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Voorwoord
Deze portretserie van vroegere en huidige leermeesters in de zoötechnische vakken
aan de Landbouwhogeschool /-Universiteit, thans Wageningen University, onderdeel
van Wageningen UR, van 1918 – 2012 is in twee etappes ontstaan.
De eerste versie van een portretserie werd getoond bij het 9e lustrum van “De
Veetelers” in 2007.
Vervolgens werd op initiatief van de lustrumcommissie “Goudkoorts” in 2012 bij het
50-jarig bestaan van studievereniging “De Veetelers” een verder voltooide en
verbeterde versie van de serie vertoond in de hal van het nieuwe Zodiac (zie
onderstaande aankondiging).

Het is de bedoeling om met dit boekje het verzamelde fotomateriaal voor het
nageslacht te bewaren. Het was me een groot genoegen om al dit materiaal over
mijn oude leermeesters, hun voorgangers en hun opvolgers te verzamelen en te
bewerken.
De oude leermeesters deden de herinneringen aan een leuke studieperiode in de
veeteelt (1953 – 1960) herleven.
Er is weinig tekst in het boek opgenomen.Het was de bedoeling om er een fotoboek
van te maken met een zeer beperkte tekst ter toelichting.
De tekst is een mengeling van geschiedkundige feiten op grove hoofdlijnen
aangevuld met persoonlijke herinneringen en ervaringen en enkele anecdotische
verhalen. De tekst is zeker niet bedoeld om te komen tot een volledige
geschiedschrijving van de Landbouwuniversiteit of van de vak- en leerstoelgroepen
over de aangegeven periode.

Mochten er onverhoopt onjuistheden in tekst of portretten voorkomen deze graag
melden bij de samensteller: Rienk van der Berg (zie pag. 121).
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Hoofdstuk 1
Cartoons en foto’s uit vroeger tijden
De in dit hoofdstuk getoonde cartoons van Broekema en Ritzema Bos werden
gemaakt door Louis Raemaekers. Hij was destijds leraar tekenen aan de
Rijkslandbouwschool en één van hun collega’s. Hij genoot grote bekendheid als
cartoonist. Later nam hij zijn ontslag bij de school en werd politiek tekenaar voor
dagbladen.

Broekema op de tuin bij het Spijk waar vele rassenproeven werden gedaan.
Luitje Broekema werd leraar aan de Rijkslandbouwschool in 1877.
Hij doceerde drie vakken: plantenteelt, veeteelt en zuivelkunde.
In 1885 werd hij directeur van de school..
Later, in 1904 groeide de school uit tot de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en
Bosbouwschool (RHLTBS). Broekema bleef directeur tot 1916.
In 1918 werd de RHLTBS verheven tot Landbouwhogeschool. Vanaf dat moment
kon ze dus academische titels verlenen.
Broekema werd de eerste veeteelthoogleraar aan de Landbouwhogeschool maar hij
was vooral bekend als kweker van nieuwe tarwerassen.
Verschillende tarwerassen werden bekend zoals bijvoorbeeld : de Duivendaal- en
Spijktarwe, later de Wilhelmina- en Julianatarwe.
5

Broekema afgebeeld met speelgoedkoe, waarschijnlijk om de weinig florissante
toestand met “eigen dieren” bij de vakgroep aan te geven.
Met het onderschrift wordt door Raemaekers zijn niet al te sterke Duits aan de kaak
gesteld.
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Gezicht op Wageningen uit de jaren 60 met rechts de Ritzema Bosweg.
Op de voorgrond het gebouw van Tropische Landbouwplantenteelt van toen met
daarachter de Bevrijdingskerk, destijds bekend als de “gereformeerde” kerk.

Jan Ritzema Bos werd in 1869 reeds op 19-jarige leeftijd leraar aan de
Landhuisdhoudkundige school in Groningen.
Hij promoveerde in 1874. Daarna (in 1876) werd hij leraar dierkunde aan de
Rijkslandbouwschool in Wageningen. In 1918 werd hij bij de Landbouwhogeschool
aangesteld als hoogleraar.
Later was hij o.a. directeur van het “Willie Commelin Scholten”-laboratorium,
buitengewoon hoogleraar in “De ziekten der planten” te Amsterdam en directeur van
de Phytopathologische Dienst- later Plantenziektenkundige Dienst- in Wageningen.
Hij werd wel “de vader der Nederlandse phytopathologie” genoemd.
Naast internationaal vermaard onderzoeker was hij ook een bekwaam leraar en
voorlichter.
De Ritzema Bosweg in Wageningen houdt de herinnering aan zijn naam in stand.
7

Om zijn onderwijs als leraar dierkunde beter te kunnen geven deed Ritzema Bos
entomologisch onderzoek. Zijn collega Raemaekers maakte deze fraaie cartoon van
hem.
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De cartoons op de volgende bladzijden van de professoren De Jong en Politiek en
de tekeningen bij de hoogleraren in propedeuse en kandidaats werden gemaakt door
Henk Stappers,een oud-veeteler die werkzaam was in het pluimveevoedingsonderzoek bij het CLO-instituut “De Schothorst”. Hij had tekentalent. Zijn illustraties
werden ook gebruikt om “het verhaal” voor lezingen en colleges mee te verfraaien.
Later was hij o.a. actief als voorzitter van de schildersgroep “Het Amersgilde” te
Amersfoort en organiseerde diverse schilderijententoonstellingen.

Prof. De Jong in vol ornaat. Hij was de eerste Rector Magnificus aan de
Landbouwhogeschool die meerdere jaren achtereen (1957–1960) in functie bleef.

Wieger de Jong stond bekend als een groot veekenner en een goed organisator.
Voor hij hoogleraar in de veeteeltwetenschap aan de Landbouwhogeschool werd,
was hij twintig jaar veeteeltconsulent geweest en had leidinggevende functies vervuld
bij diverse stamboeken.
Zijn colleges waren erg op de praktijk gericht en gingen veel- misschien wel te veelover bloedlijnen.
Als hij college gaf deed hij dat vaak met één hand in zijn broekzak. Dan speelde hij
met de sleutelbos die daar in zat. Soms gaf dat aanleiding tot onverwacht gerammel.
Het is niet bekend of hij daar een speciale bedoeling mee had. Slapers wakker
maken? Of was het gewoon een soort stereotiep gedrag?
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Exterieurbeoordeling was zeer belangrijk bij het vak veeteelt onder Prof. De Jong. Je
moest ook de huid van de koe voelen om het dier goed te beoordelen. We moesten
er veel in oefenen. Sommige veeteeltstudenten zagen in één oogopslag of een koe
bij stamboekinschrijving met een b+,b of b- moest worden opgenomen Ze konden dat
vaak ook nog toelichten met prachtige termen uit het vakjargon,
zoals:”voldoende typisch, evenredig gebouwd, fraai gelijnd,sterke bovenbouw, de
kop straalt adel uit, de benen zijn droog en sterk, etc”. Wat minder begaafden op dit
terrein keken er met afgunst naar en sommigen kozen later – om hier niet meer mee
geconfronteerd te worden- voor een werkkring in de veevoedersector.
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Links: het krukje, waar Politiek en zijn tijdgenoten op zaten tijdens de colleges
veeteelt in het zaaltje op Duivendaal. Volgens de verhalen werden tijdens
koudeperioden de krukjes rond de kachel geplaatst.
Rechts: het bekende flanelbord waarmee hij zijn fokkerijwijsheden toelichtte.

Rommert Politiek studeerde snel (in 4 jaar tijd afgestudeerd aan de LH in Veeteelt,
terwijl men er toen gemiddeld 7 jaar over deed).
Na een korte periode als onderzoeker gewerkt te hebben aan de onderwerpen:
“eiwitgehalte in de melk”en “melkbaarheid” werd hij al snel lector en later hoogleraar.
Hij was een goed docent. Tijdens colleges en lezingen maakte hij met verve gebruik
van diverse hulpmiddelen ( o.a. het flanelbord) om de fokkerijwijsheden voor het
publiek te verduidelijken.
Tijdens de lezingen uitte hij wel kritiek op de fokkerij in het verleden. Hij
waarschuwde o.a.voor het te weinig gebruik maken van productiegegevens en teveel
op exterieur fokken.
Uiteindelijk zou hij, o.a. door het versterken van de wetenschappelijke basis onder
het vak, de Nederlandse veeteelt wereldwijd op de kaart zetten.
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Politiek gaf als jong lector Cees van Velzen bij het afstuderen een varken om te
beoordelen. De examenkandidaat verscheen destijds bij het examen nog in jacquet!
Cees van Velzen, als student al een erkend koeienkenner, was niet erg gelukkig met
het varken. Het is mij niet bekend of Politiek dit met opzet deed, maar als ouddocent
kan ik er wel veel begrip voor opbrengen. Het is bij een examen altijd zaak er op aan
te sturen dat de krachtsverhoudingen passen bij de gebruikelijke rolpatronen!
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Hoofdstuk 2
Voor veetelers bekende hoogleraren uit de
propedeuse en kandidaats uit de jaren 50

Reinders-Gouwentak, beter bekend als Julia, was de medewerkster, echtgenote en
later opvolgster van Reinders. Zij was wel erg intelligent.
Op 16-jarige leeftijd behaalde ze gymnasium α en ß! en later promoveerde ze cum
laude. Maar ze stond niet bekend als prettig in de omgang.
Over haar inschikkelijkheid wordt vermeld: “geprobeerd werd haar te bewegen tot
enige souplesse, een eigenschap die zij ten enenmale miste!”. Zij heeft in ieder geval
een primeur: Van de Wageningse hoogleraren is zij - voor zover bekend - de enige
die ooit door een student met een revolver is beschoten! De dader, een Bulgaars
student, had ze waarschijnlijk tijdens het practicum op niet mis te verstane wijze
duidelijk gemaakt hoe ze over hem en zijn prestaties dacht. Ze maakte de
studievoortgang voor hem onmogelijk omdat ze hem zelfs geen gelegenheid meer
wilde geven om examen in de plantkunde af te leggen. Hij zal geen andere oplossing
meer gezien hebben. Ze overleefde de aanslag, maar het was wel groot nieuws.
Bij het practicum was het: “schroeven, schuiven en schermen” belangrijk
om het onder de microscoop liggende, zelf gesneden plantenmateriaal beter te
kunnen bekijken (zie tekening).

13

14

Reinders stond bekend als een groot didactisch talent.
Gelezen uitspraken over hem:
- een zeldzaam vermogen om problemen te stellen en tot de kern der zaken
door te dringen.
- een beperking van het onderwijs tot het doorgeven van resultaten was in
zijn ogen rampzalig (!). Het ging om de weg welke tot de resultaten had
geleid.
Bij plantkunde had men destijds de beschikking over een - zeker voor die tijd bijzondere projectie-installatie, waarmee tijdens de colleges fraaien beelden werden
getoond.
Het leveren van topkwaliteit onderwijs was steeds het streven. Bekend was de
“vinnige” uitroep van Julia door de collegezaal naar de assistent die de
apparatuur bediende : “Willem , het kan scherper”!
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Den Hertog, was tijdens de colleges vaak in actie met hele grote formules op het
bord. Hij gaf college in de organische chemie.
Daarnaast werden er colleges in de anorganische chemie gegeven door Prof.
Tendeloo. Het volgen van vele practicummiddagen voor scheikunde was verplicht.
Daar waren de bekende practicumleiders Broekman en De Graaf.
Van De Graaf werd onderstaande uitspraak zeer bekend: Toen hij een student
ontdekte die twee stoffen, die persé niet met elkaar in contact mochten komen
wegens explosiegevaar, toch in zijn apparatuur had gemixed, en daaronder een
brander wilde aansteken, vroeg hij hem: “Zo meneer, bent u de jongste dag aan het
vervroegen?”.
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Prof. Prakken probeerde reeds in 1954 ons de bouw van DNA uit te leggen.
Hij schreef daarbij veel op het bord waarbij hij in karakteristieke houding ook het
onderste deel van het bord volledig benutte. Een opvallende bijkomstigheid: zijn vaak
kleurrijke sokken werden in deze voor hem typische houding goed zichtbaar.
Examen doen bij Prakken was niet eenvoudig.
Hij was een heel precies man en streefde wel heel erg naar het “papegaai-effect”.
Citaten van iemand die het vak deed:
“Tijdens het eerste college begon hij op dicteersnelheid college te geven. Toen hij
constateerde dat wij niet onmiddelijk begonnen op te schrijven wat hij dicteerde,
maande hij ons dit wel te doen, want hij verwachtte dat wij zijn college letterlijk
konden citeren”.
Over het examen ongeveer een jaar later: “Hij begon een zin en die moest ik dan
afmaken” !
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Een “tjasker” voor de bemaling.

Hellinga gaf destijds aan veetelers twee voor het kandidaatsexamen verplichte
vakken nl. :
- de leer van de afwatering en polderbemaling
- de leer van de grondverbetering
Toen werden er nog eens “all round”-veetelers afgeleverd !!
Je zou er over kunnen twisten of deze vakken verplicht in het vakkenpakket
van een veeteler moeten worden opgenomen. Ik had er destijds veel begrip voor.
Afkomstig van een boerderij in -destijds nog- een vaarpolder had ik de nadelen van
een te hoog c.q. te laag waterpeil in de polder al vaak van dichtbij gezien en ervaren.
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Destijds werd het vak “grasland” gegeven door het duo ‘t Hart en De Vries. De Vries
deed vooral de botanische samenstelling.
’t Hart stond bekend als zeer deskundig op zijn vakgebied, maar zijn colleges hadden
wel vaak een hoog droge stof-gehalte.
Later werden zijn bevoegdheden uitgebreid en werd hij richtingshoogleraar en
beheerder van de “Afdeling landbouwplantenteelt en graslandcultuur”.
De belangstelling voor landbouwplantenteelt was vroeger veel groter dan nu. Enkele
gegevens ter illustratie:
Aantal studenten afgestudeerd in 1951 – 1961 per richting:
NL1
NL2

Akker en weidebouw
Veeteelt

288
110

Hoe anders is dit nu!
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De Vries was de grondlegger van de botanische graslandkunde.
Vooral de fenotype-milieu interactie had zijn belangstelling. Hij was een grote kenner
van planten en vogels.
Als “soortenfreak” en verzamelaar van graslandplanten - met herbarium actief -,
spraken zijn colleges mij toendertijd zeer aan. Ik heb er weinig van gemist.
Bovendien was hij een zeer aimabel mens. Als je bij hem een scriptie maakte werd
de eindbespreking daarvan bij hem thuis gehouden en na afloop mocht je aanzitten
aan de zeer royaal voorziene dis in huize De Vries. Daarbij werd soms kummel
geschonken.
In die tijd was thuisbezoek zeker niet algemeen gebruikelijk.
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Slicher van Bath was de grondlegger van het vak agrarische geschiedenis. Hij was
een man met naam en faam die tot op zeer hoge leeftijd nog met zijn vak bezig was.
Destijds volgde slechts een enkeling deze voor veetelers niet verplichte colleges
maar met het klimmen der jaren neemt de belangstelling voor dit vak vaak meer dan
evenredig toe, zelfs/ook bij sommige (oud-)veetelers.
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Hoofdstuk 3.1 Veeteelt – Fokkerij
Als eerste “hoogleraar in veeteeltwetenschap” aan de LH werd in 1918 Luit
Broekema aangesteld. Drie jaar later werd hij opgevolgd door Dirk Leonard Bakker.
Tot de leeropdracht van Bakker behoorde “het verzorgen van onderwijs in de
rundvee- en varkensteelt”. Speciale aandacht ging toen uit naar de houderij, fokkerij
en de gezondheidszorg, zowel in gematigde als in tropische gebieden.
In 1947 werd Wieger de Jong de opvolger van prof. Bakker. Hij stelde Thomas de
Groot, de toenmalige directeur van de Groninger HLS als lector aan. Prof. De Jong
doceerde de algemene en bijzondere teelt, zowel de Nederlandse als de koloniale
richting. De lector verzorgde de hulp- en steunvakken voor de veeteeltstudie zoals
anatomie, gezondheidsleer en rassenkennis.
In 1959 overleed Prof De Jong. Zijn functie werd toen opgesplitst. Voor de algemeneen bijzondere veeteelt werd een lector benoemd : Rommert Politiek.
Voor de tropische vakken werd een buitengewoon hoogleraar aangesteld: Piet
Hoekstra (zie hoofdstuk 3.6).
Het lectoraat van Politiek werd in 1968 omgezet in een ordinariaat.
In 1969 werd Job Bouw, de grondlegger van het bloedgroepenonderzoek in
Nederland, als persoonlijk lector bij de vakgroep aangesteld.
Als lector en hoogleraar heeft Politiek veel gedaan om het veeteeltonderwijs opnieuw
vorm te geven en naar een hoger niveau te tillen. Aan hem is het te danken dat de
populatiegenetica zijn intrede deed in de veefokkerij. Ook werd hij bekend om zijn
kritiek op de destijds in Friesland gevolgde fokkerijkoers. In de 70er jaren werd een
proef gedaan waarbij vaarzen afkomstig uit Friesland en Noord-Holland werden
vergeleken. De uitkomsten van deze proef bevestigden duidelijk zijn stelling.
Door Politiek en zijn school werd veel onderzoek gedaan en gepubliceerd.
Bovendien zat hij in vele commissies binnen en buiten de LH. Samenvattend kan
worden gezegd dat hij de Nederlandse veeteelt op de wereldkaart heeft gezet.
Onder de opvolgers van Politiek -in 1989 Pim Brascamp en daarna in 2002
Johan van Arendonk- is het vakgebied verbreed. Vermeld wordt dat de
leerstoelgroep zich bezig houdt met onderwijs en onderzoek op het gebied van
fokkerij en genetica van dieren die een functie hebben voor de mens in
voedselproductie, gezelschap, recreatie en natuurbeheer. Anders dan voorheen
komen gezelschapsdieren nu dus ook aan bod.
Er wordt onderzoek gedaan aan “milk genomics”, waarbij ze op wereldniveau
een leidende rol vervullen. Andere onderwerpen zijn o.a. genetische achtergronden
van robuustheid bij kippen, osteochondrose bij paarden, onderzoek naar de
mogelijkheden van genetische selectie ter verbetering van het welzijn van varkens.
Ter versterking van staf en onderzoek werden in de loop der tijd achtereenvolgens
Marius Giphart, Martien Groenen, Roel Veerkamp en Marcel Visser aangesteld bij de
leerstoelgroep. Bij de portretten is hun specialisme aangegeven.
De ABG-groep neemt deel aan een Erasmus Mundusprogramma, waarbij in
samenwerking met een aantal andere landen een opleiding van hoge kwaliteit moet
worden verzorgd voor een “European Master of Animal Breeding and Genetics (EMABG)”.
Vermeldenswaard is ook dat Johan van Arendonk in 2006 de Justus von Liebig-prijs
ontving en in 2011 een eredoctoraat van de universtiteit van Poznan in Polen
vanwege de grote verdiensten op zijn vakgebied.
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Hoofdstuk 3.2 Veeteelt – Houderij
De naam van de vakgroep veranderde nogal eens in de loop der tijd.
Oorspronkelijk “Veehouderij” werd later,”Gezondheidsleer en reproductie”, daarna
“Dierhouderij”. Uiteindelijk volgde opsplitsing in: Adaptatiefysiologie, Kwantitatieve
veterinaire epidimiologie en Ethologie. Later werd de laatste groep vervangen door
Gedragsecologie(Zie pag. 51).
De onderdelen van het vak veehouderij (anatomie, rassenkennis en gezondheidsleer)
werden vanaf 1947 verzorgd door lector Thomas de Groot. Deze ging in 1957 naar
de Nederlandse stikstofmeststoffenindustrie.
Als zijn opvolger werd Stegenga benoemd en het lectoraat werd ordinariaat. Theun
Stegenga was een veterinair die zijn sporen had verdiend als secretaris van de Bond
van KI-verenigingen in Nederland.
Tijdens de periode de Groot lag het accent nogal op feitenkennis. Op het examen bij
de Groot kon je een bot uit de voorraadbak voor je neus krijgen en dan moest je
maar vertellen welk bot het was, welke spieren er aan vast zaten en waar die voor
dienden, etc. Ook bij de rassenkennis werd er een uitgebreid aantal rassen getoond
en we onthielden de naam van de rassen vaak aan allerlei vreemde details bijv.: de
pet van de begeleider, de man die de koe vasthield, de achtergrond, etc. Je had
pech als er op het examen andere plaatjes werden gebruikt dan in het oefenmateriaal in de boekjes. In de loop der tijd is er meer nadruk komen te liggen op
fysiologische achtergronden van functioneren van dieren.
Stegenga overleed vrij plotseling in 1972. Hij werd opgevolgd door Oosterlee, een
dierenarts die voordien o.a. werkzaam was bij het bloedgroepenonderzoek in
Wageningen. Toen Oosterlee voor meerdere jaren rector van de
Landbouwuniversiteit werd moest er hulp komen om onderwijs en onderzoek voort te
zetten. Daarvoor werd dr. Arie Hoogerbrugge aangesteld. Hij was jarenlang
werkzaam geweest bij de Afdeling Zoötechniek van de Faculteit Diergeneeskunde in
Utrecht. Door ziekte moest hij zijn loopbaan voortijdig beëindigen en hij werd
opgevolgd door Jos Noordhuizen. Jos was gepromoveerd bij prof. Arie Brand en
betrokken geweest bij onderwijs en onderzoek in bedrijfsbegeleiding aan de Faculteit
Diergeneeskunde in Utrecht. In 1998 verliet hij de Landbouwuniversiteit.

Adaptatiefysiologie
Sinds 2000 staat de ADP-groep onder leiding van Bas Kemp. De groep heeft
expertise op het gebied van immunologie, energie-metabolisme, vruchtbaarheid en
gedragsfysiologie. Ze gebruikt een multidisciplinaire aanpak om de adaptatie van
dieren aan hun omgeving te bestuderen.
Doel is het vergemakkelijken en ondersteunen van de adaptatie van huisdieren aan
hun veranderende en uitdagende omgeving om hun welzijn en gezondheid te
bevordereren.Sleutelonderwerpen bij het onderzoek van de groep zijn:
lange-termijn effecten van omstandigheden in het vroege leven op gezondheid en
welzijn in het latere leven, en ondersteuning gedurende kritische transitieperioden
(bijv. spenen van biggen, begin lactatie bij melkvee).
In 2009 beoordeelde een internationale commissie het onderzoek van de groep als
“very good to excellent” en “competative to world leading”.
Sinds 2011 is de groep betrokken bij Wageningen CAWA ( Wageningen Centre of
Animal Welfare and Adaptation) waarbij door samenwerking met andere
Onderzoeksinstituten een brug wordt geslagen tussen fundamenteel onderzoek en
practische toepassing.
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Hoofdstuk 3.3
Kwantitatieve Veterinaire Epidemiologie
De werkzaamheden bij de leerstoelgroep QVE richten zich vooral op de bestrijding
en preventie van dierziektes. Hierbij ligt de nadruk op infectieuze aandoeningen bij
landbouwhuisdieren, zoals bijvoorbeeld varkens als bron van hepatitis E bij de mens,
coccidiose bij kippen en klauwaandoeningen bij rundvee.
Om verspreiding van ziektes efficiënt aan te pakken of te kunnen voorkomen is
informatie nodig over welke factoren van belang zijn bij de verspreiding
(risicofactoren). Deze risicofactoren kunnen vervolgens gebruikt worden bij het
opstellen van preventieve maatregelen voor dierziektes.
Om achter het mechanisme van transmissie te komen en /of de efficiëntie
van preventieve maatregelen te bepalen zijn soms experimenten nodig.
De gegevens uit dergelijke experimenten kunnen vervolgens ingebouwd worden in
een transmissiemodel, waarmee je dan kunt voorspellen wat de beste maatregelen
zijn onder verschillende omstandigheden. Een voorbeeld hiervan is het IBR-model
(IBR = koeiengriep). Op basis van dit model heeft Nederland geprobeerd koeiengriep
uit te roeien via vaccinatie en het promoten van een gesloten bedrijfsvoering (geen
aankoop van levende dieren).
Ook in het veld zijn risicofactoren goed te bepalen, maar je hebt dan wel veel dieren
of bedrijven nodig. Vaak wordt dan samengewerkt met het RIVM
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne), de GD (de vroegere
Gezondheidsdienst voor Dieren) of met dierenartsenpraktijken.
Voorbeelden zijn:
-Onderzoek naar kreupelheid en klauwaandoeningen bij melkvee
-Onderzoek naar het effect van het BVD-virus ( bovine virus diarree) op
reproductie en mastitis.
-Onderzoek naar risicofactoren voor lebmaagverdraaiing bij koeien.
-Onderzoek naar MRSA ( methicillin resistant staphylococcus aureus) bij
varkens. MRSA komt ook voor in ziekenhuizen en is ongevoelig voor bijna
alle antibiotica .
Bij deze en andere onderzoekprojecten kunnen studenten meewerken via een
afstudeervak. Er wordt wel bij vermeld dat bij de afstudeervakken een behoorlijke
brok statistiek komt kijken; het woord ”kwantitatieve”staat niet voor niets in de naam
van de leerstoelgroep!
De leerstoelgroep QVE probeert ook steeds meer contacten te leggen met de
leerstoelgroep humane voeding en epidimiologie om samen het onderwijs en het
onderzoek breder te trekken, want er zijn veel pathogenen die zowel dieren als
mensen kunnen besmetten.
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Hoofdstuk 3.4 Ethologie – Gedragsecologie
Leerstoel Ethologie tot de opheffing.
Onder Prof. Wiepkema ging het de vakgroep vele jaren goed. Wiepkema had een
goede naam. Een typerend voorbeeld: Als gastdocent gaf hij onderwijs aan
diergeneeskundige studenten in de coschappenfase. Het was daar toen de
gewoonte dat de studenten na afloop van het onderwijs hun docenten mochten
beoordelen. Het viel op dat hij met een vak dat door veel diergeneeskundestudenten
niet tot de “harde kern” werd gerekend toch hoge waarderingscijfers wist te scoren.
Een niet geringe prestatie!
Na het vertrek van Wiepkema kwam de vakgroep in “roerig vaarwater”terecht.
waarbij de hoogleraren elkaar snel afwisselden. Met de portretserie is het beeld
eigenlijk nog niet volledig want de vakgroep functioneerde ook nog een tijd lang
onder leiding van Jos Noordhuizen (Veeteeltwetenschap, zie pag. 46).
Dat het een roerige en moeilijke periode was blijkt ook uit een artikel in het weekblad
van Wageningen UR, 7e jg, mei 2005 waarin zelfs wordt gesproken over: “De lange
lijdensweg van de ethologie”.
Uiteindelijk leidde het er toe dat per 1 september 2006 de vakgroep werd opgeheven.
Onderwijs en onderzoek in de ethologie werd wel voortgezet, maar nu onder
verantwoordelijkheid van Bas Kemp (Adaptatiefysiologie).

Start nieuwe leerstoel Gedragsecologie.
Per 1 december 2011 is de nieuwe leerstoelgroep Gedragsecologie gestart.
Het zou de leemte moeten opvullen die ontstond na het opheffen van ethologie.
De aangestelde hoogleraar Marc Naguib waarschuwt voor onjuiste verwachtingen.
Studenten moeten beseffen dat dit niet de oude ethologie-groep is die voornamelijk
aandacht had voor boerderijdieren.
Er is nu meer focus op het gedrag van dieren in de natuur.
Onderwerpen waar de nieuwe leerstoelgroep zich op wil richten zijn:
- Sociaal gedrag en communicatie bij dieren, met name bij zangvogels
zoals het model koolmees.
- Dierenwelzijn in de veehouderij o.a. bij leghennen.
“Hier zullen we zeker bijdragen aan de maatschappelijke discussie, maar het krijgt
niet de centrale focus”.
De groep gaat -zeker aanvankelijk- intensief samenwerken met Adaptatiefysiologie.
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Hoofdstuk 3.5 Pluimveeteelt
De vakgroep Pluimveeteelt tot 1983
Het vakgebied pluimveeteelt aan de Landbouwhogeschool is, evenals de
pluimveesector zelf, pas na de tweede wereldoorlog tot ontwikkeling gekomen.
In de vijftiger jaren gaf de toenmalige directeur van het Instituut voor
Pluimveeteeltonderzoek “Het Spelderholt” te Beekbergen, Piet Ubbels, als docent,
één keer in de week een college pluimveeteelt dat door slechts een paar studenten
werd gevolgd.
Ondertussen nam de betekenis van de bedrijfstak sterk toe.
De Nederlandse Pluimveefederatie ( N.P.F.), een overkoepelende organisatie
van pluimveehoudersbonden, drong er op aan dat het pluimveeteeltonderwijs aan de
LH een plaats kreeg, die het gezien de ontwikkelingen verdiende.
In 1958 werd daaraan gehoor gegeven door de benoeming van een lector: ir.
Maarten van Albada. In 1966 werd het lectoraat omgezet in een ordinariaat.
Prof. Van Albada kreeg een eigen afdeling pluimveeteelt en vestigde deze tezamen
met een eigen proefaccomodatie in Achterberg bij Rhenen.

Bovenstaand een overzicht van het pluimveeproefbedrijf van de LH in Achterberg.
Het was in gebruik van 1966 tot 1978

In 1979 werd van Albada opgevolgd door Bart Ketelaars. Maar de opvatting dat de
diergerichte organisatie plaats moest maken voor een meer disciplinegerichte won
zienderogen veld. Mede daarom werd in 1983 de vakgroep opgeheven.
Enkele citaten van Ketelaars bij de opheffing :
-“De taken van de vakgroep zijn overgedragen aan de disciplinegerichte
vakgroepen fokkerij, houderij en voeding. Dat functioneert prima”.(de boodschap is
dat pluimveeonderwijs en -onderzoek behouden blijft aan de LUW)
maar later ook:
-“Twijfel zou kunnen bestaan,of er in de toekomst nog voldoende aandacht zal
worden besteed aan de integrale benadering van de sector als geheel”.
- “Eén persoon die het vak en de sector als geheel kan overzien ontbreekt”.
Als mogelijke oplossing is er sprake van overleg om te komen tot het instellen van
een bijzondere leerstoel voor de pluimveeteelt. Maar die is er uiteindelijk toch niet
gekomen.
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Hoofdstuk 3.6
Tropische Veeteelt -/ Dierlijke Productie Systemen
Tropische Veeteelt -Veehouderij.
In 1982 werd dr. Piet Hoekstra buitengewoon hoogleraar in de veeteelt aan de LH.
Zijn sectie omvatte de richting Tropische Veeteelt. Samen met Prof.Stegenga gaf hij
colleges op dit vakgebied.
De belangstelling van de studenten voor de vakgroep Tropische Veehouderij groeide
gestaag. Mede daarom werd in 1978 Hoekstra’s opvolger Henk Bakker tot gewoon
hoogleraar in de veeteeltwetenschappen benoemd voor de sectie Tropische
Veehouderij. De sectie “Tropische werd in 1981 een zelfstandige vakgroep.
In 1985 vertrok Bakker naar het bedrijfsleven. Hij werd opgevolgd door Dirk Zwart,
een dierenarts met tropenervaring.
Met ingang van 1 jan.1994 werd Herman van Keulen aangesteld als hoogleraar
Duurzame Dierlijke Productie. De groep rond deze leerstoel werd ondergebracht bij
de sectie Tropische Veehouderij. Uiteindelijk werden de groepen rond de leerstoelen
Tropische Veehouderij en Duurzame Dierlijke Productie verenigd tot een nieuwe
sectie: Dierlijke Productie Systemen (DPS).
Dit is de reden waarom in de portretserie voor deze volgorde is gekozen.

Dierlijke Productie Systemen.
Deze leerstoelgroep kwam in 1999 onder de leiding van Akke van der Zijpp. Onder
haar leiding ging het de groep goed. Zij ging in 2009 met emeritaat.
Na een interimperiode onder Peter Groot Koerkamp werd Imke de Boer, die na haar
promotie op een fokkerijonderwerp, al lange tijd bij de leerstoelgroep werkzaam was,
in 2011 de opvolgster van Akke van der Zijpp.
De leerstoelgroep verzorgt onderwijs en onderzoek voor een duurzame ontwikkeling
van de veehouderij in Nederland / Europa en de ontwikkelingslanden.
“De groep heeft veel energie besteed aan het opbouwen van theorie en empirie
geschikt voor toepassing op veehouderijsystemen. De groep past daarvoor toe de
systeem-benadering en bouwt daarop voort met het assessment van duurzaamheid
middels indicatoren”, aldus Akke van der Zijpp. En verder:
“Het is gelukt om met behulp van technieken zoals life cycle analysis, voetafdrukken,
sociaal-culturele analysis, economische criteria en welfare quality protocollen
belangrijke indicatoren van duurzaamheid te kwantificeren”.
Binnen APS spreekt men over drie domeinen van duurzaamheid :
- Planet (milieu) wat is de milieubelasting van het systeem
- Profit (economie), wat kan ik verdienen met het systeem
- People (maatschappij), wat is het sociaalmaatschappelijk draagvlak van
het systeem.
Door de ontwikkeling van methodieken om de bijdrage van verschillende
dierhouderijsystemen aan duurzaamheid te meten heeft de leerstoelgroep
een reputatie opgebouwd in het sustainabilty-onderzoek in de veehouderij
Onder dierhouderijsystemen vallen naast de gangbare systemen ook de
hobbydiersector, zorgboerderijen en tropische landbouw.
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Hoofdstuk 3.7 Dierfysiologie -/ Fysiologie van Mens
en Dier
Hoogleraren als beheerders
Destijds waren de hoogleraren ook druk als beheerders. Treffende voorbeelden
geven de onderstaande briefjes die aangehaald worden in het boekwerkje over de
geschiedenis van de “physiologie der dieren 1921 -200” van Harry Boekholt.

Prof. Grijns -de grote ontdekker van het vitamine B1-bemoeide zich dus zeker niet
alleen met vitamines, onderzoek en onderwijs maar ook met de bestelling van zeep,
lucifers-in groote doozen-,stofdoeken, alcohol,etc. Een zeer allround hoogleraar!
Prof. Brouwer stond bekend als zuinig.
potloden, gum, punaises waren bij hem
persoonlijk af te halen. Omdat potloden en
gum toch bijna nooit tot het einde werden
gebruikt sneed hij ze voor ze uitgedeeld
werden in tweeën. Punaises om iets op te
hangen kreeg men er 5 ( 1 voor het breken!).
etc.,etc... Ook tekende hij hoogstpersoonlijk
de bestelling voor closetpapier zoals
hiernaast te zien is.
Maar wat gaf hij goed onderwijs. Dat ben ik
na meer dan 50 jaar nog steeds niet
vergeten!
Het vak dierfysiologie stond zeer hoog
aangeschreven en het was destijds een eer
om dat vak op je lijst te hebben.

69

Over de formulering van de leeropdracht
Onder de portretten is soms volstaan met een (ver-)korte aanduidig van de
leeropdracht. De tekst voor de officiële formulering van de leeropdracht was vaak
langer en veranderde ook nogal eens in de loop der tijd.
Zie het onderstaand overzicht :
Hoogleraar:
Leeropdracht :
Reimers
Anatomie, physiologie, ziekten en geneesleer der
huisdieren.
Grijns, Brouwer
De fysiologie der dieren
Frens
De dierfysiologie,waarin begrepen de stofwisseling van
mens en dier.
Schoonhoven
De algemene dierfysiologie en de vergelijkende
dierfysiologie.
Van Adrichem
De algemene dierysiologie en de
landbouwhuisdierfysiologie. Vanaf 1986:
De algemene fysiologie van mens en dier.
Van der Heide
De algemene fysiologie van mens en dier.
Keijer
Fysiologie van mens en dier.

Buitengewone hoogleraren
Bij de leerstoelgroep werden er in de loop der tijd een drietal buitengewone
hoogleraren aangesteld: Van Es, Wiegant en Akkermans. Bij de portretten is
aangegeven om welke deskundigheid ze werden “gehaald”. Vooral door Aren van Es
en zijn werk over de energiehuishouding met respiratiecellen zou de Wageningse
vakgroep wereldnaam krijgen. Hij was ook de grondlegger van een nieuw
voederwaarderings-systeem : De VEM - voederheid voor melkvee- en VEVI voedereenheid voor vleesvee- zouden jarenlang gebruikt worden. Hij kreeg een
eredoctoraat in Leuven.

Human and animal physiology
De voertaal veranderde-evenals bij de andere leerstoelgroepen- steeds meer van
Nederlands naar Engels. De naam van de leerstoelgoep Fysiologie van Mens en Dier
werd Human and Animal Physiology (HAP).
Sinds 2008 heeft Jaap Keijer de leiding van de leerstoelgroep.
Onderwijs en onderzoek richt zich op de fysiologie van de mens en het dier.
Het doel is om te begrijpen hoe moleculaire mechanismen en processen in
verschillende organen er samen voor zorgen dat het lichaam goed functioneert.
De HAP-groep doet moleculair fysiologisch onderzoek aan en voor de mens en het
dier om mechanismen te ontrafelen, biomarkers te identificeren en de gezondheid en
het functioneren te verbeteren.
Er wordt experimenteel onderzoek gedaan waarbij, mede gebruik makend van
modeldieren, onderzocht wordt hoe energie inname, bioactieve stoffen en
fysiologische factoren - zoals zuurstoftekort, lactatie, veroudering en beweging - de
gezondheid en het functioneren beïnvloeden. De nadruk ligt op de
energiehomeostase en het belang van interacties tussen organen.
Er wordt daarbij een breed scala aan ( moleculair) fysiologische methoden en
technieken toegepast ( inclusief functionele genomica).
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Hoofdstuk 3.8 Veevoeding – Diervoeding
De formulering van de leeropdracht veranderde nogal eens. Deze luidde bij:
-(Boer) Iwema: De veevoeding met uitzondering van de fysiologische
Grondslagen. Prof. Brouwer zou op deze restrictie hebben
aangedrongen. Vanaf 1984 verviel de restrictie.
-Verstegen:
De veevoeding, in het bijzonder de voeding van éénmagigen.
-Tamminga:
De veevoeding, in het bijzonder de voeding van herkauwers.
Na 2000 ging het bij Tamminga en Verstegen over in “diervoeding”.

Martin Verstegen : 100 promoties
Onder leiding van Sijbrand (Boer) Iwema was het vak veevoeding vooral
praktijkgericht en stond niet bekend als erg wetenschappelijk. Onder de opvolgers
van Iwema, Seerp Tamminga en Martin Verstegen veranderde dit.
Er werd zelfs veelvuldig promotie-onderzoek gedaan bij veevoeding /diervoeding.
Vermeldenswaard hierbij is dat Martin Verstegen in totaal meer dan 100 promovendi
heeft begeleid. Een zeer unieke prestatie! Dit feit werd 12 september 2012 onder
grote belangstelling herdacht met een symposium ter zijner ere. Bij de 100e promotie
werd aan hem de zilveren legpenning van Wageningen University uitgereikt.

Verbreding en samenvoeging
Bij de leerstoelgroep werden twee buitengewone hoogleraren aangesteld om van hun kennis
te kunnen profiteren en om samenwerking met het bedrijfs-leven te stimuleren: Leo den
Hartog,voorheen werkzaam bij de leerstoelgroep veevoeding die voor Nutreco
(diervoedersector) was gaan werken en Bert Urlings werkzaam bij VION ( vleessector).
Vanaf 2005 kwam de groep onder de éénhoofdige leiding van Wouter Hendriks. In NieuwZeeland had hij onderwijs en onderzoek gedaan omtrent voeding van éénmagigen inclusief
gezelschapsdieren. Hij werd tevens hoogleraar bij de Afdeling Voeding aan de Faculteit
Diergeneeskunde in Utrecht.
Over het doel van de leerstoelgroep Animal Nutrition (ANU) :
- bij de voeding van productiedieren gaat het er om de productie van veilig en
gezond voedsel te optimaliseren op een duurzame manier, waarbij gezondheid en
welzijn van de dieren wordt gewaarborgd.
- bij de voeding van gezelschapsdieren gaat het er om gezondheid, welzijn en
levensduur van de dieren te bevorderen.
Onderwerpen van onderzoek zijn o.a.: nutriëntenanalyse, voedseltechnologie, vertering en
absorptie, fermentatie, nutriëntenmetabolisme en het effect van nutriënten op genexpressie
(nutrogenomics).
De groep werkt sinds 2008 in een samenwerkingsverband met Wageningen UR Livestock
Research en de Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht in “Centrum Diervoeding”,(CAN, Centre
for Animal Nutrition). De leerstoelgroep neemt ook deel aan een Erasmus Mundus
programma waarbij in samenwerking met andere landen een opleiding van hoge kwaliteit
moet worden verzorgd voor een European Master of Animal Nutrition ( EM-ANU). Bij
internationale beoordeling van het onderzoek van de leerstoelgroep werd gesproken van
“excellent research”. Vermeldenswaard is dat Verstegen,Tamminga en Den Hartog wegens
hun verdiensten voor onderwijs en onderzoek in het vakgebied eredoctoraten verwierven van
de universiteit van Kaposvar in Hongarije. Martin Verstegen kreeg ook een eredoctoraat van
de universiteit van Kaunas in Litauwen en werd benoemd tot honorair professor aan de
universiteit van Hue in Vietnam. Martin en echtgenote Mariet werden samen onderscheiden
met de “medal of Massey University, Palmerston North” voor de samenwerking en
significante bijdrage op het gebied van landbouw en voeding.
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Hoofdstuk 3.9 Visteelt – Aquacultuur
Van visteelt naar aquacultuur
In 1975 werd dr. Bram Huisman benoemd tot buitengewoon hoogleraar in visteelt en
visserij. Dat was het begin van de huidige vak-/leerstoelgroep .
In het begin besteedde hij slechts één dag in de week aan de vakgroep. Onderzoek
moest vaak buiten Wageningen gebeuren. Maar in de loop der tijd veranderde dit
aanzienlijk en werden de mogelijkheden in Wageningen uitgebreid.
Onder zijn opvolger Johan Verreth, die in 2000 Huisman opvolgde, zou de
leerstoelgroep nog verder doorgroeien en het werkterrein sterk uitbreiden.

De naam van de leerstoelgroep “Visteelt en Visserij” is in 2005 veranderd in
“Aquacultuur en Visserij”, in het engels afgekort tot AFI.
Voor deze naamsverandering is gekozen omdat aquacultuur een veel bredere en
algemeen gebruikte term is voor de teelt van aquatische organismen. Deze naam
dekt behalve de teelt van vis ook de teelt van garnalen, schelpdieren, zeewier,
zeekomkommer, zee-egels e.a.
De naamsverandering heeft ook inhoud gekregen door de aanstelling van twee
buitengewone hoogleraren aan de leerstoelgroep nl. Aad Smaal ( schelpdierteelt) en
Adriaan Rijnsdorp(duurzame visserij, met specifieke aandacht voor de NoordAtlantische regio). Beide hoogleraren zijn seniormedewerkers van het DLO-instituut
Wageningen Imares en voor één dag in de week aangesteld als hoogleraar bij
Wageningen University.
De studenten kunnen nu dus ook wetenschappelijke training krijgen -tot
het niveau van PhD- in de teelt van schelpdieren en daaraan verwante gebieden
zoals “building with nature”(zeeweringen bouwen via biologische constructies zoals
mossel- of oesterbanken) of in onderzoek naar diverse modellen voor ecosysteemgebaseerd visserijbeheer in zee en oceaan.
De verbreding heeft verder vorm gekregen door het opzetten van een onderzoekslijn
op het terrein van de houderij van koralen en andere organismen in publieke aquaria.
Met de verbreding wordt een bredere afzetmarkt voor de studenten gecreëerd. Voor
afstudeerscripties en banen is het werkterrein voor aquacultuur en visserij wereldwijd.
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Hoofdstuk 3.10 Dierkunde – Experimentele Zoölogie
De leerstoelgroep Experimentele Zoölogie (EZO) staat sinds 1999 onder leiding van
prof. Johan van Leeuwen. EZO is voortgekomen uit de vakgroep Experimentele
Diermorfologie en Celbiologie (EDC) en werd in 1974 opgericht om onderwijs en
onderzoek te verzorgen in dierkunde, ontwikkelingsbiologie en celbiologie.
Aanvankelijk werd de groep geleid door drie hoogleraren nl. Jan Osse, Lucy
Timmermans en Wim van Muiswinkel. Maar na het emeritaat van Prof. Lucy
Timmermans is het ontwikkelingsbiologisch onderzoek in organisatorische zin
gekoppeld aan dat van de functionele morfologie van Prof. Jan Osse. Prof. Wim van
Muiswinkel kreeg de leiding over de sectie celbiologie en immunologie ( zie pag.100)
In 2008 werd Schulte-Merker benoemd tot buitengewoon hoogleraar bij EZO. Hij is
tevens werkzaam bij het Hubrecht instituut voor ontwikkelingsbiologie in Utrecht en
leider van een onderzoeksgroep die is gespecialiseerd in ontwikkeling van
bloedvaten en botvorming.

Onderwijs en Onderzoek
EZO verzorgt zoölogie-onderwijs met name voor biologen, dierwetenschappers en
voedingsstudenten.Onderstaande cursussen worden door EZO gecoördineerd:
- Human and animal biology 1
- Biology of invertebrates and lower plants
- Basic principles of vertebrate zoology
- Development biology of animals
- Concepts and approaches in developmental biology - Marine Life - Functional zoology
- Vertebrate, structure and function
- Laboratory Animal Science Course
Daarnaast wordt nog bijgedragen aan verschillende andere cursussen.

Het hoofdthema van onderzoek is de biomechanica en ontwikkeling van het
locomotieapparaat. Er wordt met name gewerkt aan zwemmen van vissen maar
daarnaast ook aan diverse andere vertebraten en evertebraten bijv. paard, kameleon
en sepia’s. Het onderzoek is zowel geplaatst in een evolutionair perspectief als in
relatie tot dierenwelzijn.
Mechanismen in ontwikkeling, functioneren en adaptatie worden bestudeerd op
verschillende niveaus van structurele organisatie; van molecuul tot ecosysteem.
Enkele voorbeelden van onderzoeksthema’s :
- ”Biofluiddynamics” van zwemmen en vliegen.
- Invloed van beweging en training op ontwikkeling van spieren en skelet.
- Zwemmen van larvale vissen.
- Biomechanica van paard-ruiter interactie.
- Klauwafwijkingen bij runderen.
Het onderzoek wordt gekenmerkt door een combinatie van uiteenlopende
geavanceerde meettechnieken,variërend van high speed video tot DNA-analyses en
een modelmatige, kwantitatieve aanpak.
Resultaten van het onderzoek werden gepubiceerd in hoogaangeschreven
wetenschappelijke tijdschriften. Onderzoek over vormveranderingen van vleugels bij
zwaluwen stond op de cover van “Science”. De verklaring voor het uitzonderlijk
vliegvermogen van esdoornzaadjes haalde de voorpagina van “Nature”.
De algemene interesse voor onderwerpen waar EZO zich mee bezig houdt blijkt ook
uit de recente toekenning van de academische jaarprijs, een jaarlijkse KNAW-prijs
voor het beste idee voor “populariseren” van wetenschap voor een breed publiek.
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Hoofdstuk 3.11 Celbiologie en Immunologie
Het doel van de leerstoelgroep is om meer begrip te krijgen van de concepten en
algemene aspecten van de celbiologie en immunologie die van belang zijn voor de
gezondheid en het welzijn van dier en mens. Daarvoor is het nodig meer begrip te
krijgen van de (epi)genetische en immunologische basis van immunoregulatie en
immunomodulatie om voldoende weerstand te verkrijgen bij blootstelling aan
verschlillende milieufactoren, inclusief infecties, stressfactoren en
voedselsamenstelling.
De leerstoel begon in 1985 onder leiding van prof. Wim van Muiswinkel.
In 2000 werd hij opgevolgd door Huub Savelkoul.

Onderwijs
Bij het onderwijs wordt speciale aandacht besteed aan moleculaire en vergelijkende
aspecten bij ziektepreventie van dier en mens.
De CBI-groep geeft onderwijs met o.a. de onderstaande cursussen:
- Human and veterinary immunology.
- Cell biology and health.
- Immunotechnology.
- Food related allergies and intolerances.
- Pathophysiology and disease.
- Development and healthy aging.

Onderzoek
De CBI-groep probeert te ontrafelen hoe aangeboren en antigeenspecifieke
immuniteit efficient werkt bij aanpassingen aan verschillende milieu-omstandigheden.
Moleculaire en cellulaire regulatie en functionele karakterisering van deze reacties
maken deel uit van het onderzoek.
Onderzoekslijnen zijn :
1. Neuro-endocrine immuuninteractie en de implicatie hiervan op de
immuniteit van teleost vis.
2. Gastheer – parasiet immunologie.
3. Veterinaire immunologie van gezelschaps- en landbouwhuisdieren.
4. Humane immunologie.
5. Ontwikkeling van vaccins voor vissen.

Apparatuur en instrumenten bij onderzoek
Bij het onderzoek wordt ‘state-of-the-art technology’ gebruikt zoals uit onderstaande
opsomming moge blijken:
“homology cloning, sequencing, in silico comparative molecular analysis,
bioinformatics, molecular modelling, biosensors, flow cytometry, cell culture and in
vitro stimulation (lymphocyte transformation tests, cytokine induced polarisation
cultures), real time quantitative pcr- analysis, transfection systems, elisa, electron
microscopy, confocal laser microscopy, in situ hybridization, immunohistochemistry
and in vivo challenge studies”.
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Hoofdstuk 3.12 Host-microbe interactomics
Nieuwe leerstoel HMI: Host-microbe interactomics
In 2007 is een nieuwe leerstoelgroep HMI opgericht. De Nederlandse benaming is :
“gastheer-microbe interactie op moleculair niveau”. De leerstoelgroep staat onder
leiding van Jerry Wells. De groep combineert expertise op het gebied van celbiologie,
immunologie, microbiologie, ontwikkelingsbiologie, phylogenetica en functionele
genomica. Het onderzoek van de groep richt zich op het ontrafelen van de
moleculaire interactie tussen bacteriën en hun gastheren.
Een belangrijk deel van het onderzoek richt zich op genoombrede analyse van
bacteriële genen, eiwitten en metabolieten die een respons in de gastheer induceren,
en de genoombrede analyse van de gastheerresponse.
Onderwerpen waarin men vooral geinteresseerd is:
- (Probiotische) melkzuurbacteriën
- Pathogene streptococcus-soorten (met name S.suis, een belangrijk
pathogeen van varken, die ook hersenvliesontsteking bij de mens tot stand
kan brengen.
- Het collectief van darmbacteriën oftewel de microbiota.
Als gastheer worden met name mens en muis bestudeerd.
De onderzoeksvragen richten zich vooral op :
- Hoe wordt gezondheid van mens en dier mede bepaald door de microbiota.
- Hoe blijft gezondheid van de darm in evenwicht in gezonde mensen.
- Hoe wordt het evenwicht verstoord in mensen met bepaalde ziektes
bijvoorbeeld de ziekte van Crohn.
Mari Smits is ook werkzaam bij de nieuwe leerstoelgroep. Naast zijn werkzaamheden
als onderzoeker en onderzoeksleider bij de Animal Sciences Group in Lelystad werd
hij in 2001 benoemd tot persoonlijk hoogleraar in Animal Genomics bij de
leerstoelgroep Fokkerij en Genetica.
In 2011 veranderde hij van leerstoelgroep en werd benoemd tot buitengewoon
hoogleraar in darmgezondheid bij HMI. Zijn onderzoeksterrein is:”De synergie tussen
darmwand epitheel, voederbestanddelen en micro-organismen in het maagdarmkanaal”. Men hoopt met de resultaten van het onderzoek strategieën te kunnen
ontwikkelen waarmee het antibioticumgebruik in de praktijk -en de daarbij behorende
milieuverontreiniging- kan worden teruggedrongen.
Michiel Kleerebezem, Principal Scientist bij het Health Department van het NIZO
(Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek), tevens directeur van het
onderzoeksprogramma ”Bio-ingredients & Functionality” bij het TIFN (Top Institute
Food & Nutrition) werd in 2012 aangesteld als persoonlijk hoogleraar in Bacterial
Genomics bij HMI.
Het ophelderen van de moleculaire interacties tussen de menselijke darm en de
daarin aanwezige bacteriën is één van de belangrijkste doelen van zijn onderzoek.
“De resultaten zouden ons in staat moeten stellen om rationele concepten te
ontwikkelen voor zowel farmaceutische- als voedings-ingrediënten die er op gericht
zijn de darmgezondheid van de mens te versterken of te verbeteren”.
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Hoofdstuk 3.13 (Agrarische)Bedrijfseconomie
Leeropdracht
Destijds werd het vak landhuidhoudkunde gesplitst in algemene en bijzondere
landhuishoudkunde. De bijzondere landhuishoudkunde werd later agrarische
bedrijfseconomie. Alleen deze lijn is in de serie opgenomen vanwege de doorgaans
grotere betrokkenheid bij de zoötechnische vakken.
Nu is in de formulering van de leeropdracht het woord “agrarische” weggelaten.
ABE werd BEC, een teken des tijds?

Argumenten voor plaatsing bij zoötechnische vakken
Hoewel ABE en BEC niet behoren tot de dierwetenschappen zijn er toch wel
argumenten om ze hier in de serie op te nemen. Over de relatie van ABE en de
zoötechnische vakken zegt Prof Jan Renkema, hoogleraar agrarische economie
in de 13e Zoötechnische Almanak verkort en verknipt geciteerd:
- “ABE kan de zoötechnicus het gereedschap aanreiken om de zaken waarmee
men bezig is in een kader te plaatsen”.
- “De beste agrarisch economen zijn zoötechnici”. Aan de trend van het verhaal
is duidelijk te merken dat dit een juiste stelling is. Maar in verband met de
gevolgen voor de vrede binnen zijn vakgroep betwijfelt hij of deze uitspraak
wel verstandig is.
- “Een vreemde eend in de bijt kan aanleiding geven tot een niet te versmaden
heterosiseffect bij de gezamelijke nakomelingen”.
En verder moet hier natuurlijk ook ernstig rekening worden gehouden met een
“historisch verworven recht op gelijke behandeling”. In het verleden werd namelijk in
vele zoötechnische almanakken ABE op dezelfde manier behandeld en beschouwd
als de “echte”zoötechnische vakken.

Speciale leerstoel
In 1992 werd een speciale leerstoel ” Animal Health Economics” in het leven
geroepen die zich bezig hield met het kwantificeren van ziekterisico’s en de kosten
van preventie- en bestrijdingsmaatregelen. Aalt Dijkhuizen, later bekend geworden
als voorzitter van de Raad van Bestuur van de WUR, was hierbij de eerste
hoogleraar.

Over BEC
Bedrijfseconomie is een specialisme binnen de economische wetenschap en richt
zich op het nemen van beslissingen binnen bedrijven. Bedijfseconomie heeft alles
met managementondersteuning te maken. De leerstoelgroep houdt zich bezig met
keuzevraagstukken rondom de voedselproductie, het milieu, de natuur, dierziektes,
voedselveiligheid en plantenziektes.Onderzoek en onderwijs omvatten een heel
breed spectrum van onderwerpen binnen de agrarische bedrijfseconomie gericht op
individuele bedrijven tot en met gehele agroketens; nationaal en internationaal.
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Hoofdstuk 3.14 Dier en samenleving
“We zien in Noord-West-Europa dieren niet meer als dingen, die een functie
vervullen, maar als wezens met een eigen waarde waar je respectvol mee moet
omgaan. In andere landen kijkt men daar wel eens net even anders tegenaan”, aldus
een uitspraak van Elsbeth Stassen, die leiding geeft aan de groep “Dier en
Samenleving, formeel onderdeel van ADP.
Elsbeth Stassen studeerde af als dierenarts in Utrecht en begon haar loopbaan als
practicus in een gemengde praktijk. Ze promoveerde in 1984 cum laude . In 1988
werd ze hoofddocent bij de vakgroep Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren van de
Faculteit Diergeneeskunde en in 2000 werd ze geregistreerd als rundveespecialist bij
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. In 1997 werd ze
namens de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde benoemd tot bijzonder
hoogleraar aan de faculteit in Utrecht met als leeropdracht: Relatie Mens-Dier.
Daarna werd ze in 2004 door de Raad van Bestuur van Wageningen UR aangesteld
als hoogleraar “Dier en Samenleving” .
Ze leidde diverse multidisciplinaire projecten, zoals de NWO-programma’s (NWO =
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek);“Limits to welfare
and animal production”, and “Ethics and policy”.
Ze is lid van diverse commissies op het gebied van diergezondheid,dierenwelzijn en
de relatie mens-dier.
De relatie mens-dier is een dynamisch wetenschapsveld. De leerstoel beoogt een
bijdrage te leveren aan de belangenafweging van verschillende groeperingen van
mensen in relatie tot hun omgang met dieren en de belangen van die dieren, door
middel van onderzoek,onderwijs en advies. Ze wil een bijdrage leveren aan het
houden van dieren met draagvlak binnen de samenleving.
Onderwerpen van onderzoek waren o.a.:
- Verantwoordelijkheden van hobbydierhouders ten opzichte van hun dieren, de
overheid en de samenleving.
- Klauwproblemen bij rundvee.
- Weidegang voor melkvee. Tijdens de laatste fase van dit onderzoek werd er een
workshop gehouden met wetenschappers,veehouders,mensen uit de industrie en
burgers. Aan de deelnemers werd gevraagd een stal te ontwerpen vanuit de eisen
die gesteld worden door de veehouder, de koe en de samenleving. Een goed
voorbeeld waarbij communicatie tussen wetenschap, veehouder, industrie en
samenleving kan leiden tot innovatieve ideeën, goed voor mens en dier.
Over het belang van onderwijs op dit gebied :
In een veranderende samenleving waarin dieren een morele status hebben gekregen
is het van groot belang het ethisch bewustzijn van studenten en promovendi te
stimuleren. Daartoe zal hun ethische kennis worden verhoogd, zodat zij als
professionals in staat zijn een ethische afweging te maken over de verschillende
manieren van omgang met dieren. De afwegingen zullen in een maatschappelijke
context worden geplaatst.
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Hoofdstuk 3.15 Ethiek van de levenswetenschappen

Op 1 februari 2004 werd op initiatief van de KLV ( Koninklijke Landbouwkundige
Vereniging) de leerstoel ”Ethiek van de Levenswetenschappen” ingesteld.
De leeropdracht was : “Het signaleren, analyseren, verhelderen en systematiseren
van ethische vragen en morele dilemma’s in de beroepspraktijk en het ontwikkelen
van instrumenten die de professional kunnen helpen om met deze vragen en met
dilemma’s in de organisatie om te gaan”.
De leerstoel was ingebed bij de leerstoelgroep Fokkerij en Genetica van prof.Johan
van Arendonk.
De eerste hoogleraar werd Frans Brom. In 2004 werd hij benoemd als buitengewoon
hoogleraar voor een periode van 5 jaar. Na zijn studie ethiek en zijn promotie was hij
als universitair hoofddocent werkzaam en als directeur verbonden aan het
onderwijsinstituut Ethiek aan de Universiteit Utrecht.
In de zomer van 2007 aanvaardde hij een functie als hoofd Technology Assessment
bij het Rathenau-instituut in Den Haag waardoor hij zijn werk voor het
hoogleraarschap moest terugbrengen van 0,3 naar 0,15 formatieplaats. In 2009
beëindigde hij zijn werkzaamheden bij Wageningen University.
Daarna werd per 1 december 2011 dr. Bart Gremmen benoemd als hoogleraar ethiek
van de levenswetenschappen aan de WU. De leerstoel was nu een gezamenlijk
initiatief van de Animal Sciences Group en de Plant Sciences Group en werd
ingebed bij de leerstoelgroep Adaptatiefysiologie van prof. Bas Kemp en
Plantenveredeling van prof. Richard Visser. Samen met anderen zal de groep
werken aan het analyseren en evalueren van de dynamiek van waarden en normen
in complexe innovatieprocessen, rond bijvoorbeeld dierenwelzijn, duurzaamheid,
genetische modificatie en honger.
Onderwijs en onderzoek zullen zich concentreren rond de ethische positie en rol van
de levenswetenschappen in de maatschappij.

Wetenschappelijke successen blijken complexe vragen op te roepen. Het gaat
daarbij vooral om maatschappelijk gevoelige onderwerpen,zoals het ontwikkelen van
nieuwe methoden om alleen nog maar leghennen uit te broeden of het maken van
phytophtora-resistente aardappelen via gentechnologie.Ook opereren onderzoekers
zelf in een omgeving waar andere dan wetenschappwelijke belangen een rol spelen,
zoals bijvoorbeeld commerciële belangen.
Het analyseren en evalueren van de dynamiek van waarden en normen in
complexe innovatieprocessen, maar ook het samen met anderen bepalen hoe
verantwoord met (toepassingen van ) levenswetenschappen om te gaan vormt het
onderzoeksgebied van de groep.
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Dank en bronnen
Veel dank aan alle betrokkenen voor het ter beschikking stellen van foto’s en de
toestemming om ze te mogen copiëren c.q. bewerken.
Dank ook aan hoogleraren / medewerkers die behulpzaam waren bij het opstellen
van teksten voor de leerstoelgroepen.
Aan Pim Brascamp, Martin en Mariet Verstegen dank voor het doorlezen van het
manuscript en voor de adviezen, correcties en aanvullingen.
Belangrijk was de medewerking van de heer Croon ( personeelszaken) om te
controleren of er met de juiste gegevens is gewerkt.
Geraadpleegde bronnen:
De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit Wageningen,deel I.
Van school naar hogeschool, 1873 – 1945.
De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit Wageningen,deel II.
Verdieping en verbreding, 1945 – 1970.
De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit Wageningen,deel III.
Van revolutie naar rendement, 1970 – 1990.
Honderd jaar Landbouwkundig Onderzoek in Nederland, 1876 -1976.
D.J. Maltha. Pudoc . Wageningen,1976.
Zoötechnische almanakken van “De Veetelers” , nrs.1-27.
Enkele foto’s zijn tot stand gekomen door bewerking van foto’s uit het historisch
archief en uit de “special collections” van Wageningen UR.

Illustraties: Henk Stappers

Niets van het foto- en illustratie-materiaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm op
enigerlei wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotocopiën, opnamen of enige
andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller
c.q. degenen die de foto’s gemaakt hebben.
Samenstelling geheel:

Rienk van der Berg.
Adres:
Mr. S. van Houtenweg 2.
3732 BP De Bilt.
Telefoon: 030 – 2203208.
Email:
rienkvanderberg@hetnet.nl
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Curriculum vitae van de samensteller:
Rienk van der Berg
Hij werd in 1935 geboren in het Friese Terband ( bij Heerenveen).
Studeerde af in veeteelt aan de LH in 1961.
Na 2 jaar militaire dienst en 5 jaar bij de CLO-controle “De Schothorst” werkte hij
bijna 30 jaar bij de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.
Werkterrein: Onderzoek en ( voornamelijk) onderwijs in de veevoeding.

Hobby’s.
In de jonge jaren was werken op de boerderij (melkvee) zijn grootste passie.
Later op 38-jarige leeftijd ging dat over in sport, met name schaatsen.
Ondanks zijn late roeping voltooide hij 30 elfstedentochten zowel per schaats (echt +
alternatief) als op de fiets (echt).
Samen met zijn zoon stond hij ooit op de top van de Mont-Blanc. Samen met
echtgenote bewandelde hij vele berg- en lange afstand-paden.
Toen het sporten door lichamelijk ongemak niet meer ging is hij zich meer gaan
toeleggen op fotograferen en foto’s bewerken.
Geliefde onderwerpen zijn: bergen en beesten ( vooral exterieurtoppers) en
veefokkerij-geschiedenis.
Sinds 2004 is hij werkzaam als vrijwilliger bij het nationaal veeteelt-museum in Beers
(Noord-Brabant).
Hij mocht hier o.a. de fotobewerking doen voor twee door het museum uitgegeven
boeken nl.:
- Van everzwijn tot vleesvarken ( geschiedenis varkensfokkerij) en
- Getemde beesten ( over de domesticatie van onze huisdieren).
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