEN
HEERENSTRAAT 10
6701 DK WAGENINGEN
TROELSTRAWEG 23
6702 AE WAGENINGEN
THORBECKESTRAAT 440
6702 CJ
WAGENINGEN
ASSERPARK 44-8A
6706 HC WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-7B
6708 GA WAGENINGEN
HAARWEG 137
6709 RA WAGENINGEN
ALBARDAWEG 141
6702 CW WAGENINGEN
HAARWEG 227
6709 RN WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1 8-C
6708 GA WAGENINGEN
HAARWEG 135
6709 RA WAGENINGEN
HAARWEG 103
6709 PV WAGENINGEN
TROELSTRAWEG 61
6702 AG WAGENINGEN
STOUTENBURGERWEG 38
3784 VE TERSCHUUR
DIJKGRAAF 4-16-C
6708 PG WAGENINGEN
HAARWEG 83
6709 PS WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-3B
6708 GA WAGENINGEN
SLUISSTRAAT 8
6616 AZ HERNEN
BORNSESTEEG 1-17-C
6708 GA WAGENINGEN

198

SPAANS
08370-17703
SPAARGAREN
08380-11214
SPAUWEN
08370-20989
SPOELSTRA
08370-23426
STAARTJES
040-852534
STAHL
08370-11425
STEENHOF
08370-24064
STOELHORST
08370-23688
STOFFELS
08370-18270
STOMPS
08370-17181
STOOP
08370-22926
STOOTS
08370-21112
SWART
08389-19262
TAEKEMA
08370-23414
TAMMINGA
08370-14596
TANIS
08370-17602
TAUS
08370-23909
THIEME
08370-11384
THURKOW
05920-51372
TIEBOSCH
08373-14350
TIL
08370-12060
TILANUS
08370-21533
TILMAN
08370-11379
TILS
08370-20586
TIMMER
08370-12270
TIMMERMANS
08370-22025
TIMMERMANS
08370-21308
TJON KON JOE
08370-22518

VAN

EJ

81

A

81

CWM

83

J

83

K

81

EM

83

VJM

78

HG

84

G

84

JP

84

MH

79

JAM

81

WBF

86

T

85

G

80

PE

82

RH

78

JA

85

RWA

86

S

80

MA

85

JWR

81

PH

85

CGPC

85

R

84

IMJ

82

PPH

83

PE

80

HEERENSTRAAT 10
6701 DK WAGENINGEN
HAARWEG 117
6709 PX WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-15-B-3
6708 PP WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-16A
6708 GA WAGENINGEN
PIETER NUYTSSTRAAT 114
5665 JJ GELDROP
HAARWEG 131
6709 RA WAGENINGEN
HAARWEG 29
6709 PH WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-15-C
6708 PG WAGENINGEN
THORBECKESTRAAT 280
6702 CB WAGENINGEN
HEERENSTRAAT 12
6701 DK WAGENINGEN
GILTAYLAAN 8
6703 GB WAGENINGEN
HAARWEG 241
6709 RR WAGENINGEN
QUARLES VAN UFFORDLAAN 2
6721 HS BENNEKOM
DYKGRAAF 4-3-B
6708 PG WAGENINGEN
J J HOFLEANE 85
8915 HS LEEUWARDEN
DUIVENDAAL 11
6701 AR WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-5-C
6708 PG WAGENINGEN
HOEVESTEIN 239-4C
6708 AK WAGENINGEN
DE VALLEI 7
9405 KG ASSEN
EEKWAL 17
6871 LT RENKUM
HAARWEG 209
6709 RL WAGENINGEN
MOLENSTRAAT 8
6701 DM WAGENINGEN
HOEVESTEIN 239 3-A
6708 AK WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-3B-3
6708 PP WAGENINGEN
HAARWEG 185
6709 RH WAGENINGEN
HOEVESTEIN 239-15A
6708 AK WAGENINGEN
HAARWEG 231
6709 RP WAGENINGEN
MARIJKEWEG 26-A-2
6709 PG WAGENINGEN
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Calvé

TORRINGA
08370-13275
TRI ET
08370-11743
TUIN
08389-15085

VAN

HM

85

A

83

VAN DER SP

86

NOBELWEG 4-2B
6706 EX WAGENINGEN
HAARWEG 63
6709 PN WAGENINGEN
HULLENBERGLAAN 7
6721 AL BENNEKOM

URBANUS
08370-20450

JPL

79

RYNSTEEG 8-BG B
6708 PP WAGENINGEN

VAESSEN
08370-11206
VANGE
08370-12349
VEEN
08370-11098
VEERKAMP
05766-2781
VELDE
08370-11035
VELDHUISEN
08373-3631
VELDHUIZEN
03498-2569
VELDMAN
08370-21686
VERBAKEL
04924-1915
VERBRAAK

RJM

83

HAARWEG 119
6709 BC WAGENINGEN
OUDE EEKMOLENWEG 46
6706 AP WAGENINGEN
GERDESSTRAAT 17
6701 AE WAGENINGEN
'T POMPJE 8
7364 AN OOSTERHUIZEN
ASSERPARK 44-3A
6706 HC WAGENINGEN
KERKSTRAAT 47
6871 BH RENKUM
ZEISTERWEG 29
3931 ME WOUDENBERG
DIJKGRAAF 4-9-C
6708 PG WAGENINGEN
HEUVELACKER 1
5761 CM BAKEL
DORPSSTRAAT 135
6871 AG RENKUM
DR NIEMEIJERSTRAAT 9
6701 CL WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-17A
6708 PP WAGENINGEN
BEATRIXLAAN 1
6706 AW WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-7C
6708 PG WAGENINGEN
KOLKAKKERWEG 11-2
6706 GJ WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-14A
6708 GA WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-10 B
6708 PG WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-3-A
6708 PG WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-7B
6708 PG WAGENINGEN
RIJNDIJK 73
6686 MC DOORNENBURG
HAARWEG 27
6709 PH WAGENINGEN
SCHAAPSDRIFT 32-A
6871 XB RENKUM
MARIJKEWEG 26-B-O
6709 PG WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-16 C
6708 GA WAGENINGEN

VAN DER CT

83

VAN DE

E

77

HJ

82

TE

JL

86

VAN

WWB

82

W

86

HC

85

JPG

85

JJG

86

VERBRUGGEN
08370-23365
VERDURMEN
08370-20994
VERGEER
08370-13098
VERHAGEN
08370-21539
VERHOEVEN

MA

83

REM

83

NJM

86

CPM

84

F

85

VERHOEVEN
08370-21439
VERKUIJL
08370-22042
VERMUNT
08370-17691
VERSCHOOR
08370-21418
VERWAAIJEN
08812-2469
VILSTEREN
08370-10585
VINCKEN
08373-14756
VISSER
08370-22520
VLIEK
08370-23608

LGJ

82

WMA

83

EMC

82

JA

81

TWJ

85

GET

86

JP

80

CL

84

R

84

VAN

201

VLIET
08853-1959
VOLKER
08370-14928
VOLKERING
08370-24056
VONK
08370-20736
VONK
08889-416
VRIEND
08370-16222
VRIES
08370-20683
VRIES
08370-18031
VRIJ
08370-11023
VRIJHOEF
08370-13538
VRINS
08370-11635
WAARD
08370-10192
WAART
08373-12400
WAGTENDONK
08370-18410
WANINK
08370-23641
WARMERDAM
08370-10192
WARREMAN
01738-8495
WASYLEWICZ
08370-20326
WATTENBERG
08370-21203
WEEDA
08370-10189
WEIDE
08370-21321
WEIJ
08370-21812
WESSELS BOER
08370-22566
WESTBROEK
8370-23563
WESTENDORP
08370-10391
WETERINGS
08370-22521
WEZENBERG
08370-12116
WIGGERS
08370-23817

VAN

RWA

80

MC

83

F

82

AWP

86

GHH

86

JCM

83

DE

JN

86

DE

P

86

EMP

83

LA

84

MPH

83

YM

85

O

86

CS

81

JF

85

MJM

79

ACJ

79

J

84

JH

84

AMT

84

J

80

DE

VAN DER PG

86

EN

86

FF

82

MC

86

PHM

83

EPCM

83

ME

80

RIMPELT 30
5851 EJ
AFFERDEN L
WALSTRAAT 40
6701 BG WAGENINGEN
HOEVESTEIN 239-9-B-l
6708 AK WAGENINGEN
HOEVESTEIN 239-9C
6708 AK WAGENINGEN
BREDEDEWEG 3
6668 AR RANDWIJK
RITZEMA BOSWEG 65
6706 BD WAGENINGEN
RIJNSTEEG 8-6A
6708 PP WAGENINGEN
DROEVENDAALSESTEEG 67
6708 PN WAGENINGEN
HAARWEG 143
6709 RB WAGENINGEN
SCHAEPMANSTRAAT 117
6702 AS WAGENINGEN
HAARWEG 85
6709 PS WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-4-A
6708 GA WAGENINGEN
BEUKENLAAN 29
6871 CK RENKUM
SCHOOLSTRAAT 2
6701 AW WAGENINGEN
ASSERPARK 44-15B
6706 HC WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-4A
6708 GA WAGENINGEN
DR J DE KONINGLAAN 20
2636 BZ SCHIPLUIDEN
TROELSTRAWEG 82
6702 AM WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-4-A-2
6708 PG WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-3-A
6708 GA WAGENINGEN
HAARWEG 233
6709 RP WAGENINGEN
DROEVENDAALSESTEEG 95
6708 PS WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-14A
6708 PG WAGENINGEN
BOWLESPARK IA BIS
6701 DN WAGENINGEN
BORNSESTEEG .1-10A
6708 GA WAGENINGEN
MARIJKEWEG B-l-16
6709 PG WAGENINGEN
HAARWEG 203
6709 RK WAGENINGEN
ASTERSTRAAT 27
6708 DH WAGENINGEN
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WIJ ERS
08370-16893
WIJNEN
08370-10190
WIJTZES
04902-17700
WILD
08370-11357
WILSUM
08370-22519
WINASTUTI
08370-22025
WINKELMOLEN
08370-23715
WITJES
085-426504
WITT
08370-20702
WOUDE
WUBBEN
08370-11226
ZANDT
08370-11376
ZANT
ZOMERS
08370-11227
ZONDAG
08370-23981
ZUIDBERG
08370-17611
ZWANIKKEN
08370-11607

DE

MC

85

ME

86

T

86

VWT

85
83

VAN

A

86

CJM

85

CMJW

86

BG

83

VAN DER AP

86

MA

86

VAN DER JWPC

84

FM

86

FHA

84

JWM

85

AF

84

RHG

81

LAWICKSE ALLEE 30
6707 AG WAGENINGEN
BORNSESTEEG 1-3B
6708 GA WAGENINGEN
JORISDAL 10
5551 CN VALKENSWAARD
HOOGSTRAAT 9
6701 BJ
WAGENINGEN
MARIJKEWEG 26-A-3
6709 PG WAGENINGEN
HOEVESTEIN 239-15A
6708 AK WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4-3C
6708 PG WAGENINGEN
ALBERT NEUHUYSSTRAAT 20
6813 GX ARNHEM
RIJNSTEEG 8-7C
6708 PP WAGENINGEN
KAPELSTRAAT 11
6701 DD WAGENINGEN
ASSERPARK 44-8-C
6706 BC WAGENINGEN
HOEVESTEIN 239-2-A
6708 AK WAGENINGEN
DORPSSTRAAT 6
6871 AL RENKUM
ASSERPARK 44-9-A-2
6706 HC WAGENINGEN
STATIONSSTRAAT 68
6701 AM WAGENINGEN
DIJKGRAAF 4 BG-B
6708 PG WAGENINGEN
HAARWEG 87
6709 PS WAGENINGEN
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het vakblad voor de gehele
voedings- en genotmiddelenindustrie
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Gammaster brengt

veiligheid in
voedingsmiddelen.
Zonderchemicaliën.
Ruim 40 jaar wetenschappelijk
onderzoek heeft aangetoond dat voedseldoorstraling een volkomen veilige behan
delingsmethode is. Daarom doorstralen wij
bij Gammaster al sinds vele jaren een grote
verscheidenheid aan Produkten voor de
levensmiddelenindustrie. In steeds meer
landen wordt het doorstralen van voedings
middelen toegestaan.
Of het nu gaat om een lager kiemgetal,
inaktivatie van ziekteverwekkers, insektenvrije Produkten, langere houdbaarheid,
spruitremming, etc. doorstraling zorgt voor
het gewenste resultaat.
Enkele toepassingsmogelijkheden:
•• Sterilisatie van laboratoriumartikelen
en verpakkingsmaterialen,
b.v. bag-in-box.
•H Inaktivatie van ziekteverwekkers als
Salmonella en Staphylococcus e.d. in
vlees, vleeswaren, gevogelte, vis,gar
nalen, mosselen, kikkerdelen en eiprodukten.
•1Desinfestatie van granen, meelprodukten, zuidvruchten,peulvruchten en no
ten. Hierbij worden insekten, larven en
hun eitjes vernietigd.

•• Dekontaminatie (ontsmetten) van
grond- en hulpstoffen en ingrediënten
zoals kruiden, specerijen, gedroogde
groente en kleurstoffen.
••Iloudbaarheidsverlenging van Produk
ten als vis en gevogelte, aardbeien en
champignons.
•ü Kiemremming van knol- en bolgewas
sen (uien en aardappelen).
Doorstraling, een veilige methode
voor kwaliteitsverbetering waaraan geen
chemicaliën te pas komen, heeft de
toekomst. De voordelen ten opzichte van
de konventionele methoden zijn evident:
de toepassingen legio en (nog) vaak
onvermoed.
Wij zijn ten volle bereid met u van
gedachten te wisselen over de mogelijk
heden die het doorstralingsproces ook voor
uw produkt te bieden heeft.
GAMMASTER B.V. Morsestraat 3,
6716 AII Ede. 'Ièlefoon: (08380) 3 7476

GAMMASTER B\:

*

73 AALST-ÜAREN VAN Iii IR N O VAN
75 ASSIS IR I R
66 ABBINK IR H R
52 ADARSE DR IR A 0
75 AERT IR A J « VAN
83 AKEN II IR P I I VAN
79 ALBERTS IR A H L
83 ALBLAS IR B
75 ALLERSHA IR H 8 G
77 ANDEREGG Nil IR I J P T
66 ANDREAE IR C F
79 ANGELINO DR IR S A G F
87 ANSENSOODE IR G H I G VAN
75 ARES IR E J F VAR
84 ARESTSEN IR H A
76 ARKESTEIJN DR IR G J II N
86 ASSEN IR G J A VAN
66 ATEN-SARSOI UN IR J I
64 AVEGAART IR T
78 BACHRA» IR J C L I!
78 BAKKER DR IR J J
83 BAKKER IR C I
82 EAKKER IR J H
74 BAKKER IR N U
78 BAKKER NU IR J
47 BALDER IR I
66 BALFOORÎ IR A J
65 BAND! IR A DEN
49 BANNENBERG IR U J
81 BARTELS IR P!
60 BAS IR J I VAN DER
63 BEER IR B J TER
76 BEEI IR C I VAN
49 BEIJER IR I a
65 BEIMM DR IR S
68 BEIELRANS IR J I H
75 BERENDS IR J
67 BERESTEïN JKVR IR E C H VAN
68 BERG DR IR C VAN DEN
63 BERG IR G VAN DEN
46 BERG IR J C I VAN DEN
53 BERG IR L VAN DEN
54 BERG IR I G VAN DEN
81 BERG IR I G VAN DEN
62 BERG IR P C VAN DEN
63 BERGE IR B J J TEN
57 BERKENBOSCH IR J l
50 BERKHOF IR B VAN DEN
71 BESSER IR H
85 BEVERS IR J » I
83 BIJGAART IR H J C I VA» DEN
87 BIRTANTIE IR I R S
81 BLEEKER IR J J
BLEDIINK IR G B
BLIJHAI IR J I
BLOEIEN IR U f
BODE IR J I A DE
BOEKEl DR IR I A J S VAN

Camainghalaan 6
Grote Beend 16
Lassuslaan 83
Eykaanstraat 13
It Oerd 8
Jansveld 17 bis
Neegschaal 43
Vlasstraat 45
Tilanussingel 9
Postweg 229
Touwbaan 56
Thorbeckestraat 172
Groenhovenweg 151
Albert Cuyplaan 26

3581 GH Bunnik
5281 CD Boxtel
3723 LJ Bilthoven
6706 JT Bageningen
8701 LH Bolsward
3512 BD Otrecht
3328 PB Dordrecht
3295 TË 's Gravendeel
2641 VA Pijnacker
6526 LP Nijnegen
3142 BV Maassluis
6702 BN Hageningen
2803 DC Gouda
1701 XD Beerhugowaard
ONB
Boerhaaveweg 4
9761 HB Eelde
Koolaeesstraat 22
2352 HD Leiderdorp
Kerkpad Zuidzijde 25
3764 AN Soest
Lijsterlaan 16
5613 AE Eindhoven
9269 TX Veenwouden (Fr)
ZÜIDERBEG 21
21 Fitzroy Road
EEG
Swindon SN1 4DÜ
Sibeliusplein 269
3122 XA Schiedau
2691 BB 's Graven:ande
Langestraat 31
5691 BE Son
Aastellaan 14
ONB
7415 EE Deventer
van Oldenielstraat 15
Bierweg 10
1261 BL Blaricu»
v d Feen de Lilleweg 12 1851 BR Heiloo
Rille« Sffluldersplein 11 5582 JJ iaalre
Oosterstraat 46
2611 T« Delft
Oude Arnhease Bovenweg 12 3941 XI Doorn

Engeland

/MIß
uno

Louise de Colignylaan 12
Postweg 2
Roelofsstraat 43
Oude Baan 106
Everstraat 44
Bettekaœp 4 A
Kotak Pos 176/Nuffic EST
Zandkaipweg 9
lezellaan 16
2 Rilleth Avenue
Karei doonanweg 37
van Rheienhof 74
Kooilaan 32
J A Burgersstraat 12
Parkweg 4
Langhoven 36
laconhof 1
Neeberg 19
Bornsesteeg l-10-a-5
lilheliinastraat 56
Tijistraat 25
Soorderbuurt 2
lilliaistraat 17
De Boef 45

3136 CP Vlaardingen
7665 SN Albergen
2596 VK 1s-Gravenhage
5104 PA Dongen
6142 BD Einighausen
6712 EK Ede
lalang Jatii
Indonesië
AZ
6741 DV Lunteren
6705 DG lageningen
K2E 5C1 Nepean Ont Canada
CD»
3621 JV Breukelen
6956 AL Spankeren
8501 CT Joure
ONB
4141 EL Leerdai
8191 JL lapenveld
6721 SK Benneko»
5627 CG Eindhoven
5508 JC Veldhoven
6708 GA lageningen
ONB
2651 DI Berkel Rodenrijs
2225 RH Katwijk. a/Zee
1778 Kl lesterland
4611 Cl Bergen op Zooi
6708 DC lageningen
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72
63
73
47
66

58
71
86

74
63
78
68

67
53
73
71
71
83
81

78
58
75
76
73
73
73
56
75
50
75
52
86

73
67
67
65
78
66

69
73
73
66

77
69
84

82
81

76
84
87
66

72
84
81

75
84
76
68

BOER 18 E DE
BOER IR B C DE
BOER IR J P DE
BOER IR R A DE
BOER IR R DE
BOERSIA IR B ï ISC
BOBI DR IR J TB C
BOISSEVAII IR K
BOI IR 6 P
BOD IR J
BOOGAARD IR C VAS DEN
BOOï-JONGH DE 1« IR 1
BORGGREïE IR G J
BOS IR B
BOSIA IR E
EOSÏAH IR 1
BOSPOORT IR E VD
BOSHINKEL IR 1 J
BODMAN IR 1 J A
BOOIIEESTER li IR B B
BOX IR J * G
BOXTEL IR l B J VAR
BRAAKSNA IR J
BRAAI IR B A G
BRANSZ IR II C
BRASCAHP-LEE VAN DER 811 IR I
BRAVER IR F C A DEN
BR IEL IR A J VAN DEN
BRINKMAN IR J
BROEKHUIZEN IR G
BROERSIA IR S
BROERTJES IR 1 J
BROTONEGORO DR IR S
BROl'IER IR P
BR008ER-JANSE Si DR IR 1 D
BROU DR IR 5
BRÜIN3IA IR D H
BRÜLL IR II A J B C
BROIBELHOIS IR J A J
BOCKHANN IR A F E P
BGISIAS IR G
BORGER IR J C
CALAME IR H J F
CARIS IR J A 1
CARLIER IR S J N
CASTELEIS IN IR C «
CENTEN IR » B J
CHARDON-HÜISHAN UN IR 1 C II
CLEMENT IR A J J
CLERCS IR E P J DE
CGESEIANS IR B 1 «
COPPELIANS IR » « C
COPPENS IR C J 1
COPPOOLSE IR R E
CORDES NN IR 1 1
CORNELESE IR J A
CROES IR P R
CRCIBACH DR IR 1 H J

7203 DG Zutphen
2341 LP Oegstgeest
2106 BR Beeistede
2596 CH 's Gravenhage
6703 GV lageningen
8917 AV Leeuwarden
laracaibo 4001-A
ZÂI
6702 CR lageningen
1562 BG Krosienie
1981 CN Velsen
7213 B8 Gorssel
3743 AN Baarn
8242 DC Lelystad
6537 DL Nijaegen
9204 BP Drachten
2741 AC Saddinxveen
6717 LD Ede
8401 EZ Gorredijk
3831 TT Leusden-C
6721 NL Bennekoi
ONB
P C Hooftlaan 61
3705 AG Zeist
lioudestein 30
2804 Gl Gouda
Fuut 4
7423 CN Deventer
Casilla 899
ZAI
La Paz
Kerkstraat 22
3972 EL Driebergen
Nijtap 22
9218 PB Opeinde
6704 PA Sageningen
Bartenseweg 29
9084 BX Goutui
Haven 35
6546 VD lijiegen
Hegdaaibroek 1056
Assemeg 23
9411 LP Beilen
lallenbergstraat 69
2131 TS Hoofddorp
Treub Lab Kebu Raya
Bogor Indonesia
AZ
p/a Philips Postbus 218 5600 ID Eindhoven
10000 28th Avenue North OSA
Plyiouth-linnesota
Vossenlaan 11
6705 CD lageningen
p/a ODRA C P 605
laputo
AFR
Parkweg 32
6212 XI laastricht
Chopinplein 19
2421 TT Nieuwkoop
lascheroderweg 1
EEG
D-3300 Braunschweig
ONB
Korenbloeilaan 9
3871 GJ Hoevelaken
Gerstakker 26
6641 KB Beuningen
Sparrenhof 39
3881 DC Putten
Oxerweg 12-A
7214 PI Epse
Perenhof 26
5345 JZ Oss
Zonnegaaarde 12
2381 LN Zoeterwoude
Lenderiet 6
7244 NS Barchel
Atalanta 47
3225 CA Kellevoetsluis
larijkeueg 28-a-2-6
6709 PG lageningen
Horst 10
5491 XI St oedenrode
Schoolstraat 18b
5241 VB Rosialen
Rijnsteeg 8-5-C-6
6708 PP lageningen
Bospoort 7
5521 CI! Eersel
P 0 Box 13
AZ
Phu liang
Beekforel 19
2318 IA Leiden
Jastijnlaan 2
5056 XV Berkel Enschot
Roeriondseueg 174
5935 AE Steijl
»an Suchtelenstraat 34
Hofbrouckerlaan 18
Fresialaan 21
lassenaarseweg 10
Diedenweg 8
Spanjaardslaan 86
Iaraven (IPDC/14) Apt 19
Gr.v.Prinstererstr.101
lihitestraat 19
lin lelylaan 4
Hoefslag 4
Perd fluycklaan 36
Punter 10-22
Aldenhof 61-55
Kunze 28
De Genestetlaan 11
Reehorsterweg 47
Suster Roskespaed 15
Bertenhoeve 15
Dijkgraaf 42 A

1

Venezuela

Bolivia

Leibaga Bioli
Geb BKJ-P828
55441 OSA
locatbique
BRD

Thailand 401
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74 DAE8E8 IR A L H
8> DAIEH-IRAÄS 18 IR C A
71 DARBINKEL-RISSEEÜI 11 IR P S
84 DECKERS IR B A
68 DEDEI IR G I ï VAN
75 DEKKER IR J E
86 DEKKER IR I P
85 DEKKER IR R
82 DELSING II IR B I A
81 DENTENER-KIKKERT II IR A
74 DIJK IR A P VAN
59 DIJKMAN IR A J
42 DIJKSTRA IR fl
41 DIJKSTRA IR S
84 DOIJER IR A
77 DORRESTEIJ« IR G C A
73 DORTLAND DR IR R J
74 DREÖ IR J DE
86 DREÖ IR I A DE
76 DR IEL IR R G VAN
47 DRIESEN IR J
73 DRIESSEN IR C P I
57 DROGÏ IR J
83 DÖIJNflOölER-IIERLO VAN II IR II I
78 DÜIKEREN IR E N F VAN
75 DOLK-GERRITSEN II IR I A DEN
78 DUNLOP IR E I
84 DOORLAND IR F I J
68 DOÏVESTIJN IR I J I
71 EELKIAN ROODA PROF DR IR J
84 EGGINK IR G I
75 EGIOND IR fl P VAN
72 EGIOND IR N D VAN
83 EIJKENBOOI IR L J C
72 ELIONT IR R J
75 ELSEN IR L P A I VAN DE
54 ES DR IR A J H VAN
70 ES8ÖIS IR A F
74 FADDEGON IR J I
85 FEENSTRA IR R
70 FIELLIETTAZ GOETHART IR R L DE
72 PITIE IR A F
72 FOLSTAR DR IR P
79 FRANKE IR A C
71 FREDERIX IR J A I
83 GAAKEER IR B
79 GAASTRA IR S B
42 GALESLOOT DR IR TB E
83 GARST IR B B
84 GEERLINGS IR D B I
49 GELHARD IR B F
76 GERSSEN IR T G
79 GERSSEN-ANEIA II IR ï T
63 GEÖRTS DR IR TB J
83 GEÖSKENS IR I J F
80 GIER II IR E DE
67 GIESEN IR TB J J
?7 GOLDBERG IR O R B

13 Rue de la Redoute
Valeriusstraat 29
Buitenplaats 64
Laurastraat 53

EEG
67930 Beinhei»
Frankrijk
2394 XS Bazerswoude-Rijndijk
8212 AK Lelystad
6471 JB Eygelshoven
ONB
Karolusgulden 12
2353 TA Leiderdorp
Baameg 117
6709 PX lageningen
Albardaveg 49
6702 Cl lageningen
De Kuinder 14
3448 DR loerden
1 laiana Ave
NZ
(Auckland) leu Zealand
langere Bridge
ONB
Fred Bantinglaan 7
6721 BB Bennekoi
Van Ruysdaellaan 84
2264 Tl Leidschendai
lilhelainasingel 31
4818 AC Breda
Troelstraveg 26
6702 AL lageningen
Bootstede 412
3608 BE laarssen
Polderbaan 11
3448 DA loerden
Lierenbout 61
5283 Al Boxtel
Troelstraweg 23
6702 AE lageningen
R Aur Arrobas lartins 175 ZAI
04789 Sao Paulo
Brazil
A van Neslaan 548
2341 BT Oegstgeest
Cotseniushof 53
1216 BD Bilversui
Schapendrift 36
9411 BT Beilen
Roipertdreef 54
5233 EL 's-fiertogenbosch
Noorderenk 14
7437 VR Bathoen
Plevierenneide 2
6708 BI lageningen
3448 HP loerden
lolenvlietbrink 132
4811 IK Breda
Baven 2
3481 AL Barielen
Dasmolen 49
Tolstraat 1
6996 DV Drespt
Rijnsteeg 8-BG-B
6708 PP lageningen
3735 KS Bosch en Duin
Kaïperfoelielaan 28
3734 GZ Den Dolder
Eekhoornlaan 52
St Sebastiaanstraat 65 5341 LG Oss
Dantestraat 92
1102 ZP Aisterdai
Aerschot 14
5469 TG Erp
8224 EE Lelystad
lestkaap 16
Piet Heynlaan 42
4819 AJ Breda
Bosschebaan 5
5401 ZI Oden
Slopsestraat 28
6674 IC Berveld
3984 PJ Odijk
Th Backerlaan 2
Provincialeveg Zuid 23 4286 LL Alikerk
6703 Gl lageningen
Broekenalaan 16
Utrechtseweg 36
6862 AI Oosterbeek
Oiverstraat 8
6601 AZ lychen
Paul Scholtenrode 3
2717 HA Zoeterieer
leidenolen 4
1135 KL Edaa
Burg Prinslaan 54
6711 KE Ede
Gr v Prinstererstraat 67 6702 CP lageningen
de Sikkel 19
5384 BT Beesch
Hertog Bendriksingel 96 5216 BD 's Hertogenbosch
2716 CA Zoetemeer
lestergo 51
2716 CA Zoeteraeer
lestergo 51
6708 KC lageningen
Roghorst 61
ONB
6702 BS lageningen
Thorbeckestraat 60
5244 Gl Rosaalen
Breahoeven 14
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.daarVenco...
lust ik

wel drop van

Specialisten
zijntöchvoordeliger!

Esovin levert het bewijs.
Specialisten hebben de reputatie
duur te zijn. En meestal klopt die
reputatie ook aardig
Op schoonmaakgebied gaat die
regel echter met op.
Daar blijkt specialistenwerk
uitemdeh/k goedkoper te zi/n.
Stukken goedkoper zells
Dat bewijst Esovin wel.

Vakbekwame
èn ervaren mensen.
Goedgekeurde
èn veilige materialen.
Uitgekiende werkwijze.
Esovin Nederland
Een vestiging vanCord Industrie Diensten B V.
De Genestetlaan 30. 6531 ED Nijmegen
Telefoon 080-558211, Telex 47593 cord ni.

Permanente
hygiënische
kontrole.
Meer weten?
Ér van natuurii/k vee' meer te
verteilen over (Je veie voor
deien. die een specialist ais
tsovm u te 0leden neeft
Daarom nodigen we u graag uit
eens een a'spraa* te maken
voor een oriënterend gesprek
Dan Kunnen we ane pluspunten
s op een n/tie zetten

Een vestiging van

CORD
INDUSTRIE »«TEN

Tevens vestigingen r»
Woerden Assend&tt.Huenen en Scnteöam

75
85
73
55
70
80
74
68
71
86
79
53
85
54
69
55
61
60
83
82
74
79
72
79
70
81
65
83
71
73
67
80
71
87
40
82
73
75
87
74
82
71
82
77
80
83
68
75
81
71
85
80
54
74
80
75
75
49

GOHLAG IR B 1
GOOIJER IR C D DE
G00SSEN5 IR J 1 S
GRAAF IR U DE
GRftRF IR J J DE
GRIS IR P C
GROENER 11 DR IR J E 1
GROOT IR J 1 DE
GROOT IASSINK DR IR J 1 D
GROOTES IR 1 J
GROOTEVHEEN IR J G VAN DE
GROURSTRA IR l J
GRUPPEN IR B
HAAG IR V B
HAAN IR B B DE
BAAN5 IR II G 1
BAAS IR 1 L DE
HAASTER IR J N VAN
HABETS IR B B G
BAGEROP VAN EUS IR F G
BAK IR J
BALIE IR J A I S
HALL IR il E VAN
HAMAKER IR B
HAMSTER IR R H
HARST IR A A VAN DER
HARTKAMP IR L
HARTMANS IR S
HARTOG IR B J
HAVEKES IR ft 1
HAVEN M IR 1 C VAN DER
BAZELKARP IR G P L VAN DEN
HEEMSKERK IR P A 1
HEEMSKERK IR 1 J C
HEERES IR B
HEERINK IR G li J
HEIDE IR A VAN OER
HEIDE IR K VAN DER
BELDEN IR C VAN
HELLEMOND IR A B A 1 VAN
HELLINGA IR CHR
HEMMES IR H
HENDRICES IR R A
HENDRIKS IR P J R
HENDRIKS IR ï G F R
HENNEKAM IR J
HERMÜS PROF DR IR R J J
HETTINGA IR B J
HECTISK IR R
HIDDINK OR IR JOB
HILDENBERG IR C H
BINGSTMAN IR P
BINRICHS IR J C
BINSBERG IR P H R VAN
HOCKER IR J F R
BOEK IR B E VAN DER
BOEK IR K 1 VAN CER
HOEK IR ü VAN DEN

Postbus 42
Ponona 180

5060 AA Oisterwijk
6708 CG lageningen
ONB
Longkruid 12
8935 PL Leeuwarden
Fredericusstraat 1
8701 AJ Bolsward
Schaepianstraat 109
6702 AS lageningen
leerdsingel OZ 38 bis
3514 AC ütrecht
Baetenburg 8
1852 TP Heiloo
110 Gyunasiui Road
CDS
Saskatoon
Rarijkeveg 26-b-l
6709 PG lageningen
ONB
Nie beetsstraat 18
8914 AR Leeuwarden
Rijnsteeg 8-9-C-3
6708 PP lageningen
Vondelkade 29
8023 AC Zwolle
Soestdijkseweg 325
3723 HA Bilthoven
ONB
p/a Noordweg 402
4333 KK Riddelburg
Kennemerstraatweg 47
1851 BA Beiloo
De Kerkegaarde 6
7478 AT Diepenheis
Jacoba v Beierenlaan 141 2613 JD Delft
4286 AL Alukerk
Voorstraat 4
9752 IS Haren
Irenelaan 8
9216 IS Oudega
Fabrykswei 10
2012 JP Haarlem
Sesterhoutstraat 11
9204 KD Drachten
Sydwende 99
6413 LN Heerlen
Fossielenerf 23
ONB
6702 BZ lageningen
Thorbeckestraat 220
7491 ZT Stad Delden
Torenvalkstraat 21
2401 AH Aplhen a/d Rijn
Groenoord 110
6704 AJ lageningen
Bennekoeseweg 126
5821 AZ Vierlingsbeek
Past. Jansenstraat 1
3972 AM Driebergen
Pr Beatrixlaan 15
7543 DG Enschede
Europalaan 70
9752 AA Haren gr
Rijksstraatweg 11a
6708 CG lageningen
Ponona 178
AFR
Basiako
OXFAR B P 209
3161 Jfi Rhoon
de Beuk 41
6702 DA lageningen
Lav Allee 71
5262 KB Vught
Baroniesingel 16
1405 HT Bussus
Spiegelstraat 7
2061 GR Bloetendaal
Acacialaan 10
2583 DT 's Gravenhage
Seesluisweg 122
6616 AX Hernen
De Oreef 15
PB 20061 (Cotonou Benin) 2500 EB 's-Gravenhage
6708 PP lageningen
Rijnsteeg 8-80-5
6658 AA Beneden Leeuwen
Haterstraat 3
6702 CS lageningen
Nolensstraat 8
6702 CE lageningen
Thorbeckestraat 342
6712 CA Ede
Boenderweg 13
1024 GT Aisterdai
Oosterendstraat 22
39S3 RB Houten
Sikkelveld 19
2641 JJ Pijnacker
Boflandstraat 23
Prof D S Lohnanpark 65 5142 TM laalwijk
3648 VD lilnis
Secr Munniklaan 31
8933 AX Leeuwarden
Eaiakade 136
6824 LM Srnhe»
Irenestraat 9
5216 EZ 's-Hertogenbosch
Schuiannstraat 37
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tali

Koeriersdienst Eula

76
74
82
78
74
63
87
81
55
76
87
81
67
69
70
75
85
84
50
82
87
61
85
84
67
67
81
71
87
71
72
87
54
72
81
77
72
82
74
85
82
70
77
77
87
82
87
74
83
83
79
68
55
80
71
68
87
67

HOEÏ IR H J H VAN
B0EÏ-80ER DE M» IR X A «M
HOFBAB IH F J K
HOFS-BOOBHEESTER 1» IR B H
HOL IR G li F
HOLTESJAN IR D J
HOND IR R A DEN
HOOPT IR B J VAN 'T
BOOGEHDIJK IR P 1!
HOOIJDONK IR A C II VAN
HORST IR B C VAN DER
BORST IR J G II VAN DER
BOOBE# DR IR J H
HOOBRAKEN IR A 1 F
HOODENHOVEN DR IR F E A VAN
HÜIJTS IR P E P
BOITINS IR J « J C
BOITIN* IR J T 1 0
BülSHDP IR J A F
BOLST IR A C
HOLST IR 1 1 J VAN
HÜLTERIANS IR B J
JACGBS 18 IR J C 1!
JAGER IR T
JANSOS IR C TH
JANSSEN IR F 1
JANSSE« Hü IR M H T
JELLEMA IR A
JEURHINK IR T J I
JONG DR IR L DE
JONG IR D T DE
JONG IR E DE
JONG IR J DE
JOOSTEN IR F B
KAAOEI IR t VAN DES
RALLOE IR R B
KALVERKAMP IR D G
KANP-STROEKEI 18 IR 1 C B
KAPER IR F S
KAPITEIN 18 IR A C
KARIAS 18 IR A B
KEIJBETS DR IR 1 J B
KERKHOF IR B 1
KERKHOF IR 1 A 1
KESSEL1ANS IR R P 8
KETEL IR G J
KETELAAR IR E J P
KLAARENBEEK 18 IR T
KLAASSEI IR B J
KLEIJI 18 IR A J D
KLERK IR S P E DE
KLETER DR IR G
KLOIP IR R
KLOOSTERBOER IR D
KLOOT8IJK IR t
KMTT1EROS IR 0 C
KO 18 IR B I
KOE IR I J DE

3443 BD loerden
3443 BD loerden
ONB
Herikerberg 79
2716 EV Zoeterineer
San Salvador
Cntr Quinico Apt 2373
ZAK
7051 XA Varsseveld
Valkenhof 65
6709 RH Nageningen
Haar »eg 185
6708 JJ lageningen
Tarthorst 1059
3731 JB De Bilt
Bilthovenseweg 10
0N3
6709 R8 lageningen
Haarweg 217
Stanerveg 6
3941 XJ Doorn
v d Duijn v laasdaastr 8 4191 GC Geldenalsen
Hoofdstraat 177
1611 AE Bovenkarspel
Rijksweg 125B
5384 AD Heesch (NB)
Giîdenstraat 31
6151 Di lunstergeleen
Otto van Gelreweg 17
6703 AC lageningen
Dijkgraaf 4-7-B
6708 PG lageningen
Suezlaan 40
5752 BG Deurne
Guisweg 65
1544 AB Zaandijk
Groot Essenburg 24
1081 HG Aasterdaa
lesterhovenseweg 7
5551 AC Dosaelen
7908 ED Boogeveen
De Praai 14
ftoüwenhofstraat 15
6701 BA lageningen
Rossinilaan 6
5056 BC Berkel Enschot
Coehoornsingel 44
7201 AD Zutphen
6708 DN lageningen
Asterstraat 191
Alexanderweg 14
6721 BG Bennekci
Asterstraat 71
6708 DJ lageningen
Heuvelhof 26
2742 A8 laddinxveen
P C Booftlaan 2
1702 GB Beerhugowaard
Industrieweg 9
6702 DR lageningen
Berglaan 5
7009 El Doetinchei
Hoek 13
5571 GJ Bergeyk
Bergeend 45
3752 KP Bunschoten
P O Box 9387
SIE
Paraiaribo
van Swietenstraat 24
2801 AJ Gouda
Burg v Engelenveg 49
8271 AL IJsseliuiden
7 Alpine Court 1J 08816 OSA
East Brunswick
Klaverieen 8
3844 PR Harderwijk
Nolensstraat 8
6702 CS lageningen
Baielakkerlaan 31
6703 EB lageningen
OIB
Slophoosweg 14
5491 XR St Oedenrode
Rijnsteeeg 8-8-a-4
6708 PP lageningen
Schoonhart 83
4872 IS Ettenleur
de Lairessestr 124-111 1071 PL Aisterdai
Booiakker 18
1723 BN loord Scharwoude
Doelenstraat 2
6711 AR Ede
Asterstraat 357
6708 DI lageningen
Kievitstraat 4
2162 GZ Lisse
Boeslaan 18
6703 ES lageningen
Govert flincklaan 18
2343 SK Oegstgeest
Tussendijken 8
9251 LI Bergui
Beukenlaan 9
2665 DZ Bleiswijk
Kloosterwei 129
2361 X8 lariond
Tarthorst 333
6708 HL lageningen
Hartenseweg 40
6705 BK lageningen-hooo
Kievitstraat 11
Kievitstraat 11
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El Salvador (CM

Get Valkenswaard

Sur inase
OSA

77

49
51
65
78
55
84
74
60
86
70
53
80
74
60
86
84
87
78
78
38
54
66
71
75
84
71
87
71
71
83
72
78
57
70
62
85
(8
86
82
69
80
79
85
74
65
75
83
66
69
81
71
79
46
70
67
73
71

KOENRAADS IB J P J «
KOLENBRANDER IR G J
KOLK IR B m DER
KOLKHAN IR H J
KONING IR B B
KONING IR J DE
KONING IR J DE
KOOIJ IR J A VAN
KOOIJ IR J G »AN
KOOLE KS IR P J
KOOPAL OR IR t K
KOOPS DR IR J
KOORNNEEF IR G II
KOORNNEEF-SCBEPS IN IR E S J
KOOÏ IR P
KOSTER IR P G DE
KRANENBORG IR J
KRIELAART IR R 1 A 1
KRIST IR R
KROEP 8« IR C H 1
KROL IR B N
KROL PROF IR B
KROON IR K B
KROP DR IR J J P
KROIJDENBERG IR H J 1
KUIL IR J J
KOIPER DR IR H A
KÖIPER IR F J
KOIPER IR F S
KOIPERS-BEIDINGA KB IR 1 C
KBANT IR P R
LAAN-VAN DALEN II» IR B C VD
LASSERS IR B G
LAIBREGTS IR C J
LANGENBERG IR k
LftNGEVELD IR L P «
LANING-HARIJS IR J A
LANKVELD DR IR J 1 G
LANTING IR F
LECLERCQ II IR E
LECLÜSE IR » J
LEE1ANS IR A P G »
LEEOHEN IR P 1 VAN
LEIJNSE IR J
LEIKENS IR J 1 G 1
LENIGER 81 IR A
LENS IR J 1
LIEBREGTS IR J L 1
LIJN DR IR J VAN DER
LIJSTER IR P DE
LINSSEN IR J P B
LOEB IR B
LOGTENBERG DR IR l B P
LOLKEIA IR B
LOON IR l C TB VAN
LOIJRX IR 1 A
IA-AJONG IR J F
1AASE IR F 1 J L

Albrechtsveld 81
Sestersedrift 119
Nieuwlandersingel 54
Parkweg 5
Stationsstraat 37-11
Elzenlaan 33
Gentiaan 10
Oe Berk 10
Felóergasse 49
Nobeheg 84
Thijsselaan 18
Sijsseltselaan 2
Du Perronhove 15
Breehoven 80
Hemdijk 91
Elbestraat 22
Nichenburglaan 5-2
Verdistraat 3

2804 «E Gouda
9)52 LE Baren
1814 CK Alkoaar
5242 CA Rosmalen
7122 AS Aalten
7771 DK Bardenberg
7443 Gi Nijverdal
4631 AS Boogerheide
EüR
3400 leidling
6706 GE Saoeninoen
6)05 AP Nageningen
6)11 JE Ede
2726 BR Zoeterœeer
6)21 SN Bennekoa
8601 XK Sneek
5463 AG Veghel
3523 JP Utrecht
4941 AB Raamsdonksveer
ÔNB
Eekaolenweg 15
6)0! AL Sageningen
van Deventerplein 4
22)1 TS Voorburg
Lyceumlaan 31
3707 EB Zeist
A Veenstrastraat 16
8471 Al Nolvega
De Barst 3
8701 LD Bolsward
ONB
Oe Praag 14
7908 ED Boogeveen
Steenbeekstraat 29
66)1 AL Zetten
Haarweg 69
6709 PP lageningen
Grietaanslaan 145
8431 CR Oosterwolde (Fr!
Oude Caracasbaaiweg 62 SUE
Hillenstad
Herengracht 467
1017 BS Aosterdaa
fiogeweg 10
6721 VE Bennekoa
Baarbeek 21
8033 BB Zwolle
Alfred Nobellaan 70
3731 DN De Bilt
ONB
Obrechtlaan 25
6711 EK Ede
Zwaluwstraat 202
3145 NB Haassluis
De luurde 8
6662 ZB Eist
Zwaluwstraat 202
3145 NB Haassluis
De Vecht 26
3448 Cl loerden
Grote Dijlakker 30
8701 KI Bolsward
laalkant 40
4051 EK Ochten
ONB
Gr v Prinstererstraat 15 6702 Cl lageningen
The Sorrels School Lane EEG
Stedhai lest Susi
3171 CB Poortugaal
Julianalaan 6
Graaeystraat 6
6525 DP Nijaegen
ONB
3533 Gl Utrecht
Fr Schubertstraat 40
AFR
2196 Rosebank
45 Bath Avenue/e
6708 DN lageningen
Asterstraat 191
6871 BL Renkua
Kerkstraat 40
2500AA Zoeteraeer
Oifordlaan 22
8935 RR Leeuwarden
Sleutelbloei 42
ONB
3443 VZ loerden
B lealingstraat 21
SIE
Paraaaribo
Postbus 1510
2731 BE Benthuizen
Pr Bernhardstraat 53
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Oostenrijk

Curacao

Johannesburg/South-Äfrica

Surinaae

Wat
levensmiddelen
van nature
missen, voegt
Roche toe.
t
- -i

""

-

Roche neemt de natuur als voorbeeld
Als producent inde voedingsmiddelen
industrie weet u eén dingzeker: zonder additie
ven is vrijwel geen enkelindustrieel voedingsprodukt volmaakt We houdenallemaal nou eenmaal
van wat extra smaak en kleur En stellen er prijs
op dat lekker eten ook gezond is. en langhoud

wettehjk m demeeste landen zijn toegestaan.
Vandaar ook dat Roche al saieniang vn/welaile
producenten vanHalffabrikaten en emdprodukten levert. Want de ervaring vanRoche is uniek,
en dat schept een vertrouwensbasis Producen
ten ervaren dat hun Produktenhoger gewaar

baar blijft. Daarin voorziet Roche: de natuuridentieke kleurstoffen,antioxidanten, smaakstoffen
(van het gerenommeerde huis Givaudan). vitami
nes en citroenzuur, voegentoe wat levensmid
delen vannature missen.
BIJ de samenstelling van al haar produkten
laat Roche zich leiden door de natuur zelf: een

deerd worden,en weten dat ze hun consumen
ten het beste voorschotelen: constante kwaliteit.
Roche neemt de natuur als voorbeeld Maar
stelt haar klanten centraal de toonaangevende
research- en Klantgerichte appiicatieserwce, de
omvangrijke bibliotheek waar ieder zich vrijblij
vend en objectief kan documenterenen de waar

van de redenen waarom onze Produkten waren-

devolle adviezen behoren tot de dienstverlening.

Roche levert immers veei méér danalleen het
kwaliteiïsprodukf.

gun uw Produkten
Irvg Henk «tan Slageren, Vitamines er Additieven.
Ing N<o Roœntxifg. G<vaudan smaafcstoHen,
HortmarwLa Roc ne BV. Pcstt-us 42.
3640 AA Mijdrecnt. tel 029>9-d325l, teiex 13523.

73 BAC DONALD IR R A
79 IACINTOSH IR ING R D
75 BAEïER IR R H
71 «AN IR TH A DE
74 1ANSCH0T NU IR II B A
76 HARTENS IR L J H
72 lATHOT IR P J
68 8EER IR F J VAN DER
72 NEER IR 11 J J VAN DER
84 NEEÖNISSEN IR C A J 1!
67 NEIJ8Q0N IR F i
54 NEIJERS IR F
77 KEUS IR A « H N
82 «BUSSEN 1# IR 1! J 1!
69 RELLENA IR D J
55 IENGER DR IR J H
87 «ESO IR G J
77 MEURS IR H
76 BEÏER IR H R
47 BEïKNECHT IR E A 1
80 BICBIELSEN IR A B »
29 IIDDELVELOT IR J
77 BIDDENDORP IR 1 0 VAN
79 BIL DR IR P J J I VAN
86 «ILTENBÜRG IH IR S 8 S
72 BINDERBOÖD IR B
75 SÖCKING IR G J
52 «OL IR J J
74 IONTAGNE IR D B
85 lOONEN IR 8 C
85 ItllDER IR G J
83 BOLDER IR K B
86 BOLDER IR S
67 BOLDER IR S J
65 80NTJEHERF DR IR A K
52 BOS IR D
77 NAEER-HEUVEL V D BN IR P B
85 NETJES IR J J
75 NEÜTELINGS IR T H «
85 BIE08ENB0IJSE IR J A
81 IIEÖNENHÜIS 1K IR C C
70 NIEOMENHOÏZEN IR 1 VAN
70 HJBOER IR J
72 NIJDA1 IR K
64 KOOIEN DR IR A
70 iORTBOLT DR IR 1 D
72 BOTERBANS DR IR S B 1
70 BOOT DR IR 1 J R
67 0BDA8 IR J
83 OLDE BEOVEL IR J G B
80 OLIEBAN IR J J
68 OORDIJK IR J G
48 OORTGIJSEN IR PB G
73 OORTSIJB IR B
80 OOSTERHUIS IR R B G
74 OOSTERLOO IR E J
67 OSTEBDORF DRS IR R L
85 OTTERDIJK IR R L 1 VAU

Koningsgraven 9
Beukelsdijk 58 b
Gen Ninkelisanlaan SI
Van schelbergenstraat 15
Gerhart Bauptaanstr 10
Haagweg 152
PO Box 2079
Dorpsstraat 201
Ruigezandplantsoen 9
Dolderstraat 62
Kijkveld 2
Bosch 46
Vestdijkhove 81
Fl Balthasarstraat 20
Obriglaan 55
La« Allee 71
Peppelhorst 51
Prinsengracht 43
Aœetisthorst 193
Essenburg 66
Boksbergenstraat 13-i
Poelruit 1
Johan Buziaulaan 45
Frans Balskade 189
lestdijk 19
Binervaplein 38
Boslaan 135
Schaepaanstraat 31
Rijnsteeg 8-6B
Vissersdijk 54
Aiethist 6
Tussen de Dennen 12
Goudseweg 98
Bofdijck 16
p/a Postbus 20061
Bolukkenstraat 79-111
Ludgardislei 7
Caibuurstraat 25
De Zaan 82
Bonetastraat 8
Kronerweg 7
Julianastraat 17 a
Narcissenstraat 30
Graaf Janlaan 84
Obrechtlaan 17
Papenpad 14
Nachtegaalweg 13
Abr Kuiperstraat 40
9 Bache Drive
Brigantijnstraat 23
Jhr Repelaerlaan 7
Vossenweg 20
De Barst 9
Aieroever 44
Korte Berenstraat 2

ONS
6363 BD iijnandsrade
3021 AJ Rotterda«
2111 KV Aerdenhout
5913 TN Venlo
EEG
4047 Dormagen :
2282 AJ Rijswijk (ZB)
USA
TX 77252 Housl
1566 AH Assendelft
6635 JS Arnhem
6706 JG Nageningen
6741 HD Lunteren
3353 GE Papendrecht
2726 DR Zoetemeer
2064 XP Spaarrda«
1652 HC Beiloo
6702 DA lageningen
2742 CV Naddinxveen
1015 DL Asisterdas
2592 BB 's Gravenhage
8702 AV Bolsward
6825 BC Arnhei
2811 Sil Reeu*ijk
3584 IT Otrecht
2282 TX Rijswijk
4484 NE Kortgene
3581 XP Otrecht
6741 KG Lunteren
ONB
6702 AN lageningen
6708 PP Nageningen
4201 ZE Gorinches
3645 AR Bijdrecht
3708 BJ Zeist
2821 NB Stolwijk
2341 NC Oegstgeest
2500 EB 's Gravenhage
1095 AX Aiisterdai
BEL
2130 Brasschaat
8921 BP Leeuwarden
8251 IE Dronten
1902 CV Castricui
3951 BP Baarn
3862 CS Bijkerk
6666 BA Beteren
3708 GP Zeist
3723 KA Bilthoven
6705 AX lageningen
8191 XZ Rapenveld
6702 BL lageningen
EEG
Opton Chester
1503 BP Zaandai
7731 AB Oiien
6721 BB Bennekoi
ONB
8701 LD Bolsward
4926 EC Lage Zwaluwe
2011 LX Baarlei
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BRD
c/o Coca Cola Foods

Belgie

Engeland CH 2 2 JB

68 OODEHAN IR E

86 OUDEN P I C DEN

74 OVERBEEK IR I 5 N VAN
86 PftDT IR A VAN DER

73 PAS IR J J VAN DE
35 PASVEER DR IR S

78
75
50
79
75
81
54
54
59
76
76
54
84

PAUISSON-VERVUORT UN IR C
PELGROI IR J A
PENNING IR A E
PEPPING IR il J
PETERS IR N A J
PEOTER IR G DE
PFEIFFER IR O li G
PIE:ERS-RÖO» OE «I IR II
PIETHAAS IR A
PIJKERES IR J VAN
PIJNACKER HORDIJK Uli IR I H
PLOEG IR A E J VAN DER
PLOHERS IR F

53 POLLACK IR F G

71
69
49
66
86
42
73
77
83
57
75
81

POOT IR B J
POST IR G 0 G
POSTSA IR „
POÏJEIIJD IR »
POTT IR E H
RAAD IR K J DE
SAAIJ IR R I DE
RAENAEKERS DR IR B I
REE IR ING J H I VAN
REEOEN IR J VAN
REGT IR H OE
REIJENGA NI IR I C
72 REINTJES IR P L

76
86
75
86
62
72
85
72
69
72
86
71
85
54
68
64
74
76
74
76
75
71
64
75

RESSES IR II
RENTENAAR I I F
REPELIÜS IR C
RIDDER IR D C DE
ROEFS IR I A J
ROCKEL IR J VAN
ROEL IR P A J
ROELOFSEN IR 8
ROETIA» DR IR X
ROGAAR-KARSTEN KS IR I P
ROIIJN IR D J
ROIKES IR S C l
RONTELTAP IR » D
ROOK DR IR J B VAN
ROOIEN DR IR J P
ROS IR A J
ROZEIA 18 8
ROITER IR G P
RÜTTE» IR 1 G 1
SABTOE IR J
SALVERDA IR 1 B
SAVRIJ DROSTE IR F I
SCBAAP IR J E
SCBADE IR J B

Aaelterhout 136
Eamastraat 51 a
Laarweg 39
Beidoornlaan 19
iolenwal 27
4285 Bercer Crt

9403 EJ Assen
6828 BC Atnhei
ONB
6721 DB Bennekoi
7921 BK Zuidwolde
3421 Cl Oudewater
OSA
Concord Ca 94521

ONB

2591 GT 's Gravenhage
2595 EG 's Gravenhage
ONB
Gre Brouwenstiinlaan 2 2343 PL Oegstgeest
Van Tienhovenlaan 23
1412 EB Maarden
2251 Al Voorschoten
liilgenlaan 12
4834 BJ Breda
Duurstedestraat 151
5467 C! Veghel
Plevierdonk 10
ZAI Cusco
Casilla 313
8443 DT Beerenveen
Tolhuisweg 17
8701 ZN Bolsward
De Damen 33
Ranat chen israel
AZ
Rozenstreet 20
6701 CN Sageningen
Nieoeijerstraat 57
6721 VG Benneko»
Grietjeshof 13
8932 DK Leeuwarden
Bondiusstraat 19
1806 St Legier
EOR
Route du lonteliza 58
6706 BC lageningen
Asserpark 44-14-A-6
Noordzijde 65
2411 RC Bodegraven
4041 El Kesteren
Prinsenhof 9
6904 BS Zevenaar
Thorbeckestraat 13
Sinister van Sonstr. 48 5041 CR Tilburg
Spoorstraat 5
7811 GB Esten
Jakarta 12550
AZ
J1 Aipera Raya 50 e
2725 GT Zoeterieer
Redeliaan 8
6703 El lageningen
Englaan 10
Ursulaland 59
Eismastiaat 1D

Engelenburg 339
Vliervlinder 5
Rijnsteeg 8-BGB-14
Loofaert 55
Johan de littstraat 20
Jan Frankenstraat 116
Steenbergen 19
Boeslaan 9
Lai»enschansweg 16
Jan Steenlaan 64
Oude Eekiolenweg 44-16
Jul v Stolberglaan 15
Abersonlaan 1
Graaf Ottolaan 13
De Slinken(
Veneweg 7
lezelgang 5

2036 RK Baarlei
ONB
2317 JR Leiden
6708 PP lageningen
ONB
5258 SN Berlicui (NB)
1215 G8 Bilversui
5246 VE Binthai (Den Bosch)
7921 BV Zuidwolde
6703 El lageningen
2313 Dl leiden
1412 Jl laarden
6707 AP lageningen
3136 AL Vlaardingen
6703 GD lageningen
3843 AK Barderwijk
8701 GV Bolsvard
8313 PB Rutten
5343 XK Oss
OIB

A van Duinkerkenstraat 14 5751 XI Deurne
Boslaan 5
7231 DG larnsveld
lolenweg 45
6741 U Lunteren
Pelikaanstraat 9
8916 AD Leeuwarden
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OSA

Peru
Israel

Zwitserland

Indonesia

71
60
30
42
73
86
83

n

57
64
84
69
57
75
80
75
63
57
73
52
84
84
84
75
61
61
72
75
69
51
84
87
83
69
71
60
51
87
74
74
75
73
72
40
84
H
80
68
82
76
75
46
86
82
76
76
63
72

SCBELLART IIt J II
SCHELTEIA IR C
SCHIERE DR IR C
SCHIERE IR J B
SCBIERE-DEEK «li IR J R
SCHIET IR P T
SCHIFFERS IR J 1 L
SCSIJVENS IR E P H II
SCHIPPER OR IR C J
SCHIPPER IR J A
SCHÖLTE IR 1! J
SCHONEHILLE IR K
SCHOUTEN IR G
SCBOOiEHBöRG IR G A VM
SCHOUWENBURG IR J N
SCHOÜIENBORG-FOEKEN VAN HH IR A 1
SCHÜDDEBOOI IR 1 J
SCHUKKING IR S
SCHÜRE IR F P
SCHOTTE IR R
SIJLL IR L J WAN
SLAGHOIS IR B A
SLAGHOIS II IR B S
SLOTEIAJER IR 1 J
SIEDEIA IR R H
SMEENK IR 1 J
SNOEREN DR IR TH H 1
SOEST IR B L VAN
SOBENSEN IR E J
STADHOODERS DR IR J J
STAI IR A 1
STEEG IR P 1 VAN DE
STEENBLIK IR F A
STEENIS IR 0 VAN
STEGESA« IR H
STEINBÜCH IR E
STIENSTRA IR F
STOOP IR 1 B
STROIJS IR 1
STROIJS-SCHELLEN »AN 1» IR B
SOÏLEKOI IR G VAN
TALSIA IR L
TANIS IR L C
TEEPEN IR J 1
TEIPEL IR I J
1EBPELAAR li IR T J J
TEIPELAARS IR 0 P
TERINR IR J L
TERIEL IR l
TEÖNISSEI IR D J J
ÏEÖTSCHER IR F J J
TIERSIA IR P
TIIIERIANS IR B J » R
THIERS II IR H P J
TITOLAER IR G H J
TOIBE IR 1 B 1 DES
TOOLESS IR B P
TOP IR 8

Oosterduinweg 5
Bosscheweg 39
Ranonkelstraat 369
Prins bernhardlaan 28
Roghorst 32
Vuntuslaan 44

2015 KH Haarlet
5261 AB Vught
2565 BB 's Gravenhage
3722 AG Bilthoven
6708 KI lageningen
1231 NS Loosdrecht
ONB
Ir Poldersansweg 13
6871 XN Renkui
Hugo de vrieslaan 26
6705 AV lageningen
Zuiderstraat 15
1689 HA Zwaag (NH)
ONB
Jupiterweg 17
8251 Al Dronten
Puttershoek 2
6581 CN lalden
Lavendel 3
8101 CR Raalte
Loibardsteeg 2
2312 GH Leiden
J Lavendel 3
8101 CR Raalte
Grotewaard 11
4225 PA Noordeloos
Heiianslaan 28
6705 AH lageningen
Stedekestraat 23
5051 RR Goirle
1 langs h Hazegrietje 17 6821 JZ Arnhei
St Sebastiaanstr 57
5341 LG Oss
Gr van Prinstererstraat 9 6702 Cl lageningen
Gr v Prinstererstraat 9 6702 Cl lageningen
ONB
Uennenlaan 6
5271 RE St lichielsgestel
1902 GN Castricui
Boterbloe» 5
Bultweg 26 a
8346 KC Steenwijk
Veldlaan 24
3956 RH Leersua
OIB
lendellaan 8
6721 BD Bennekoi
Annastraat 9
2611 VV Delft
Brittanjesingel 56
6671 AZ Zetten
Dorpsweg 61
9798 PD Garterwolde
Leidekkerstraat 13
4204 RA Gorinchei
Langhoven 66
6721 SJ Bennekoi
6701 AT lageningen
Plantsoen 134
Leeuweriklaan 8
1403 CR Bussui
Giltaylaan 8
6703 GB lageningen
Bathuenseweg la
7434 PI Lettele
Bathnenseweg 1 a
7434 PI Lettele
van Erckelensstraat 6
7491 DT Delden
6715 JV Ede
Doddendaal 1
3352 AJ Papendrecht
Trasinolen 20
6086 AJ Neer
Napoleonweg 114
3012 VC Rotterdam
Kortenaerstraat 53
5616 SP Eindhoven
Strijpsestraat 165
4157 GH Enspijk
Dorpsstraat 20
1503 HI Zaandai
Jachtenlaan 64
1216 Cl BiIversiii
Hindelaan 34
5825 BE overloon
Kuluutsheuvel 32
OIB
6813 BK Arnhei
Jan Vethstraat 63
7271 HD Borculo
Eikenlaan 55
3204 Tl Spijkenisse
Tritonpad 6
6573 CK Beek-Obbergen
Rijksstraatweg 107
Fr van Eedenplaats 197 2902 VE Capelle a/d IJssel
2597 EB 's Gravenbage
Ruychrocklaan 225
ONB
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67
72
86
42
74
83
71
64
84
86
84
52
46
61
82
87
72
57
81
70
68
72
83
68
64
46
70
75
8b
72
86
76
84
73
73
71
74
68
79
74
68
71
77
78
54
82
55
67
76
53
78
84
64
67
75
39
77
78

TREKKING IR A
TREURNIET IR D 1 L
TREURNIET IR I 1
TOÏSIAS IR D S
OLFSAH IR J
Oïl IR C B DES
OÏTTEWBOOGAART IR TB G
VADER IR J F
VALENBERG IR B J F VAN
VAU IR P J
VALKENGOED IR B B VAN
VEEN IR J J VAN DER
VEENING IR J G
VEERKABP IR C B
VEGER IR A 1 1
VELD IR P B IN 'T
VELDINK-LOÖRSEIA Iii IR G C
VELDSTRA DR IR J
VEN IR J J A VAN DE
VEN IR T VAN DER
VENEIA IR C P
VERBEEK IR A J

nrnm IR S J G I
VERBAGEN IR P I 1
VERBEIJ DR IR J G P
VERSCHOOR IR C
VERSPÜIJ IR A
VERSTEEG IR C
VERSTEEG IR E F J
VERSTEGEN IR P 8 » J
VERSÎRATE IR P G
VERVELD-RODER 11 IR S ï
VERVELDE IR N A
VISSER DR IR F 1 i
VLIET DR IR T VAN
VLIET Iii IR C B VAN
VOCHT IR 1 P DE
VORAGEN DR IR A G J
VOS-SÎEVENSÛ# Iii IR H
VREElAN IR G
VRE8AN IR K
VREÖGDENBIL IR J
VRIES DR IR J A DE
VRIES IR P F DE
VRIES IR TJ DE
8ALREE IR B K VAN
8ALSTRA PROF DR IR P
IARREIAN IR A C J
8ASSENBERG IR A P A 1
IELLE IR PSÏCB DRS TB G
IELS-PROVO KLUIT 18 IR E F
BESTERBEEK IR J 1 1
8ESÏERLING IR F J
8ESTBREENEN IR A VAS
KIEGERSIA IR 1
BIJK IR A J VAN
iIJLBÜIZES IR A E
BIJSES IR A G

6644 AX Ewijk
1831 BC Koedijk
6921 8T Duiven
3971 AA Driebergen
ONB
4143 AS Leerda»
Sperwerlaan 37
7361 AZ Beekbergen
Dorpstraat 106
6708 PP Sageningen
Rijnsteeg 8-16-C
6706 CG lageningen
Ribeslaan 6
2287 BN Rijswijk
Klarinetstraat 20
3332 CZ Zwijndrecht
8 B Vliegenstraat 168
8932 SS Leeuwarden
Verlengde Schrans 138
1077 TN Assterdaa
linervaplein 6-1
7364 AS Lieren
Pospje 8
8702 AV Bolsward
Essenburg 7
3582 SI Otrecht
Lepelaarstraat 43
3461 HC Linschoten
BET JAAGPAD 22
Durban 4001
AFR
73 Baydon Road
5466 PC Eerde
Kapelstraat 44
3972 TV Driebergen
Jachtlaan 34
2624 JJ Delft
Rol Bolstlaan 876
9204 EC Drachten
loezel 95
leisselseweg 16
5751 KL Deurne
fieerderweg 9
8161 BK Epe
7400 AB Deventer
Postbus 87
Fokkerstraat 2
7475 CC larkelo
2461 DA lijk en Aalburg
Violierstraat 24
OKB
Nassaukade 154
1053 LK Assterdas
EÜK
5890 Laerdal
Postbox 68
8031 Dl Zwolle
lonteveroilaan 203
5691 GS Son
Dopperlaan 4
6707 AJ lageningen
Lawickse Allee 46
5463 HL Veghel
Scheifelaar 18
6721 SI Bennekoi
Schuurhoven 23
Boterbloesstraat 13
1562 RZ Krommenie
ONB
6705 BB lageningen
Sparrenbos 37
2121 CP Zoeterseer
Velddreef 138
OSA
851 Interlaken Drive
Lake Zurich 60047
Karveel 22-20
8231 BG Lelystad
Hofbeeklaan 86
6715 EA Ede
p/a Kohenhavns Pektinfabr E0R
Lille Skensved
St Janskerkhof 64
3811 Hl Aaersfoort
Beelsueseweg 20
6721 GS Bennekoi
v d Valk Bouianweg 4
2352 JC Leiderdorp
Foulkesweg 83
6703 BP lageningen
Dr J de Koninglaan 20
2636 BZ Schipluiden
Bet Goor 4
5427 PB Boekei
Zwanenveld 16-27
6538 LP Sijsegen
Dtrechtlaan 16
4926 CK Lage Zwahwe
Asserpark 44-6-A-l
6706 BG lageningen
Langhoven 8
6721 SR Bennekoa
liddenweg 460 d
1704 BL Beerhugowaard
ONB
v d Landelaan 5
6075 GA Herkenbosch
Annadal 41
5551 BS Doeselen
Fazantenlaan 11
1971 KK Uiuiden

Boskaap 8
Kanaaldijk 172
Stonvogelstraat 41
i v Abcoudelaan 13
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Zuid Afrika

Coberco Res Lab

Sogn Noorwegen

Illinois USA
CS 4623 Deneearken

54
74
73
67
74
25
77
76
81

76
74
74
67
73
74
47
75
72
54
86

38
85
86

74
58
76
75
41

»ILLEKENS IR II C 1
HILLERSEN IR B J J
HT DR IR J L DE
III DR IR J S DE
III DR IR 1 DE
HT IR C J DE
III IR J P H DE
III 81 IR J C DE
III II IR J 1 F DE
IITSE8B0RG IR 1 1
BOERDEMAN-BRONKUORST II IR 1 I
ROERDEN IR 1 VAN
lOüOSTRA-BRINKBÜIS II IR 1 J
IÜRDEIANH IR 1
ÏPIA IR X A
ZADELHOF IR B VAM
ZANDSTRA IR I
ZEE IR B
ZEGGER IR B J H
ZIEGERIM IR D 1 P
ZIJLSTRA IR B
ZOOS IR P
ZOÜRBIER IR A 1
ZÜÏDERIIJK IR P P J
ZNAGINGA IR P
ZIART IR R )
ZWIJGERS IR A J
ZIIKKER IR IR K

Harkdal 8
Beneluxstraat 6
iilhelainastraat 31
Nieutie ne; 6
Reeboklaan 24
Spartenplein 8
Gerbergaplantsoen 48
Ihorbeckestraat 208
Pr largrietstraat 3
Andringasingel 14
Keizer Karelveg 62
lark 30
't loudt 1
Bernhardstraat 4
Het Schar 134
Achtertillenseweg 54
Puccinistraat 15
Berglaan 29
Hertog Janstraat 39
Dirk de Derdelaan 201
Ketting»eg 18
Rijnsteeg 8-12-B9
Kreeftstraat 11
Pontanuslaan 18
Diepenbrocklaan 6
Den Engh 10
Kasille 4
Onder den Dael 17

4851 EB ölvenhout nb
6673 AK Andelst
6881 LH Velp
6871 CB Renkui
6705 DB lageningen
8102 JJ Raalte
6231 Kl leerssen
6702 BX lageningen
5171 K» Kaatsheuvel
9062 GK Oenkerk
1185 Hl A»stelveen
8303 JX Eiieloord
2636 HD Schipluiden
6707 CI lageningen
8332 CV Steenrijk
2805 JZ Gouda
5283 JS Boxtel
2716 EA Zoeterieer
5216 AX 's-Bertogenbosch
3132 BE Viaardingen
3743 BP Baarn
6708 PP lageningen
4301 ZE Zierikzee
6821 HR Arnhei
6711 Gl Ede
3461 Gl Linschoten
2811 RC Reeuvijk
1261 CS Elaricun
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Aeromatic AG
CH-4416 Bubendorf/Schweiz
Hauptstrasse 145
Telefon 061/95 25 75
Telex 966158 aera ch

AEROMATIC-Wirbelschicht-Technologie
Einsatzmöglichkeiten

Zusatzeinrichtungen

Unser Bausteinsystem ermöglicht
den Einsatz der AEROMATIC-Apparate zum Trocknen, Sprühgranulieren und Coaten von:

1. Anlagen zur Ruckgewinnung
von Lösungsmitteln
2. Vorrichtungen zum Dosieren
und Wiegen
3. Extruder und Granulier
maschinen
4. Hebe- und Kippvorrichtungen
zum staubfreien Entleeren der
Materialbehalter
5. Schnellschlussventile
6. Schalldampfer
7. Pneumatische Förderanlagen
8. Komplette Rohrleitungen
9. Dampferzeuger

Pharmaprodukten
Nahrungsmitteln
Mikroorganismen
Organischen Chemikalien
Anorganischen Chemikalien
Agrochemikalien
Kunststoffen
Farbstoffen
Naturprodukten

Alleen vertegenwoordiging:

3181 HA Rozenburg
Oranjelaan 46
3180 AC Rozenburg
Postbus 1140
Telefoon: 01819-17244
Telex 29581 favop nl
Telefax: 01819-14567

MEDEWERKERS

There's no doubt that Aspartame is a breakthrough in low calorie sweeteners.
It allows the consumer to control their calorie intake, without concessions to their familiar taste and
preferences.
And now there's another breakthrough: a new, natural way of producing Aspartame, using a natural
catalyst.
Researched and perfected by the Holland Sweetener Company, the result is a very pure sweetener
that's absolutely safe - and absolutely indistinguishable from sugar based products.
It's called HSC Aspartame. And it's the key to creative product development - and marketing success!

H

HOLLAND SWEETENER COMFANY

The natural way of making aspartame.
PO. Box 1201. 6201 BE Maastricht. Bleken; 52. 6212 XW Maastricht. The Netherlands Tel. 043 -212228 Tele* 56384 (HSC Nl) Telefax 043 -216633.

AKSE
08880-4137

H

WAALSTRAAT 6
6673 MA ANDELST

BELLING
08376-4153
BEUMER
08370-15455
BERG

HE

LARIKSLAAN 36
3911 DP RHENEN
KAMPERFOELIELAAN 12
6706 CW WAGENINGEN
DE DREYEN 12
6703 BC WAGENINGEN
GRUTTOWEIDE 10
6708 BH WAGENINGEN
WEZELLAAN 16
6705 DG WAGENINGEN
DE HOEF 45
6708 DC WAGENINGEN
LAWICKSE ALLEE 68
6708 AK WAGENINGEN
NIEUWEWEG 14
6871 CB RENKUM
GR. V. PRINSTERENSTR. 101
6702 CR WAGENINGEN
AUGUST FALISSEWEG 4
6703 AS WAGENINGEN

BEVERLOO
08370-13604
BERG
08370-16730
BOEKEL
08370-23158
BONT
08370-18261
BONTE
08373-13537
BOODE
08370-22005
BUITELAAR
08370-21613

RR
VAN DEN C
WA
VAN DEN JCT
VAN

MAJS

DE

JAM
AW
K
RM

COZIJNSE
08370-17439

JL

TARTHORST 84
6798 JC WAGENINGEN

DEKKER
08370-17801
DELDEN
08370-15597
DORP
08370-22914
DÜSTERHÖFT
080-556963

M

THORBECKESTRAAT 113
6702 BT WAGENINGEN
TROELSTRAWEG 79
6702 AG WAGENINGEN
SAV. LOHMANSTRAAT 29
6702 BM WAGENINGEN
SCHOLLSTRAAT 3
6225 XR NIJMEGEN

VAN

JR

VAN

LJ
EM

IM

BORNSESTEEG 1-18A
6708 GA WAGENINGEN
GRAVIN MARIASTRAAT 5
2415 AZ NIEUVENBURG

FONTIJN
085-342512

M

CHOPINLAAN 51
6865 EX DOORWERTH

GAAKEER
08370-22814
GERAEDS
08370-21323
GEURTS
08370-11402
GROOT

J

MARIJKEWEG 28-C-4
6709 PG WAGENINGEN
SCHAEPMANSTR 115
6702 AS WAGENINGEN
ROGHORST 61
6708 KC WAGENINGEN
GR. V. PRINSTERENSTR. 87
6702 CP WAGENINGEN
SCHAEPMANSTR. 101
6702 AS WAGENINGEN
OOSTSTEEG 140
6798 AZ WAGENINGEN
THORBECKESTRAAT 4
6702 BR WAGENINGEN

EKASARI
08370-21328
END

GROOT
08370-21560
GROOT-MOSTERT
08370-14126
GRÜPPEN
08370-13564

VAN DER

CCJM
TJ
DE

B

DE

J

DE

AEA
H
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HAAN-GERBRANDS
08373-14618
HARTMANS

DE

M
S

HEIDA
08370-10021
HOOIJER
08373-23812

G

JAG ER

Th

JANSEN
08306-22905
JELLEMA
08389-14116

JH

KEURENTJES

JTF

KOENEN

PHM

KRAMER

NS

KROEF
08370-14995
KREUNINGEN
08380-18446

OHM

HJH

A

EW

BART CRUMSTRAAT 35
6866 AB HEELSUM
THORBECKESTRAAT 220
6702 BZ WAGENINGEN
GRASPIEPERWEIDE 11
6708 LR WAGENINGEN
PETRONELLAWEG 22
6871 EW HEELSUM
ROUWENHOFSTRAAT 15
6701 BA WAGENINGEN
AKELEISTRAAT 16
6666 XM HETEREN
ALEXANDERWEG 14
6721 HG BENNEKOM
MASSENWEG 37
6991 CM RHEDEN
HAMMARSKJOLDPARK 26
6671 BN ZETTEN
DE HUNZE 21
8051 KZ HATTEN
EEKMOLENWEG 15
6703 AL WAGENINGEN
IRENELAAN 6
6713 MX EDE
HAGEWEG 10
6721 BENNEKOM
KOLKAKKERWEG 162
6706 GS WAGENINGEN
KEYENBERGSEWEG 70
6871 WK RENKUM
HAARWEG 55
6709 PM WAGENINGEN
ASTERSTRAAT 191
6708 DN WAGENINGEN
MARGRIETLAAN 54
6713 PN EDE
TARTHORST 961
6708 JG WAGENINGEN

LAAN
08389-8742
LAAR
08270-21412
LAMMERS
08737-15675
LIEVENSE
08370-11748
LINSSEN
08370-20734
LOEF
08380-12406
LUYTEN
08370-23376

VAN DER T

MEERDINK
08370-14805

G

CELEBESSTRAAT 1
6707 ED WAGENINGEN

NOOMEN
08306-22686
NOUT
08370-23892

A

NARCISSENSTRAAT 30
6666 HA HETEREN
PAPENPAD 14
6705 AX WAGENINGEN

PADT
08389-19604
PILNIK
08370-14456
PRINS
08370-20226
PRONK
08370-15092

VAN

G
WL
L
JPH
HW
H

MJR

VAN DER A
W
A
W

LAARWEG 39
6721 DB BENNEKOM
BOESLAAN 5
6703 EN WAGENINGEN
THIJSSELAAN 1A
6705 AK WAGENINGEN
ROOSEVELTWEG 312
6707 GV WAGENINGEN
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P/A

PURWANTO
REITSMA
083783-14396
RENARD
08370-12701
RIET
08380-15535
ROMBOUTS
08306-22593
RONTELTAP
08389-13205
ROOZEN
08370-10625
R02IE
080-561073
SCHEIJGROND-WEGKAMP
08370-18034
SCHOLS
08380-22764
SEARLE-VAN LEEUWEN
08389-8011
SOMERS
080-550880
STEGE
08370-20378
STEMPER
08380-3966
STOLP

TRAMPER
08370-12742
TWEEL
08370-18289
VERLAAN
08370-16331
VIETOR
030-89384
VIS
08370-20370
VLIET
08389-19057
VORAGEN
08370-16976
WALSTRA
08370-13656
WELDRING
08370-11825
WESSELS-VAN BLIJENBURGH
08380-11014
WESTERBEEK
08370-20694
WIT
08370-18321

JCE
C
VAN 'T

K
FM
AD
JP
HJ

EH
HA
MJF
WAC
VAN DER HJ
H
W

VAN DEN WJJ

P
RJ
VAN DE

JW

VAN

T
AGJ

P
JAG

JJM
JC

P/A

IAC, LAWICKSE ALLEE 11
BEEMD 3
6871 LL WAGENINGEN
WESSELS KAPPER, NUDESTR. 1
WAGENINGEN
ACACIALAAN 11
EDE
POLDERSTRAAT 6
6666 LD HETEREN
EDESEWEG 117
6721 JT BENNEKOM
ABERSONLAAN 1
6703 GD WAGENINGEN
VOSSENDIJK 187
6534 TS NIJMEGEN
ROGHORST 109
6708 KD WAGENINGEN
PETER DE HOOGSTR. 66
6717 PX EDE
MARIJKEWEG 21
6721 GN
HAZENKAMPSEWEG 8
6531 NJ NIJMEGEN
SPORTSTRAAT 44
6707 GJ WAGENINGEN
POLLENSTEIN 43
6714 DD EDE
HOLLANDSE WEG 151 A
WAGENINGEN
ERICALAAN 4
6703 EM WAGENINGEN
THORBECKESTRAAT 152
6702 BW WAGENINGEN
THORBECKESTRAAT 518
6702 CL WAGENINGEN
OPSTERLAND 34
3524 CH UTRECHT
POMONA 24
6708 CA WAGENINGEN
SCHUURHOVEN 23
6721 SM BENNEKOM
SPARRENBOS 37
6705 BB WAGENINGEN
G. FOULKESWEG 83
6703 BP WAGENINGEN
WEZELLAAN 11
6705 DE WAGENINGEN
STOMPEKAMPERWEG 9
6711 BJ EDE
GR. V. PRINSTERENSTR. 33
6208 CM WAGENINGEN
THORBECKESTRAAT 208
6702 BX WAGENINGEN
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WOLTERS
08380-17345

I

HAKSELSEWEG 78
6713 KX EDE

YOUSSEF
08370-20991

YB

RIJNSTEEG 8-14B
6708 PP WAGENINGEN

ZOON
08370-13564
ZUILICHEM
08370-11351

P

THORBECKESTRAAT 4
6702 BR WAGENINGEN
EVERLAAN 1
6705 DH WAGENINGEN

VAN

DJ
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HEIN?

HEINZ TOMATO KETCHUP
Wereldberoemd werd Heinz door z'n ketchup.
Vervaardigd volgens een vast - geheim - recept sinds
1869. Maar natuurlijk willen we best vertellen wat er
zoal in gaat: volle zoete tomaten, specerijen, azijn, 'n
snufje zout en een tikkeltje suiker. Verder voegt
Heinz er echt niets aan toe. Geen bindmiddelen,
geen conserveringsmiddel of kleurstoffen. U kunt er
van op aan dat alles in Heinz ketchup van de natuur
komt. Daardoor is Heinz ketchup al vele generaties
vermaard om zijn pikante, volle smaak.
Een smaak, die zelfs het eenvoudigste gerecht
boven het alledaagse uittilt.

HEINZ KETCHUP,
DE ECHTE EN DAT PROEF JE.

HOTEL • RESTAURANT • REITERHOF

Qut Qrewe
bekend om zijn gemoedelijke gastvrijheid in een stijlvolle,
eeuwenoude boerderij, om zijn verfijnde keuken, om zijn
komfortabele hotelkamers en om zijn uitstekende zomer- en
wintersportmogelijkheden,
Alweer zon initiatief van een Wageninger!

i r

Qut Qrewe

Hotel/restaurant/manege • 5778 Meschede-Schüren • © (02978) 516

Waar RUST nog „ECHTE RUST" is.

Uoor elke gelegenheid, voor el\budget.
Wij heten U van harte welkom.
Nederlandse Direktie.
vj/ II
j. Beugels.

(J^)

—

B. Luthi.

ADVERTEERDERS
biz.

Aga
Alfa Laval
Calvé
Coberco
Damco
DMV Campina
Douwe Egberts
Duyvis Rector bv.
Effi
Esovin
Favopak
Gammaster
Heino Krause
Heinz
Honig
Hotel Gut Grewe
H.S.C.
Jongerius
van Melle
Melkunie
Mora
Nutricia
Norit
Olivetti
Pembroek
Roche
Samson
Siersema
Stork
TDV
Tetra Pak
Unilever
Venco
VMT
Zeelandia

128
130
200
232
225
90
150/232
129
210
220
206
225
228
190
229
222
176
88
173
167
174
200
89
190
214
194/195
186
38
14
52
178
210
204
182
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van de Studentenvereniging
"Nicolas Appert"
ONDERWERP : Kennismaking met Coberco
Beste leden en oud-leden,
Dagelijks komen vrijwel overal in ons land en ook ver daarbuiten Coberco-produkten op
Produkten in de meest uiteenlopende vormen.
Met melk in de hoofdrol maakt Coberco levensmiddelen voor de consument en voedingsindustrie.

tafel.

Coberco is een jonge, krachtig innoverende, Nederlandse zuivelcoöperatie, gevestigd in het oosten
van Nederland, met ruim 11.000 leden-veehouders.
In 30 bedrijven bewerken 3.500 medewerkers jaarlijks 2.500 miljoen kg melk tot volwaardige voeding.
De onderneming is georganiseerd in 6 divisies, afgestemd op een verscheidenheid aan markten.
Voor de handhaving en uitbreiding van haar positie in deze markten heeft Coberco behoefte aan
goede, praktisch gerichte doorzetters die verder willen in een dynamische onderneming met wereld
wijde, commerciële activiteiten.
Gemotiveerde personen kunnen bij ons hun hart ophalen op gebieden zoals :
- kwaliteitsbewaking
- produktaanpassing en -verbetering
- onderzoek en produktontwikkeling (R en D)
- marketing.
Wie zichzelf kan plaatsen in de hierboven beschreven omgeving wordt uitgenodigd te reageren bij
onze concern-afdeling Personeelszaken, Postbus 91, 7200 AB £utphen (tel. 05750 - 18131).

Coberco. Zuivel op z n Boerenbest.

COLOFON
Het binnenwerk van dit jubileumboek is vervaardigd uit 90 grams
houtvrij mat MC papier. De tekst is met behulp van het tekstverwerkingspakket Word Perfect en een Olivetti M19 Personal Computer ingevoerd; de
prints zijn met behulp van een laserprinter type 282686 A-HP verkregen.
De titelpagina's zijn met behulp van een Atari computer (1040 ST) en het
tekstverwerkingspakket Signum en een printer van het type NEC-P6 verkre
gen.
Het geheel is op A4 aangeleverd en verkleind tot 82%. Druk- en raster
werk is verzorgd door drukkerij Vonk te Zeist. De omslag is gemaakt van
240 grams houtvrij sulfaatkarton; het geheel is genaaid, gebonden en met
2.4 mm bord-gaas overlijmd, gerond, gekneept en gekapitaald en voorzien
van schutbladen (120 grams hv offset).
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