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Chef’s Special : A Taste of the Collections
Exhibition 12 April until 30 September 2022

Chef’s Special: a Taste of the Collections is the new exhibition of Special Collections of WUR
Library. It highlights six topics from the beautiful historical collections that coincide with a
whole range of different tastes. You can view the exhibition online
(https://exhibitions.wur.nl/chefs-special-a-taste-of-the-collections/) or come to the exhibition
in the Special Collections Reading Room in the Forum Library from 12 April until 30
September 2022.
A Taste of the Collections
In Chef’s Special: a Taste of the Collections we’ll serve you a selection of the historical
collections of Wageningen University & Research on topics that relate to Wagenings’ research
and education. WUR Library appointed a new curator for Special Collections, Anneke Groen,
in the spring of 2021. Anneke’s special interests are natural history, science and art,
particularly from the nineteenth century. Anneke organised the exhibition together with
Special Collections team. Each team member chose her favourite topic. This resulted in a
specialized and varied menu.
•

Shifting Baseline Syndrome. Without information about past environmental conditions,
current generations cannot perceive how much their environment has changed over the
years, since they are comparing it to their own baseline and not to historical baselines.
With examples from ornithology. By Anneke Groen

•
•

The Vroom family: Five Generations Garden and Landscape Architects, by Anita Dijkstra
The History of Agricultural Engineering, by Dicky van Donselaar

•

Farm Animals, focussing on horses, cows and chicken. By Nelly Roefs

•

Apples: from Sprenger to Compote. The apple takes centre stage in this selection, from
the best way to pollinate a fruit tree to the tastiest apple recipes, with an apple cookie
recipe from 1752. By Lotte Kniest

•

Botanical Art from Wageningen, drawings used for education and research. By Joke
Webbink
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Chef’s Special : A Taste of the Collections
Tentoonstelling van 12 april tot/met 30 september 2022

Onder de naam Chef’s Special, serveren wij u een hernieuwde kennismaking met de
veelzijdige collecties én met het team dat deze collecties beheert.
Er zijn redenen genoeg voor deze nieuwe kennismaking: Als gevolg van de beperkende
maatregelen vanwege COVID-19 zijn de collecties geruime tijd slechts beperkt toegankelijk
geweest. Bovendien werkt het team van Speciale Collecties sinds vorig jaar in een
vernieuwde samenstelling en onder leiding van een nieuwe conservator.
Tijd dus om eens te laten zien wat voor moois de collecties eigenlijk bevatten. De zes
medewerkers van Speciale collecties hebben elk een thema uitgekozen dat hen na aan het
hart ligt en daar een deel van de tentoonstelling mee ingericht.
Zo schotelen wij u een gevarieerd specialiteitenmenu voor en laten u proeven van de
verschillende smaken die onze collecties te bieden hebben. De thema’s:
•

Shifting Baselines: Historische collecties als een basis voor het collectieve historisch

•

geheugen, door Anneke Groen
De familie Vroom: 5 generaties tuin- en landschapsarchitecten, door Anita Dijkstra

•

Landbouwmechanisatie, door Dicky van Donselaar

•

Boerderijdieren: kippen, koeien en paarden, door Nelly Roefs

•

Appels: van Sprenger tot compote, door Lotte Kniest

•

Botanische kunstenaars in Wageningen, door Joke Webbink

Het zijn op zichzelf staande thema’s, die echter ook weer verbinding met elkaar hebben; in
onderwerp en materiaalsoort, en die in al hun veelzijdigheid een verbindende factor kunnen
vormen voor eenieder die deze collecties komt bekijken of verder wil onderzoeken.
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Introduction texts per theme

Shifting Baseline Syndrome
A phenomenon that has been extensively researched in recent years is the ‘shifting baseline
syndrome’. The phenomenon describes the occurrence of lowered expectations, whereby
each generation regards a progressively poorer natural world as normal. This shift in
expectations occurs due to a lack of experience, memory or knowledge of the former
condition of the natural world. Without information about past environmental conditions,
current generations cannot perceive how much their environment has changed over the
years, since they are comparing it to their own baseline and not to historical baselines.
For Anneke, who works with historical collections, this is not only about diving into the past;
she also wants to find links between historical events and recent developments and insights.
“I hope the objects I have selected for this exhibition will help reveal how the beautiful and
very informative material in WUR Special Collections can nourish our collective memory and
provide ideas for current research,” she says. “A historical perspective can provide important
input for more effective and well-considered decision-making in nature management, nature
conservation and the development of ecological insights.”
To illustrate this, she has chosen a number historical key works in the field of Dutch
ornithology.
“In my opinion, these examples reveal one of the most important roles of WUR Special
Collections: the collective historical memory,” Anneke continues. “This historical memory is
the main reason why ‘I do what I love and love what I do’ as curator of this collection. My
ambition is to continue to propagate the historical richness of nature and ensure that our
knowledge about this richness is not lost, and to share this information with all the students
and researchers here at WUR, who hopefully can use it as input for their research.”

The Vroom Family: Five Generations of Garden and Landscape
Architects
It is often said that the Netherlands has been entirely created by people. The material on
garden and landscape architecture held by Special Collections provides a useful overview of
the history and development of the Dutch landscape. There are more than 40 collections with
documents that describe gardens, parks, cemeteries, green infrastructure for cities and
roads, land consolidation projects, etc.
The Garden and Landscape collection is Anita’s favourite. “Not only because of the great
diversity and artistic value, but also because there are so many links to be made with other
collections. This makes it possible to tell a broad historical story based on many different
documents,” she explains.
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The story of five generations of garden and landscape architects in the Vroom family begins
in the north of the Netherlands with gardener Geert Vroom, who started designing gardens
for wealthy farmers, and ends with Meto J. Vroom, Professor of Landscape Architecture in
Wageningen from 1966 to 1994. This is a history of one and a half centuries captured in
design drawings, nursery catalogues, aerial and other photographs and botanical illustrations.

Agricultural Engineering
“Agricultural mechanisation emerged from the Industrial Revolution and is the process by
which farm workers and draught animals are replaced by machines. The first tractor was
employed in the Netherlands at the end of the 19th century. Agricultural mechanisation took
off in the Netherlands during the first half of the 20th century with, among others, the
introduction of the horse-drawn hay rake” (Wikipedia).
Dicky’s brief overview of the mechanisation of agriculture focuses on advertising and other
images of agricultural equipment suppliers. It provides an interesting glimpse into a bygone
age and reveals how manpower was still needed to keep the machines running.

Farm animals: chickens, cows and horses
Nelly has always been interested in common farm animals like chickens, cows and horses.
“Probably because my father was a poultry farmer and also kept a cow for the milk and a
horse mainly for recreational purposes and a little bit of work,” she explains. “So I grew up
with these animals.”
The foundations for the study of animal husbandry, currently known as Animal Sciences,
were laid as early as 1861, when W.C.H. Staring was sent abroad to study how animal
husbandry was taught elsewhere. Two years later, J.R. Thorbecke launched a bill to enable
the establishment of higher agricultural education in the Netherlands.
The Agricultural College started in 1918 with five courses: agriculture, colonial agriculture,
horticulture, forestry and colonial forestry. The agriculture course consisted of four
specialisations: plant cultivation, animal husbandry, dairy production and rural economics.
Initially, the Agricultural College focused on the cultivation techniques, technologies and
economics of agricultural production. The college’s education and research developed in
parallel with the increasing insight that society as a whole was actually dependent on various
biological and physical factors, which before then were thought to be only the domain of the
farmer.
Whereas the focus in the beginning was ‘more’, the emphasis gradually shifted to ‘better’.
The insight grew that if we wanted to keep producing, we would have to do it in a way that
was good for nature and the environment and socially responsible: ‘To explore the potential
of nature to improve the quality of life’, as the mission of Wageningen University & Research
goes.
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Nelly’s selection of material from Special Collections includes images of chickens, cows and
horses. The selection focuses on images of the animals themselves, and not their housings,
aetiology or economic conditions.

Apples: from Sprenger to compote
The apple takes centre stage in this selection, from the best way to pollinate a fruit tree to
the tastiest apple recipes.
We become acquainted with Professor A.M. Sprenger. He was a student at the Rijks Hogere
Land-, Tuin-, en Bosbouwschool (as Wageningen University & Research was formerly known)
and was a professor there for many years. Among other things, he studied the best way to
prune fruit trees in order to increase their fertility and the best storage methods to preserve
the quality of the fruit. He actually wanted to become a painter and in fact also produced
beautiful paintings of various apple varieties in addition to conducting important research for
Dutch fruit cultivation.
But what are you supposed to do with all those delicious apples? Lotte is an enthusiastic
hobby cook. She searched through the books of Special Collections for interesting and tasty
recipes and selected among others recipes for making apple biscuits and compote.

Botanical Art for Science
The subjects of freehand drawing and biological illustration were taught in Wageningen for
many years. These were courses in botanical drawing and landscape architectural drawing.
The Agricultural College, and later the university, also employed professional artists who
produced botanical drawings for research and publications. The drawings of plants, parts of
plants and plant diseases are scientifically accurate and very detailed. They are an example
of the interaction between science and art. In later years, photography and digital art
software became the norm and freehand drawing became increasingly less common. This
selection shows works by artists who were appointed as botanical illustrators at various
departments of the then Agricultural College. Joke has made a selection from the many
botanical drawings present in WUR’s collection.
Special Collections has the ambition to make as many images as possible available online
through WUR Image Collections. Many images can be downloaded free of charge.
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Teksten en titels per thema
Shifting Baselines: Historische collecties als een basis voor het
collectieve historisch geheugen
Een fenomeen waar de afgelopen jaren
uitgebreid onderzoek naar is gedaan is
het "shifting baseline syndrome". Het
fenomeen beschrijft het optreden van
steeds lager wordende verwachtingen ten
aanzien van de natuur om ons heen,
omdat elke generatie een steeds verder
verarmde natuurlijke omgeving als
uitgangspunt heeft en deze als normaal
beschouwt.
Deze verschuiving van de “baseline” of
het uitgangspunt treedt op als gevolg van
een gebrek aan ervaring, geheugen of
kennis over de toestand van de natuur in
het verleden. Zonder informatie over de
staat van de natuur in het verleden
kunnen huidige generaties niet
waarnemen hoeveel hun omgeving in de
loop der jaren is veranderd.
Anneke: “ Voor mij, als conservator
Speciale Collecties, gaat het niet alleen
om een duik in het verleden; het gaat ook
om het vinden van verbanden tussen
historische gebeurtenissen en recente
ontwikkelingen en inzichten. Met mijn materiaalkeuze voor deze tentoonstelling wil ik laten
zien hoe het mooie en zeer informatieve materiaal van de Speciale Collecties van WUR ons
collectieve geheugen kan voeden en kan worden gebruikt als input voor actueel onderzoek.
Een historisch perspectief kan van groot belang zijn voor effectieve, goed onderbouwde en
weloverwogen beslissingen in bijvoorbeeld natuurbeheer en natuurbehoud en dragen bij aan
nieuwe ecologische inzichten.
Om dit te illustreren heb ik voor deze tentoonstelling een aantal historische sleutelwerken op
het gebied van de Nederlandse ornithologie gekozen.
Deze voorbeelden laten naar mijn mening een van de belangrijkste rollen van de Speciale
Collecties van WUR zien, het collectieve historische geheugen. Dit geheugen is een van de
belangrijkste redenen waarom ik zo graag met dit materiaal werk als conservator van deze
collecties.
Het is mijn ambitie om de informatie over historische rijkdom van de natuur uit te dragen en
ervoor te zorgen dat onze kennis over deze rijkdom niet verloren gaat. En om deze
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informatie te delen met alle studenten en onderzoekers bij WUR, die deze informatie hopelijk
kunnen gebruiken als input voor hun onderzoek. “
De natuur in eigen land in kaart gebracht
Tot 1750 gaat de aandacht van de natuurlijke historie met name uit naar de natuur in
overzeese gebieden, de koloniën. Vanaf 1750 begint er echter ook aandacht te komen voor
de natuur in Nederland. Predikant Nozeman, een natuurvorser met een grote interesse in
vogels, slaat de handen ineen met uitgever Christiaan Sepp, ook een groot liefhebber en
kenner van de natuur. Gezamenlijk starten zij in 1770 met de uitgave van de Nederlandsche
Vogelen, een in losse katernen uitgegeven beschrijving van broedvogels in ons land, in die
tijd inclusief België.
In de vijf afzonderlijk gebonden delen komen ruim 200 vogelsoorten aan bod, die niet alleen
op een bijzonder fraaie manier in beeld worden gebracht, maar waarvan ook de
leefomgeving, de voeding en het gedrag uitgebreid wordt beschreven.
Nozeman trok zelf de velden in om de vogels te observeren. Ook besteedt hij veel aandacht
aan de nesten en de eieren van de vogels. De aandacht voor nesten en eieren was niet
zomaar: nesten waren volgens Nozeman het bewijs voor de Nederlandse herkomst van de
vogels. Ook vergeet Nozeman in zijn beschrijvingen het nut voor de mens niet. Anders dan in
latere perioden wordt de natuur nog gezien als iets dat ten dienste staat van de mens. Bij
vogelsoorten die overlast bezorgen wordt dan ook uitgebreid beschreven hoe ze
te bestrijden. Ook wordt er regelmatig vermeld hoe een vogel en zijn eieren smaken. Zoals
bijvoorbeeld bij de beschrijving van de grutto:
“De Eijeren zyn zoo goed als die der Kievit, en de GRUTTO’S zelf zyn eene lekkerny.”
1. Nozeman, C.; Sepp, C.; Nederlandsche vogelen; volgens hunne huishouding, aert, en
…
Amsterdam : Jan Christiaan Sepp, 1770-1829. - 5 dl : 250 pl. – Deel 1
FORUM - SPEC.COLL. - R337A05
http://edepot.wur.nl/182817

Een ecoloog avant la lettre
Waar bij Sepp en Nozeman in de Nederlandsche Vogelen de beschrijving van de vogelsoorten
nog erg mens-georiënteerd was, besteedt Schlegel in zijn overzicht van de Nederlandse
vogels aandacht aan de vogel in relatie tot zijn leefomgeving. Zijn werk is een heldere
beschrijving van hoe de avifauna er in het midden van de 19e eeuw voor stond. Er zijn in dit
werk ook uitgebreide beschrijvingen en tekeningen van de leefgebieden van de vogels
opgenomen. Er wordt daarom van Schlegel wel gezegd dat hij kan worden gezien als een
ecoloog avant la lettre.
In het boek van Hermann Schlegel zijn ook een aantal platen opgenomen van verschillende
landschapssoorten met daarin opgenomen de in dit landschap veel voorkomende
vogelsoorten. In de tentoonstelling wordt de plaat getoond van het duinlandschap, met
hierin getekend onder andere de inmiddels nauwelijks in Nederland meer voorkomende
vogelsoorten als griel, kuifleeuwerik en duinpieper.
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In de mens ziet Schlegel met name een bedreiging voor de vogelstand. Hij maakt zich grote
zorgen om de enorme veranderingen van het Nederlandse landschap als gevolg van
grootscheepse herinrichtingen en verdergaande industrialisatie. Deze door de mens
ingezette veranderingen in het landschap zijn (net al nu nog steeds!) in de meeste gevallen
nadelig voor de natuur en de daarin levende planten en dieren. Schlegel ziet deze
veranderingen met lede ogen aan, en verzucht in zijn werk ook op een gegeven moment:
“Wij laten het aan de verbeeldingskracht van den lezer over, om uit deze weinig aangevoerde
feiten te besluiten, wat de staat der vogelwereld geweest moet zijn in den tijd, toen ons land
nog weinig bevolkt, toen de oppervlakte daarvan nog weinig door kunst veranderd en
blootgesteld was aan het spel der onophoudelijk op eenen grooten maatstaf inwerkende
elementen.”

In reproductie zijn in de tentoonstelling twee van de zogenaamde “koppenpagina’s” uit De
Vogels van Nederland van Schlegel opgenomen, waarop van de vogelsoorten een kop en
soms ook wat losse poten worden afgebeeld. Op de hier getoonde pagina’s staan onder
andere de grutto en de griel.
2. Schlegel, H.; De vogels van Nederland : beschreven en afgebeeld
Leyden: Noothoven van Goor, 1858. - 3 dl. : 362 lith.
FORUM - SPEC.COLL. - R337D28 [klein] en RO0089 [groot]
https://wur.on.worldcat.org/oclc/34643216
&
3. Schlegel, H.; Natuurlijke historie van Nederland. De vogels van Nederland. - 2e herz.
dr.
Amsterdam: Funke, 1878. - 2 dl. in 1 bd. (LXXI, 135, 136 p.) : ill. [de “Koppen
Schlegel” en diverse landschappen]
FORUM - SPEC.COLL. - O0007,01
https://wur.on.worldcat.org/oclc/66019927

Virtuoos tekenaar en een echte natuurkenner
Het driedelige werk Onze vogels in huis en tuin, geschreven en geïllustreerd door
J.G. Keulemans beschrijft behalve inheemse vogelsoorten ook een groot aantal volièrevogels,
sierduiven en soorten hoenders. Keulemans’ beschrijvingen zijn net als de beschrijvingen in
de Nederlandsche Vogelen van Sepp en Nozeman zeer mensgericht. Zo wordt bij vele
vogelsoorten beschreven hoe ze te vangen en in gevangenschap het beste te verzorgen. Toch
heeft ook dit boek een belangrijke natuurhistorische waarde waar het het
verspreidingsgebied van de diverse vogelsoorten betreft. Keulemans was een echte
natuurkenner en ging ook zelf het veld in om vogels waar te nemen. Zijn veldwaarneming
van de koekoek, die maar liefst dertien pagina’s lang is geeft bijvoorbeeld een uitstekend
inzicht in het leefgebied en het voorkomen van deze soort in Nederland in de eerste helft van
de negentiende eeuw.
Dat het, wat weer wel geheel in de tijdsgeest was, niet altijd bij observaties alleen bleef blijkt
uit het volgende citaat uit de beschrijving:
“Velen willen niet gelooven, dat het Koekoekswijfje haar ei op den grond legt en het daarna
in den bek vat, om het naar een of ander vroeger bespied nest te brengen. En toch is dit
dikwijls waargenomen, en ik zelf heb een Koekoekswijfje geschoten, dat een gebroken ei in
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den bek had (namelijk gebroken toen de gedoode vogel gevonden was; blijkbaar was het bij
den dood des vogels, of wel reeds door het schot zelf gebroken).”

4. Keulemans, J.G.; Onze vogels in huis en tuin
Leiden : P.W.M. Trap, 1869-1876. - 3 dl : ill.
FORUM - SPEC.COLL. - ZZ0379. – dl. 2
https://wur.on.worldcat.org/oclc/905437060
http://edepot.wur.nl/199480

Griel, Doornslijper, Schaarluip, Scharlupen
Wat het in kaart brengen van de verschillende soorten lastig maakte was dat de naamgeving
nogal eens aan verandering onderhevig was, en dat er ook verschillende namen voor
dezelfde vogels waren. Om helderheid in dit woud van namen te scheppen werden
namenlijsten gepubliceerd. Een voorbeeld hiervan is de Nederlandsche vogellijst van Mr.
Herman Albarda uit 1897 welke een overzicht geeft van alle op dat moment aanwezige
inlandse vogelsoorten alsmede de toen geldende namen. Ook worden enkele mededelingen
gedaan over het voorkomen, de levenswijze, broedplaatsen, trekgedrag etc. Van de
zeldzamere soorten wordt bovendien plaatsen waar en de data waarop zij zijn waargenomen
vermeld.
5. Albarda, J.H.,; Aves Neerlandica : Naamlijst van Nederlandsche vogels; Leeuwarden :
Meijer & Schaafsma, 1897; 151 p. ; 24 cm.
FORUM – SPEC. COLL - O0714
https://wur.on.worldcat.org/oclc/905427498

Ringonderzoek en Vogeltrek
De Ornithologia neerlandica – De Vogels van Nederland - is een werk in vijf delen over
Nederlandse vogels. Het werd geschreven door prof. E.D. van Oort (1876-1933) en
geïllustreerd door M.A. Koekkoek (1873-1944). Het verscheen tussen 1922 en 1935. De tekst
van het laatste deel werd voltooid door G.A. Brouwer (1898-1981).
Van Oort was in 1901 één van de oprichters van de Nederlandse Ornithologische Vereniging
en heeft veel bijgedragen aan de kennis over vogels, en in het bijzonder over vogeltrek. Hij
heeft onder andere het ringonderzoek voor vogels in Nederland opgezet, en daarmee een
bijdrage geleverd aan de kennis over de verspreiding van vogelsoorten. Daarnaast
publiceerde hij diverse vogellijsten, overzichten van in Nederland voorkomende
vogelsoorten.

6. Oort, E.D. van ; Brouwer, G.A.; De vogels van Nederland
’s-Gravenhage : Nijhoff, 1922-1935. - 5 dl.
FORUM - SPEC.COLL. - RO0682
https://wur.on.worldcat.org/oclc/899091048
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Kennis van de natuur voor iedereen
Het vogeljaar is een van de bekendste werken van natuurvorser Jac. P. Thijsse en heeft mede
bijgedragen aan de popularisering van de kennis van de natuur bij een breder publiek. De
uitgebreid beschreven vogelwaarnemingen van Jac. P. Thijsse zijn, vanwege de
gedetailleerde omschrijvingen en soms lyrisch taalgebruik, ongeëvenaard.
In zijn eigen kenmerkende schrijfstijl geeft Thijsse de lezer allerlei tips om zelf vogels te
observeren en te herkennen. Zo ook bijvoorbeeld bij de beschrijving van de wulp in de eerste
editie van Het vogeljaar, waar hij zelfs in notenschrift het geluid van de vogel weergeeft.
Het vogeljaar verscheen in een groot aantal verschillende edities. Aanvankelijk verscheen
Het vogeljaar in de vorm van twaalf maandelijkse afleveringen. Deze eerste editie werd eind
1904 - door uitgeverij W. Versluys uit Amsterdam gebundeld en uitgegeven.
In de tweede druk, uit 1913, die in een kleiner formaat werd uitgegeven, werden een groot
aantal beschrijvingen van vogelsoorten toegevoegd.
In de tentoonstelling wordt zowel de eerste als de tweede editie getoond.
Eén van de vogels waar Thijsse uitgebreid over schreef in de tweede editie van Het vogeljaar
is de griel. Deze in het begin van de twintigste eeuw al schaarse broedvogel in Nederland
broedde in die tijd nog in de duinen bij Bloemendaal, in de buurt van het huis van Thijsse.
De vermaarde vogel- en natuurfotograaf Alphonse Burdet, een goede vriend van Thijsse,
maakte in de buurt van Bloemendaal de in de tweede druk van Het vogeljaar opgenomen foto
van een griel bij het nest.
Over de griel schrijft Thijsse in 1904:
“Dit is eigenlijk in ons land een zeer zeldzame vogel en het kon wel eens gebeuren, dat hij 't
hier geen vijftien jaar meer uithoudt, want zonder woeste duinen of heidevelden kan hij niet
bestaan. Bij ons broedt hij alleen in de duinen en wellicht ook in de Brabantsche Kempen.”
Hoewel de griel het nog iets langer dan vijftien jaar uithield werden Thijsse's woorden helaas
bewaarheid. Op de kop af vijftig jaar later, in 1958, werd de griel van de lijst van
broedvogels in Nederland geschrapt. In dat jaar werd het laatste nest gevonden in de duinen
van de Zilk, bij Vogelenzang.
7. Thijsse, J.P.; Het vogeljaar : handleiding tot het leeren kennen der meest
voorkomende Nederlandsche vogels. - Amsterdam: Versluys, 1904. - 316 p. – 14
kleurenpl. / J.G. Keulemans, e.a.
FORUM - SPEC.COLL. - ZZ0378
https://wur.on.worldcat.org/oclc/18169529
&
8. Thijsse J.P. , Het vogeljaar. Nederlandsche vogels in hun leven geschetst. –
Amsterdam - W. Versluys, 1913 - 566 p. - ill. ; 24 cm.
FORUM - SPEC.COLL. – ZZ????
https://wur.on.worldcat.org/oclc/64775032
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Op jacht met de camera
Fotograaf Richard Tepe (1864 – 1952) behoort met Paul Louis Steenhuizen (1870-1940) tot
de pioniers van de Nederlandse natuurfotografie. Zoals Thijsse de belangstelling voor de
natuur in Nederland in zijn schrijverijen voor het voetlicht bracht, deed Tepe dat met behulp
van fotografie. De jacht met de Camera was zijn eerste eigen publicatie. Daarnaast schoot hij
ook materiaal voor het tijdschrift De Levende Natuur, van
Jac. P. Thijsse.
De foto’s van Tepe gaan vergezeld met teksten over zijn waarnemingen en alhoewel die
wellicht biologisch iets minder nauwkeurig zijn dan die van Thijsse (hij heeft het onder
andere over een koekoek met klimvoeten), geven zij een goed inzicht in het leefgebied en de
levenswijze van diverse vogelsoorten in Nederland aan het begin van de twintigste eeuw.
9. Tepe, R.A.J.M. ; De jacht met de camera : eerste serie
Nijmegen: Geurts, 1909 - 30 p.- 20 p. pl. ; 22 cm.
FORUM – STACKS -730C09
https://wur.on.worldcat.org/oclc/68469399

Verspreiding van vogelsoorten in kaart gebracht
Onderzoek naar weidevogels nam in de afgelopen 50 jaar een grote vlucht. In die periode
hebben deze vogelsoorten een dramatische populatieafname laten zien, die in de afgelopen
jaren alleen maar is versneld. Om de verandering in populatieaantal in de loop van de tijd te
verklaren, en mogelijk een halt toe te roepen zijn observaties van broedsucces, overleving,
migratie en immigratie essentieel. Onderdeel van dit soort onderzoek vormt het
inventariseren van broedvogelpopulaties en broedplaatsen zoals op getoonde kaarten is
vastgelegd.
De kaart met vogeltellingen in het vogelreservaat Kievitslanden, welke in reproductie is
opgenomen in deze tentoonstelling, hoort bij het door L. Stockmann in 1978 gepubliceerde
onderzoeksrapport naar het gebruik door weidevogels van het weidevogelreservaat
"De Kievitslanden" en naaste omgeving in Oostelijk Flevoland. Stockmann onderzocht het
gebruik van het reservaat door weidevogels, waarbij met name de kievit en de grutto in kaart
zijn gebracht. Factoren die van invloed zijn op het voorkomen van weidevogels zijn
onderzocht en er is gekeken naar het broedsucces van de vogels in het beschreven gebied.
Dit soort onderzoek kan voor huidig onderzoek een historisch ijkpunt (baseline) vormen.
10. Relatieve dichtheden van broedvogel populaties in Nederland van de kievit (Vanellus
vanellus) volgens tellingen uit de treinen (april en mei 1985). – kaart RIVON, no. 243
FORUM - SPEC.COLL. – Alterra Map Collection [Or]472
https://images.wur.nl/digital/collection/coll25/id/5818/rec/1
&
11. Verspreiding van de broedplaatsen van de Kluut (Recurvirostra avosetta) volgens
tellingen in 1948 en 1956/567. - kaart RIVON
FORUM – SPEC.COLL. – Alterra Map Collection [OR] 487
https://images.wur.nl/digital/collection/coll25/id/4974/rec/1
&
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12. Reserve “Kievitslanden”, spring 1973. – kaart RIVON
FORUM - SPEC.COLL. – Alterra Map Collection [Or]1225
https://images.wur.nl/digital/collection/coll25/id/6034/rec/4
&
13. Stockmann, L.; Een onderzoek naar het gebruik door weidevogels van het
weidevogelreservaat "De Kievitslanden" en naaste omgeving in Oostelijk Flevoland :
werkdocument
Lelystad: R.IJ.P., 1978. - 110 p.
FORUM - STACKS - 701B75
https://wur.on.worldcat.org/oclc/67383852

Vluchtstroken voor de Grutto
Met de uit dit soort onderzoeken verkregen data wordt onder andere naar oplossingen
gezocht die in het kader van agrarisch weidevogelbeheer kunnen worden ingezet om zo de
overlevingskansen voor weidevogels te vergroten en een verdere teruggang in de
weidevogelstand tegen te gaan. Het onderzoek van Schekkerman & Muskens, naar het
gebruik van vluchtstroken door gruttogezinnen uit 2000 is daar een voorbeeld van.
Vluchtstroken voor weidevogels zijn grasstroken in graslandpercelen die niet of later worden
gemaaid, waardoor zij kunnen dienen als vlucht of foerageergebied van de in het gebied
levende grutto’s. Deze maatregel kan worden ingezet als aanvulling op het later maaien van
percelen, dat wordt gedaan om broedsucces van de grutto te vergroten.
14. Schekkerman, H., Muskens C.I.D.M; Het gebruik van ‘vluchtstroken’ door
gruttogezinnen – onderzoeksrapport
Wageningen: ALTERRA, Research Instituut voor de Groene Ruimte, 2000 – 35 p.
FORUM – STACKS - NN31844,027
https://wur.on.worldcat.org/oclc/67621122

De Grutto: De vogel van Nederland
In 2015 werd de grutto door het Nederlandse publiek uitgeroepen tot de vogel van
Nederland. De volgelsoort kreeg meer dan een kwart van de uitgebrachte stemmen.
In het boek De grutto beschrijft Albert Beintema (ooit werkzaam voor het inmiddels in de
WUR opgegane Rijksinstituut voor Natuurbeheer) hoe door de veranderingen in het
boerenland het aantal grutto’s in Nederland in de afgelopen 40 jaar met twee derde is
verdwenen. Willen wij de grutto in Nederland behouden, dan zal een duidelijke stem voor
deze vogel binnen de landbouwpolitieke beslissingen nodig zijn.
15. Beintema, A.J.; De grutto
Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact, 2016. - 270 pag, 20 pag. pl.; 20cm.
FORUM – STACKS - 601-S/2016-03
https://wur.on.worldcat.org/oclc/952458203
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De familie Vroom: 5 generaties tuin- en landschapsarchitecten
Vaak wordt gezegd dat heel
Nederland is gemaakt door
mensen. De tuin- en
landschapsarchitectuurcollecties
van Speciale Collecties geven een
goed overzicht van de
geschiedenis en de ontwikkeling
van het Nederlandse landschap. Er
zijn meer dan 40 collecties
aanwezig met documenten over
tuinen, parken, begraafplaatsen,
groenstructuren van steden en
wegen, ruilver-kavelingen, enz.
Deze collectie is Anita’s favoriet:
“Niet alleen vanwege de grote
diversiteit of de artistieke waarde,
maar vooral ook omdat er veel
relaties zijn te leggen met andere
collecties. Hierdoor is het mogelijk
een breed historisch verhaal te
vertellen aan de hand van veel
verschillende documenten”.
Het verhaal van 5 generaties tuinen landschapsarchitecten uit de
familie Vroom begint halverwege
de negentiende eeuw met
tuinman Geert Vroom in het
noorden van Nederland, die tuinen
gaat ontwerpen voor rijke boeren
in zijn omgeving, en eindigt met Meto J. Vroom, hoogleraar Landschapsarchitectuur in
Wageningen van 1966 tot 1994. Een geschiedenis van anderhalve eeuw geschetst aan de
hand van ontwerptekeningen, kwekerscatalogi, (lucht)foto’s en botanische tekeningen.
Veel informatie over tuin- en landschapsontwerpen in Nederland kan worden gevonden de
databases TUiN (https://library.wur.nl//WebQuery/tuin) en in Groen Erfgoed
(https://library.wur.nl//WebQuery/groenerfgoed).

Geert Vroom (1801-1876)
Geert Vroom was oorspronkelijk tuinman in Slochteren. Vanaf 1827 begon hij ook ontwerpen
te maken voor tuinen bij herenboerderijen in het Groningse Oldambt. Deze tuinen in
landschapsstijl worden ook wel slingertuinen genoemd en hebben vaak de volgende
kenmerken: een grillig gevormde vijverpartij, slingerende paden, doorzichten en een kleine
heuvel achter in de tuin met een tuinhuisje erop. Het ontwerp voor de tuin rond de boerderij
van Goedhart Borgesius in Oude Pekela dateert van 1846. Later verving zoon Tjakko
Borgesius de boerderij door een nieuw huis en liet hij de zoon van Geert Vroom een nieuw
tuinontwerp maken (1868).
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16. Vroom, G.; Ontwerp tuin bij boerderij familie Borgesius (1846)
FORUM - SPEC.COLL. - TUIN 45.112.01
https://library.wur.nl/WebQuery/tuin/37324

Melle (M.G.) Vroom (1829-1913)
Melle Vroom trad in de voetsporen van zijn vader Geert met de siertuinontwerpen bij
boerderijen, maar er zijn ook studieontwerpen en een ontwerp voor een tuin bij een sociëteit
van hem bewaard gebleven. Dit ongedateerde ontwerp voor een villatuin is wellicht een
studie-/voorbeeldtekening, bedoeld voor potentiële klanten. Het ontwerp is waarschijnlijk
getekend door Melle of zijn zoon Jan aan het eind van de negentiende eeuw.
17. Vroom, M.G. en/of J. Vroom sr.; Aanleg villatuin, locatie onbekend (ongedateerd)
FORUM - SPEC.COLL. - TUIN 45.062.01
https://library.wur.nl/WebQuery/tuin/37331

Boomgaard
In 1871 verhuist de familie naar een boerderij bij De Punt, ten zuiden van de stad Groningen.
Melle en Jan Vroom sr. hebben daar eind negentiende eeuw waarschijnlijk al een kwekerij
opgezet, zodat ze zelf ook bomen en struiken voor de door hen ontworpen tuinen konden
leveren. Er zijn 2 tekeningen in de collectie aanwezig die mogelijk deze boomgaard/kwekerij
weergeven.
18. Vroom sr., J.; Boomgaard (1885)
FORUM - SPEC.COLL. - TUIN 45.016.01
https://library.wur.nl/WebQuery/tuin/37306
Op de tweede tekening zijn de fruitbomen te zien met daar overheen een schets van een tuin
(of kwekerij?) in landschapsstijl. Dit ontwerp (TUiN 45.018.01) is ongedateerd en ondertekend
met M. Vroom en Zn., de Punt (https://library.wur.nl/WebQuery/tuin/37651).
In de boomgaard stonden zowel appel- als perenbomen, waaronder de appelsoort Wijker
Pippeling en de perensoort Beurré Diel.
19. Berghuis, S.; De Nederlandsche boomgaard
Groningen : Wolters, 1868
FORUM - SPEC.COLL. – R373D18. - plaat 9
https://images.wur.nl/digital/collection/coll29/id/418/rec/1

20. Ramaer, H.; [Verzameling tekeningen en prenten van appels, peren en ander fruit]
[Wageningen : RLS ; RHLTBS], [1890-1910?]
FORUM - SPEC.COLL. – R393E07. – Beurré Diel (1905)
https://images.wur.nl/digital/collection/coll29/id/17/rec/19
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Jan Vroom sr. (1855-1923)
Jan Vroom sr. ontwierp veel slingertuinen, maar daarnaast ook parken, kleinere villatuinen,
tuinen bij scholen, begraafplaatsen, e.d. voornamelijk in Groningen en Drenthe. Er zijn
ongeveer 70 ontwerptekeningen van hem aanwezig bij Speciale Collecties.

Kwekerij “Bonte Hoek”
In 1911 verloor Jan Vroom sr. zijn gezichtsvermogen door een ziekte. Zijn zoon Jan Vroom jr.
(1893-1958) brak zijn opleiding aan de tuinbouwschool in Frederiksoord al na een jaar af om
het bedrijf over te nemen. Hij richtte in 1919 kwekerij 'Bonte Hoek' op. De kwekerij bestond
uit verschillende percelen en was gunstig gelegen in de nabijheid van het treinstation De Punt
aan de spoorlijn tussen Groningen en Assen. Het grootste perceel van de kwekerij is links op
de luchtfoto te zien. De naam “Bonte Hoek” komt al voor op een topografische kaart uit
1898/1899. Wellicht is de naam van de kwekerij afgeleid van een streeknaam of de naam
van een aldaar gelegen boerderij.
21. Topografische kaart van Nederland 1:25.000
Delft : Topografische Dienst Kadaster, [1903]. – Verkend in 1898 en 1899
FORUM - SPEC.COLL. - LEESZAAL. – kaartblad no. 115 Eelde
https://wur.on.worldcat.org/oclc/72963732
&
Nederland : collectie luchtfoto's van de Geallieerden / Royal Air Force
[S.l.] : RAF, 1943-1947. - 94.000 luchtfoto’s
FORUM - SPEC.COLL. - 025-01-3136 (29-11-1944)
https://wur.on.worldcat.org/oclc/1012574161
&
Serie kwekerscatalogi Jan Vroom, Kweekerij Bonte Hoek
De Punt-Glimmen: vh Vroom, J. “Bonte Hoek”, 1929-1982
FORUM – SPEC.COLL. – BOXE00389. - catalogus 1972-1973
https://wur.on.worldcat.org/oclc/1013965754
In het assortiment van de kwekerij zaten veel verschillende bomen, heesters en vaste planten,
onder andere de bosrank (Clematis vitalba) en de esdoorn (Acer pseudoplatanus). De
botanische kenmerken van beide soorten werden ook vastgelegd door tekenaars van de
Landbouwhogeschool.
22. Riemer-Gerhardt, E. (o.a.); [Collectie botanische tekeningen van planten, heesters en
bomen uit de Botanische tuinen, gemaakt door tekenaars in dienst van het
Laboratorium voor Plantensystematiek te Wageningen]
Wageningen : Landbouwhogeschool, [1900-1971]
FORUM – SPEC.COLL. – R393A01, doos 200-04; 102.001.0381 (1956-01-04) en doos
200-01; 102.002.0065 (1956-05)
https://images.wur.nl/digital/collection/coll2/id/5179/rec/2
https://images.wur.nl/digital/collection/coll2/id/3158/rec/3
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Jan Vroom jr. (1893-1958)
Jan Vroom jr. ontwierp vele particuliere tuinen en ook de groenaanleg bij een groot aantal
gestichten, ziekenhuizen en bejaardenhuizen in heel Nederland en hij werkte aan
uitbreidingsplannen, parken en begraafplaatsen in diverse gemeenten. Het grootste deel van
de collectie Vroom bestaat uit tekeningen en andere documenten van Jan Vroom jr. Deze
hebben betrekking op ruim 100 projecten.
J. Vroom jr. maakte veel ontwerpen in gemengde stijl met bij het gebouw architectonische
elementen zoals gemetselde muurtjes en trappen, pergola’s en hagen. Daaromheen werden
bosschages, vijvers, boomgroepen, gazons en slingerende wandelpaden aangelegd, in een
meer landschappelijke stijl. Daarnaast werd ook de strakkere architectonische stijl toegepast.
23. Vroom jr., J.; Tuinontwerp b/d Industrieschool Kraneweg Groningen
De Punt : Jan Vroom, december 1932. – 1 : 100
FORUM - SPEC.COLL. – TUIN 45.076.01
https://library.wur.nl/WebQuery/tuin/37239
Regelmatig zijn er naast de plattegrond van de tuin ook doorsneden en perspectiefbeelden
getekend.
24. Vroom jr., J.; Ontwerp tuinaanleg voor den heer J. Kan, Dilgtweg, Haren
Glimmen : J. Vroom, mei 1952. – 1 : 100
FORUM - SPEC.COLL. – TUIN 45.072.01
https://library.wur.nl/WebQuery/tuin/37341

Kwekerscatalogi “Bonte Hoek”
De kwekerscatalogi van de “Bonte Hoek” uit de jaren ’30 van de twintigste eeuw zijn mooi
vormgegeven en rijk geïllustreerd met foto’s van planten, heesters en bomen, maar ook van
de uitgevoerde tuinen, parken en begraafplaatsen. In de catalogus van 1932/1933 is een foto
opgenomen van de tuin bij de Industrieschool in Groningen.
25. Serie kwekerscatalogi Jan Vroom, Kweekerij Bonte Hoek
De Punt-Glimmen: vh Vroom, J. “Bonte Hoek”, 1929-1982
FORUM – SPEC.COLL. – BOXE00389. - catalogi 1932-1938
https://wur.on.worldcat.org/oclc/1013965754

Uitvoer projecten in eigen beheer
De ontwerpen van Jan Vroom jr. werden ook regelmatig in eigen beheer uitgevoerd. Ook
grote projecten als de aanleg in de jaren ’30 rondom de gebouwen van het Noorder
Sanatorium in Zuidlaren, 7 hectare groot. In het notitieboekje van arbeidsloonen werd per
arbeider per dag het aantal gewerkte uren en het totale arbeidsloon voor een bepaald werk
genoteerd. Een werkdag van 9 uur, op zaterdag 5 uur, was heel gewoon en het uurloon was
ƒ 0,35.
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26. Vroom jr., J.; Notitieboekje van Arbeidsloonen (o.a. van werk verricht bij
Diakonessenziekenhuis Groningen)
FORUM – SPEC.COLL. - TUiN 45.305.03
&
Curvimeter (hiermee kan vanaf het ontwerp in een bepaalde schaal de werkelijk te
realiseren afmeting(en) van bijvoorbeeld een pad, plantvak, vijver, e.d. afgelezen
worden)
FORUM – SPEC.COLL. - TUiN 45.305.02
&
Foto's aanleg terrein Noorder Sanatorium, Zuidlaren
FORUM - SPEC.COLL. – TUIN 45.300A.02-05

Einde van het familiebedrijf
Na het overlijden van Jan Vroom jr. in 1958 werd het familiebedrijf voortgezet door zijn drie
oudste zoons die het in 1968 opdeelden in kwekerij 'Bonte Hoek', uitvoeringsbedrijf 'De Punt' en
'Tuin- en landschapsarchitectenbureau Vroom'. Deze bedrijven bestaan nu niet meer. De
tekeningen en andere documenten van de familie Vroom lagen op verschillende plekken
opgeslagen en werden uiteindelijk weer samengevoegd bij de Speciale Collecties.

Meto Johan Vroom (1929-2019)
Meto Vroom was de jongste zoon van Jan Vroom jr. Op aanraden van zijn vader, die
cursussen had gevolgd bij J.T.P. Bijhouwer, lector tuinkunst en tuinachitectuur aan de
Landbouwhogeschool, ging hij landschapsarchitectuur studeren in Wageningen. In 1966
volgde hij Prof. Bijhouwer op als hoogleraar Landschapsarchitectuur. Na zijn pensioen in 1994
publiceerde hij het Lexicon van de tuin- en landschapsarchitectuur. Een Engels-talige en
gewijzigde editie volgden later. Meto Vroom werd door de NVTL benoemd tot erelid en
ontving in 2014 de Bijhouwerprijs. Bij deze gelegenheid werd zijn boek Leren kijken : het
Wageningse onderwijs en onderzoek in de tuin- en landschapsarchitectuur gepubliceerd.
27. Vroom, M.J.; Lexicon van de tuin- en landschapsarchitectuur
Wageningen : Blauwdruk, 2005
FORUM – SPEC.COLL. – 404-A/2005-09
https://wur.on.worldcat.org/oclc/71636651
Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Meto Vroom werd op de campus van WUR
een Tulpenboom (Liriodendron tulipifera) geplant. Een naar hem vernoemde nieuwe
cultuurvariëteit die was opgekweekt op Kwekerij “Bonte Hoek”. De kwekerij bestond toen nog
wel, maar was geen eigendom meer van de familie Vroom.
28. [Collectie botanische tekeningen van planten, heesters en bomen uit de Botanische
tuinen, gemaakt door tekenaars in dienst van het Laboratorium voor
Plantensystematiek te Wageningen]
Wageningen : Landbouwhogeschool, [1900-1971]
FORUM – SPEC.COLL. – R393A01, doos 200-06; 102.001.0607 (1966-01-11)
https://images.wur.nl/digital/collection/coll2/id/1505/rec/1
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Landbouwmechanisatie
“Landbouwmechanisatie is het proces waarbij landarbeiders en trekdieren in de landbouw
worden vervangen door machines. De landbouwmechanisatie kwam voort uit de industriële
revolutie. De eerste tractor werd aan het eind van de 19e eeuw in Nederland in gebruik
genomen. In de loop van de eerste helft van 20e eeuw kwam ook de mechanisatie in
Nederland op gang, neem bijvoorbeeld de paardenhark.” (Wikipedia)
In dit beknopte overzicht
over mechanisatie in de
landbouw, samengesteld
door Dicky, ligt de focus
vooral op (reclame)
afbeeldingen van
leveranciers. Het geeft een
mooi tijdsbeeld en laat zien
dat er nog veel
mensenwerk nodig was om
de machines aan de gang
te houden.

29. Tull, J.; The Horse-Hoing Husbandry : Or, an Essay on the Principles of Tillage and
Vegetation : Wherein Is Shewn a Method of Introducing a Sort of Vineyard-Culture
into the Corn-Fields, in Order to Increase Their Product, and Diminish the Common
Expence; by the Use of Instruments Described in Cuts; G. Strahan ; T. Woodward ; A.
Miller ; J. Stagg ; J. Brindley: London, 1733
FORUM – SPEC.COLL. – R346C07
https://wur.on.worldcat.org/oclc/1190669232
30. Bosch GJ van den; Verslag Aan De Algemeene Koninklijke Landbouw-Vereeniging Over
De Stoomcultuur in Engeland En Hare Toepassing in Nederland. Wilhelminadorp: s.n;
1861
FORUM – SPEC.COLL. – F0037
https://wur.on.worldcat.org/oclc/64791771
31. Peyma, W. van; Beschrijving Van Eenen Nieuwen Ploeg, Roerploeg of Stuurploeg
Genoemd: Of Den Voet- En Radploeg in Hetzelfde Zamenstel Vereenigd
Dockum : s.n., 1839
FORUM – SPEC.COLL. – RF0045
https://wur.on.worldcat.org/oclc/64875702
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32. Koninkl. Handelmaatschappij Boeke & Huidekoper. Landbouwwerktuigen : Algemeene
Catalogus
Haarlem : Koninkl. Handelmaatschappij Boeke & Huidekoper; 1919
FORUM – SPEC.COLL. – ZZ01488
https://wur.on.worldcat.org/oclc/1122937537

McCormick Harvesting Machine Company
Het fotoalbum van de McCormick Harvesting Machine Company dateert van rond 1900. Het
bevat, onder andere, opnames van bedrijfshallen en werkzaamheden. Het laat zien dat ook
met beperkte middelen massaproductie mogelijk was. De foto’s tonen een expositie van
landbouwmachines en het transport van de machines. Cyrus McCormick wordt gezien als
uitvinder van de First Reaper, een mechanische maaimachine in het midden van de 19de
eeuw, maar in feite was hij medeontwikkelaar. Door de grote productie, de opzet van de
fabriek en de aandacht voor marketing was het een voorbeeld van moderne bedrijfsvoering.
McCormick fuseerde in 1902 met Deering Harvester Company en werd International
Harvester (Company).
33. McCormick Harvesting Machine Company (Chicago). Amerikaansche Photographieën
Chicago : McCormick, 1900
FORUM – SPEC.COLL. – R360A070
https://wur.on.worldcat.org/oclc/748242687

Tractoren Lanz Bulldog
Het ongedateerde fotoboek van typen Lanz Bulldog laat een overzicht zien van de
verschillende voertuigen die Lanz maakte voor diverse landbouwactiviteiten. De eerste Lanz
Bulldogs waren voorzien van een gloeikopmotor, een zelf-ontbrandende verbrandingsmotor.
Deze was niet afhankelijk van brandstof zoals petroleum en diesel. Plantaardige oliën,
verkregen uit zaden of bijvoorbeeld walvistraan konden ook worden gebruikt. Daarnaast was
het een robuuste machine. In 1956 neemt het bedrijf John Deere het meerderheidsbelang
over van Lanz. In 1957 wordt de laatste tractor geproduceerd onder de naam Lanz Bulldog.
Vanaf 1960 gaat het bedrijf verder onder de naam John Deere-Lanz AG. Na 1967 verdwijnt
de naam Lanz helemaal en gaat het bedrijf verder als John Deere.
34. Museum Historische Landbouwtechniek Wageningen. Folderoverzicht Museum
Historische Landbouwtechniek : Catalogus: Brochures, Folders En Handleidingen.
Wageningen : Museum Historische Landbouwtechniek, 2008
http://edepot.wur.nl/5379
Lanz 16 PK Boerenbulldog een meesterstuk der techniek [poster] en Handleiding voor
de Lanz-Bulldog-tractor, uitgave 1937 en Reclamefolder ‘Lanz Duitschlands en
Europa’s grootste landbouwmachinefabriek’
FORUM – SPEC.COLL. – 02–L–06–TRACTOREN
https://wur.on.worldcat.org/oclc/1015277470
&
[foto's Van Typen Lanz Bulldog]
S.l. : s.n., n.d.
FORUM – SPEC.COLL. – R360A060
https://wur.on.worldcat.org/oclc/1012553282
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35. Museum Historische Landbouwtechniek Wageningen. Folderoverzicht Museum
Historische Landbouwtechniek : Catalogus: Brochures, Folders En Handleidingen.
Wageningen : Museum Historische Landbouwtechniek; 2008
FORUM – SPEC.COLL. – 02–I–03–TRACTOREN. - Deering tractoren uit de landbouw :
stemmen uit de praktijk
https://wur.on.worldcat.org/oclc/1015277470
http://edepot.wur.nl/5379
36. Firma Boeke & Huidekoper. Prijscourant Van Land- En Tuinbouwwerktuigen, Motoren,
Stoommachines Enz.
Haarlem : Boek- en Handelsdrukkerij Firma Ruijgrok, 1916
FORUM – SPEC.COLL. – ZZ01487
https://wur.on.worldcat.org/oclc/1123170492

Dorsen met de locomobiel, circa 1909
De locomobiel was een verplaatsbare stoommachine, deze zorgde voor aandrijving van de
dorsmachine. De locomobiel, die hier gebruikt wordt voor het dorsen van gele
mosterdplanten, staat op deze foto aan de rechterkant.
37. Onze Landbouwwerktuigen
Goes : s.n., 1909
FORUM – STACKS. - 507F13
https://wur.on.worldcat.org/oclc/64787703

Landbouwwerktuigen in Nederland in de 19e eeuw
Halverwege de 19e eeuw was het niet alleen meer de lokale smid die landbouwwerktuigen
maakte, aanpaste of verkocht. Er waren in Nederland ook een aantal grote
handelsondernemingen actief die zich toelegden op de landbouwmechanisatie. Firma weduwe
J.C. Massee en Zn in Goes bijvoorbeeld, werd al in 1832 opgericht. Andere grote namen zijn
Boeke & Huidekoper, in Haarlem, met later meerdere filialen in het land, Brinkmann &
Niemeyer in Zutphen en Louis Nagel te Arnhem.
De catalogi geven informatie over de verschillende werktuigen die zij importeren, met de
nadruk op productieverhoging, gecombineerd met gebruiksgemak, toepassing op
Nederlandse grondsoorten en verwijzingen naar praktijkonderzoek. Onderwijs, demonstraties
van landbouwwerktuigen en samenwerking tussen fabrikant, handelaar en landbouwer
worden eveneens genoemd als belangrijke pijlers om tot een snellere invoering van machines
te komen om zo de productie te verhogen.
38. Brinkman & Niemeijer (Zutphen / Dordrecht). Brinkmann & Niemeijer,
Landbouwwerktuigen, Motoren; Brinkman & Niemeijer: Zutphen etc., 1920
FORUM – STACKS. - 449A18
https://wur.on.worldcat.org/oclc/66832116
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Machines of mensenwerk?
Ondanks de grote toename van het gebruik van machines in de landbouw, bleef bij allerlei
werkprocessen het mensenwerk nog steeds essentieel, zoals te zien is op deze foto’s uit de
jaren ’50 in de twintigste eeuw. De meest rechtse foto is gemaakt door Ir. A. Moens en toont
hoe er bieten gedund worden op het bedrijf van C.J. de Rijke in de Noord Oost Polder. De foto
is onderdeel van een grote collectie foto’s (https://images.wur.nl/digital/collection/IMAGphotos) van het voormalige Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG). De
foto’s werden veelal gemaakt door medewerkers of fotografen die gelieerd waren aan het
instituut. Van Prof. Dr. Ir. Adriaan Moens (https://edepot.wur.nl/241159) zijn 168 foto’s
opgenomen in de collectie van in totaal meer dan 35.000 foto’s, uit de periode 1950 tot 1990.
39. Crucq, Ir. I.; Aardappel poten met paardewerktuig / 1 rijige Vicon met rekken, N.O.P.,
foto uit:
[Verzameling van foto's van landbouwmachines, landbouwtechnieken en
bedrijfsgebouwen gebruikt in de landbouw in Nederland, tweede helft twintigste
eeuw]; J. Vierbergen; Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen Wageningen.
[Wageningen] : [IMAG etc.], 1950-1990
FORUM – SPEC.COLL. – R158, doos 007
https://wur.on.worldcat.org/oclc/1012512853
https://images.wur.nl/digital/collection/IMAG-photos/id/3881/rec/1
&
Wijk, A. van; Paard met harkschudder, Dem. Dalfsen / Mc.Cormick harkschudder,
1958, foto uit:
[Verzameling van foto's van landbouwmachines, landbouwtechnieken en
bedrijfsgebouwen gebruikt in de landbouw in Nederland, tweede helft twintigste
eeuw]; J. Vierbergen; Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen Wageningen.
[Wageningen] : [IMAG etc.], 1950-1990
FORUM – SPEC.COLL. – R158, doos 007
https://wur.on.worldcat.org/oclc/1012512853
https://images.wur.nl/digital/collection/IMAG-photos/id/3467/rec/1
&
Wijk, A. van; Paard met harkschudder Dem. Tilburg / Mc.Cormick P.B. 2, 1958,
foto uit:
[Verzameling van foto's van landbouwmachines, landbouwtechnieken en
bedrijfsgebouwen gebruikt in de landbouw in Nederland, tweede helft twintigste
eeuw]; J. Vierbergen; Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen Wageningen.
[Wageningen] : [IMAG etc.], 1950-1990
FORUM – SPEC.COLL. – R158, doos 007
https://wur.on.worldcat.org/oclc/1012512853
https://images.wur.nl/digital/collection/IMAG-photos/id/3785/rec/4
&
Moens, Ir. A.; Bietendunnen / Proef met de bietendunlorrie, 1955, foto uit:
[Verzameling van foto's van landbouwmachines, landbouwtechnieken en
bedrijfsgebouwen gebruikt in de landbouw in Nederland, tweede helft twintigste
eeuw]; J. Vierbergen; Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen Wageningen.
[Wageningen] : [IMAG etc.], 1950-1990
FORUM – SPEC.COLL. – R158, doos 040
https://wur.on.worldcat.org/oclc/1012512853
https://images.wur.nl/digital/collection/IMAG-photos/id/29102/rec/2
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Aardappelpoters / Pootlorries Borga
40. Aardappelpoters III, Pootlorries Borga
Boer P. de; Vakgroep Smederij. Cursus Landbouwwerktuigenkennis
Utrecht : Vakgroep Smederij; 1949
FORUM – SPEC.COLL. – Kast R157
https://wur.on.worldcat.org/oclc/1301273322
&
Museum Historische Landbouwtechniek Wageningen. Folderoverzicht Museum
Historische Landbouwtechniek : Catalogus: Brochures, Folders En Handleidingen.
Wageningen: Museum Historische Landbouwtechniek; 2008
FORUM – SPEC.COLL. – 14–03–AARDAPPELPOOTMACHINES
http://edepot.wur.nl/5379
&
Bulletin Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (Wageningen)
Wageningen : Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, 1952-1974
FORUM – STACKS. - NN05351, no.1-no.75. - no. 14, 1955
https://wur.on.worldcat.org/oclc/899102608
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Boerderijdieren: kippen, koeien en paarden
Kippen, koeien, paarden, deze dieren hebben altijd Nelly’s belangstelling gehad:
“Waarschijnlijk omdat mijn vader pluimveehouder was en daarnaast had hij een koe voor de
melk en een paard voornamelijk voor de ontspanning en een beetje voor de arbeid. Ik ben er
dus mee opgegroeid”.
De basis voor de studie
Veeteelt, momenteel Animal
Sciences, wordt al in 1861
gelegd, wanneer W.C.H.
Staring naar het buitenland
uitgezonden wordt voor een
studie naar het veeteeltonderwijs. Twee jaar later
wordt door J.R. Thorbecke
een wetsvoorstel gelanceerd,
die de oprichting van hoger
landbouwonderwijs in
Nederland mogelijk moet
maken.
De Landbouwhogeschool
begon in 1918 met vijf
studierichtingen: landbouw,
koloniale landbouw, tuinbouw, bosbouw en koloniale bosbouw. De studierichting landbouw
kende een viertal secties: plantenteelt, veeteelt, zuivelbereiding en algemene en bijzondere
landhuishoudkunde. Aanvankelijk richtte de Landbouwhogeschool zich voornamelijk op de
teelt, techniek en economie van de agrarische productie. De Landbouwhogeschool groeide als
het ware mee met het toenemende inzicht dat de hele samenleving afhankelijk is van een
aantal biologische en fysische factoren, die daarvoor lange tijd alleen werden beschouwd als
bepalend voor het bestaan van de boer.
Ging het eerst vooral om “meer”, gaandeweg verschoof het accent naar “beter”. Inzicht
kwam dat, willen we blijven produceren, dit op een natuur- en milieuvriendelijke en
maatschappelijk verantwoorde manier dient te gebeuren:
“To explore the potential of nature to improve the quality of life” zoals de missie van
Wageningen University & Research omschreven wordt.
Nelly’s selectie uit de Speciale Collecties toont kippen, koeien en paarden. De selectie is
gericht op afbeeldingen van de dieren en niet van de huisvesting, etiologie of economische
omstandigheden.

Het Paard
41. Kroon, H.M.; De standen van het paard : 25 wandplaten in lichtdruk
Groningen : Wolters, 1918
FORUM – SPEC.COLL. – R374C08
https://wur.on.worldcat.org/oclc/64943004
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Onderwijsplaten Paard
De afbeeldingen van de anatomie van het paard werden gebruikt in het Animal Sciencesonderwijs. Quadekker werd in 1854 geboren in Axel, Zeeuws-Vlaanderen en overleed in 1938
in Nijmegen. Quadekker publiceerde ook een boek over paardenrassen geschilderd door Otto
Eerelman (https://wur.on.worldcat.org/oclc/68662403)
42. Quadekker, E.A.L.; Handleiding bij het groote model van het paard, aanschouwelijk
voorgesteld door vijf beweegbare platen
Deventer : Kluwer, [ca. 1910]
FORUM – SPEC.COLL. – RBeeldmateriaal, lade 12
https://wur.on.worldcat.org/oclc/65488669

43. Filmstroken van het Groninger, Friese en Gelderse paard + toelichting

44. Mars, H.; De voeding en de voedsels van het paard in Nederlandsch-Indië
Batavia : Ernst, 1887
FORUM – SPEC.COLL. – D1867
https://wur.on.worldcat.org/oclc/67915049
45. Schwarz, A., E.A.L. Quadekker; Het paard, zijn lichaamsbouw en zijne inwendige
organen: : met gekleurde platen en geïllustreerden tekst voor fokkers, liefhebbers en
bezitters van paarden, alsmede voor landbouwonderwijs en cursussen in hoefbeslag
Deventer : Kluwer & Co., [1895]
FORUM – SPEC.COLL. – R392E02
https://wur.on.worldcat.org/oclc/67825359

Paardenbeen Auzoux
Wageningen University & Research bezit sinds 1876 anatomische modellen gemaakt door Dr.
Louis Auzoux (1797-1880) inclusief een levensgroot model van een hengst. Het anatomische
model van het paard is gemaakt van beschilderd papier-maché en ijzerdraad. De buik van
het paard kan worden geopend door hoofd en schouders op te tillen. Twaalf delen van het
paard zijn ontleedbaar: het linkerbeen, de linkerkant van het hoofd, de penis; in de
bovenbuikholte: de blaas en prostaat, de dikke darm, dunne darm, maag, leer en de nieren,
het middenrif en de linkerlong, rechterlong en het hart.
Meer foto’s van het paard vind je ook in de WUR Image Collections, collectie Anatomische
modellen (https://images.wur.nl/digital/collection/coll33)
Op Wageningen Universiteit wordt het paard soms gebruikt in de lessen van Animal Sciences.
Het model van de hengst is te zien bij de ingang van Forum Library.
Behalve het levensgrote model van het paard zijn er nog andere modellen aanwezig, onder
andere de uterus van een drachtig rund met kalfje, een schapenmaag, een menselijk
strottenhoofd, een paardenhoef en het hier getoonde paardenbeen met 8 losse pathologische
onderdelen. Op 2 plekken in het been zitten demontabele onderdelen. Deze geven een beeld
van de normale gezonde toestand en kunnen vervangen worden door zieke, aangetaste
onderdelen.
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46. Auzoux, L.T.J.; Collection des modèles anatomiques de cheval, vache, mouton et
humain, 1876-1891
FORUM – SPEC.COLL. – R360B001 (been) en R360B02 (losse onderdelen)
https://wur.on.worldcat.org/oclc/1012509823
47. Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Bescherming der Dieren; Practisch zakboekje
tot onderkenning van den leeftijd van een paard naar de tanden
Batavia : Ned.-Indische Vereeniging tot Bescherming der Dieren ... te Batavia, [1899]
FORUM – SPEC.COLL. – D0694
https://wur.on.worldcat.org/oclc/65991199

De koe
48. Nederlandsch Rundvee Stamboek, typische roodbont M.R.IJ. koe (Maas-Rijn-IJssel
Veeslag)
FORUM – SPEC.COLL. – RBeeldmateriaal, lade 34
49. Beek, F. van der, M. Rotgan; Koe en Kunst
Diemen : De Bookmakers, cop. 1998
FORUM – STACKS – 1612C61
https://wur.on.worldcat.org/oclc/68126702
50. Kuiper, J., W. Slob; [Verzameling foto’s van het veeteeltbedrijf in Westfriesland en
Brabant]
[S.l.] : [s.n.], [1950-ca. 1967]
FORUM – SPEC.COLL. – R360A012
https://wur.on.worldcat.org/oclc/1012513493

Onderwijsplaten Koe
In de WUR Image Collections, collectie Wall Charts Animal Sciences vind je ook tekeningen
van de organen en spieren van de koe (https://images.wur.nl/digital/collection/coll8).
Specifiek de ingewanden van de koe zijn hier te zien:
https://images.wur.nl/digital/api/singleitem/image/coll8/72/default.jpg.
De platen werden gebruikt in de lessen van Animal Husbandry.
51. Kroon, H.M.; De koe : groot model (half levensgroot) aanschouwelijk uit- en inwendig
voorgesteld door beweegbare platen
Deventer : Kluwer, [ca. 1912]
FORUM – SPEC.COLL. – RPk.I-F-04
https://wur.on.worldcat.org/oclc/67261989
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52. Kroon, H.M.; De koe : hare lichaamsbouw en hare inwendige organen : met vijf
beweegbare platen ...
Deventer : Kluwer, 1895
FORUM – SPEC.COLL. – R392E03
https://wur.on.worldcat.org/oclc/65131881
De kip
53. Gink, C.S.Th. van; De leghorns : hunne kleurslagen, kenmerken, eigenschappen en
teelt
Amsterdam [etc.] : Kosmos [etc.], 1923
FORUM – SPEC.COLL. – D1683
https://wur.on.worldcat.org/oclc/64995057
54. Fokken en mesten van pluimgedierte : bekroonde antwoorden op de prijsvraag
uitgeschreven in no. 82 van “De Veldpost”, jaarg. 1892 ...
Amsterdam : Van Megen, 1893
FORUM – SPEC.COLL. – D1466
https://wur.on.worldcat.org/oclc/64790362

55. Bestuur van de Ned.-Hoenderclub; Het hoen : de lichaamsbouw, inwendige organen
en de ontwikkeling van het kuiken in het ei
Meppel : Ten Brink, [1905]
FORUM – SPEC.COLL. – R392E01
https://wur.on.worldcat.org/oclc/64709137

56. 3 glasdia’s uit:
Empflelenswerte Hühnerrassen
(Mit Erlaubnis der Firma J. Graf & Co., Mergentheim)
FORUM – SPEC.COLL. – RWk.9

57. Voelschau, J., C. Foerster, F.A. Zuern, A.C. Oudemans; Geïllustreerd hoenderboek;
bevattende alles wat op de hoenderteelt betrekking heeft als: inrichting der
hoenderhokken, aankoop van hoenders, hunne behandeling, verzorging, ziekten, enz.
enz.,
Amsterdam : Uitgevers-Maatschappij "Elsevier", 1888
FORUM – SPEC.COLL. – R390D02
https://wur.on.worldcat.org/oclc/39048495

58. De Kleinveeteelt : geïllustreerd weekblad gewijd aan de belangen van de pluimvee- en
konijnen-, varkens-, schapen- en geiten-, fruit- en bijenteelt,
1e jaargang (1920)
Arnhem : De Vlijt, 1920-1934
FORUM – SPEC.COLL. – PP0325
https://wur.on.worldcat.org/oclc/72940030
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Hollandse Krielen
Het boek met prachtige pluimveeschilderijen van van Gink werd aangeboden aan de
deelnemers van het 19e World’s Poultry Congress, Amsterdam 20-24 sept. 1992. Van Gink
(1880-1968) was een Nederlandse schilder gespecialiseerd in pluimveeschilderijen.
59. Gink, C.S.Th. van, A.W. van Wulfften Palthe, P.C.M. Simons; C.S.Th. van Gink’s
Poultry paintings
Beekbergen : Dutch Branch of the World's Poultry Science Association (WPSA), 1992
FORUM – STACKS. – 1759A21
https://wur.on.worldcat.org/oclc/66184101

60. Houwink, R., C.S.Th. van Gink; Platen-atlas van de meest bekende kleurvariëteiten bij
hoenders : met 87 afbeeldingen
Assen : N.V. Uitgevers-maatschappij v/h. Van Gorcum, 1924
FORUM – SPEC.COLL. – ZZ01318
https://wur.on.worldcat.org/oclc/904545634
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Appels: van Sprenger tot compote
In deze selectie staat de appel in de
hoofdrol. Van de beste manier om
een fruitboom te bestuiven naar de
lekkerste recepten om appels te
bereiden.
Er wordt ingezoomd op professor
A.M. Sprenger. Hij was student
aan Rijks Hogere Land-, Tuin-, en
Bosbouwschool in Wageningen en is
jarenlang hoogleraar geweest. Hij
heeft zich onder andere verdiept in
de beste manier van het snoeien
van fruitbomen om de
vruchtbaarheid van de boom te
vergroten en in opslagmethodes om
het bewaren van fruit te
optimaliseren. Eigenlijk was hij
liever kunstschilder geworden. Dit is
de reden dat hij naast zijn betekenis
voor de fruitteelt van Nederland ook
prachtige schilderijen van
verschillende appelrassen heeft
gemaakt.
Maar dan heb je al deze lekkere
appels en wat dan? Lotte’s grote
hobby is koken. Zij heeft in de Speciale Collecties gezocht naar boeken met interessante en
smakelijke recepten. In haar selectie onder andere recepten om appels te verwerken tot jam,
appelkoekjes of compote.

Prof. Sprenger
Schilderij van het appelras Jan Steen door Prof. Ir. Albrecht Marinus Sprenger (1881-1958).
De Jan Steen (Malus domestica Jan Steen) is een kruizing van Cox’s Orange Pippins met
Sterappel. Sprenger schilderde meerdere stillevens met appels, 6 daarvan zijn aanwezig bij
Speciale Collecties
(https://images.wur.nl/digital/collection/coll29/search/searchterm/sprenger).
61. Sprenger, A.M., Jan Steen [stilleven met appels, kan en beker]. – olieverf op linnen
[Wageningen], [1920-1958]
FORUM - SPEC.COLL. – RPk.V-C-04
https://images.wur.nl/digital/collection/coll29/id/10/rec/3
Een aantal schilderijen van Sprenger is opgenomen in het boek Appeltjes van Oranje. In dit
boek zijn eveneens afbeeldingen opgenomen van beroemde schilders zoals Jan Voerman jr.
en Henk Helmantel.
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62. Duijzer, D.; Bodth, S.F.M., Appeltjes van Oranje : LTO-Nederland, fruitteelt en de
kunst
Den Haag : LTO-Nederland, 2002
FORUM – STACKS. – 1463C05. – p. 26-27
https://wur.on.worldcat.org/oclc/67135302
&
Puijenbroeck, J. van, Prof. ir. A.M. Sprenger. – olieverf
WUR – AULA. - COL09.04.03 / A00116
https://images.wur.nl/digital/collection/coll16/id/24/rec/1

Dankzij Sprenger’s bijdrage aan het onderzoek in de fruitteelt en de appelteelt in het
bijzonder, is er een appelras naar hem genoemd, de Malus ‘Prof. Sprenger’. Afbeeldingen van
deze appelboom zijn te vinden in WUR Image Collections:
https://images.wur.nl/digital/search/searchterm/sprenger%20malus.

De vrucht in de pomologische beschrijving
Tekst en afbeeldingen uit Het leerboek der fruitteelt uit 1948 door A.M. Sprenger. Dit
onderdeel beschrijft de vormen van appels en peren. Het leerboek werd jarenlang gebruikt in
het Wageningse onderwijs.
63. Sprenger, A.M., Het leerboek der fruitteelt
Zwolle : Tjeenk Willink, 1948
FORUM – STACKS - 290C03 en 290C04, p. 52-53
https://wur.on.worldcat.org/oclc/64611574

Fotoalbum Sprengerinstituut
2 fotobladen uit een fotoalbum. Op de foto bovenaan zijn bestuivingsproeven te zien, die in
mei 1935 werden uitgevoerd. Twee mannen staan op een ladder om de bloemen handmatig
te bestuiven, waarschijnlijk in een boomgaard dichtbij het Laboratorium voor
Tuinbouwplantenteelt. Daaronder 2 foto’s van het besproeien van de bomen met een Bean
pulverisator en 4 foto’s van verschillende appelrassen.
Het fotoalbum komt van het voormalige Sprengerinstituut, Haagsteeg 6, in Wageningen. Het
is door de kleindochter van A.M. Sprenger geschonken aan Speciale Collecties.
64. Sprenger, A.M.
[Wageningen : Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt], 1932-1939
FORUM - SPEC.COLL.

Snoeien en vermenigvuldigen
Foto’s van gesnoeide appel- en perenbomen en afbeeldingen van het maken van spleetenten
op een onderstam.
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65. Sprenger, A.M., Het snoeien der vruchtboomen : in verband gebracht met enkele
onderzoekingen omtrent de vruchtbaarheid
Maastricht : Leiter-Nypels, [1915]
FORUM – STACKS- Stacks: 498E62. – p. 40-41
https://wur.on.worldcat.org/oclc/67662390
&
Sprenger, A.M., Het vermenigvuldigen der vruchtboomen, en wat hieromtrent in de
laatste jaren bekend is geworden
Maastricht : Leiter-Nypels, [1915?]
FORUM – SPEC.COLL. - K438. – p. 60-61
https://wur.on.worldcat.org/oclc/67674688

Richtlijnen voor het snoeien van fruitbomen van veel eerder datum zijn vastgelegd in De
nieuwe en naauwkeurige Neederlandse hovenier, ... uit 1735.
66. Vivié, J. de, De nieuwe en naauwkeurige Neederlandse hovenier, onderwyzende hoe
hier te lande, onder dit climaat een thuin, met zyn parken, paaden, glintingen en
heiningen wel zal aangeleid, en hoe de boomen aan deeze moeten geplant, gesnoeid,
aangebonden en onderhouden werden ..
Te Leyden, : by Joh: Arn: Langerak ..., 1735.
FORUM – SPEC. COLL. - RKr.0733-1. – P. 140-141
https://wur.on.worldcat.org/oclc/64364783

Pomologia Batava
De Pomologia Batava, ... bevat een uitgebreide beschrijving van 84 appel- en perenrassen
die rond 1830 in Nederland geteeld werden, mooi geïllustreerd met lithografische platen. Niet
alleen de vrucht maar ook een doorsnede met klokhuis is afgebeeld. Deze publicatie geeft
informatie over het Nederlandse fruitassortiment in de 110 jaar die liggen tussen de
Pomologia van Knoop uit 1758 (zie 74 en 75) en De Nederlandsche Boomgaard van Berghuis
uit 1868 (zie 19).
67. Noort, M. van, Pomologia Batava, of afbeelding en beschrijving van onderscheidene
soorten van appelen en peeren, welke in Nederlandsche gewesten worden gekweekt :
naar het leven in kleuren afgebeeld en beschreven
Leyden : [s.n.], 1830.
FORUM – SPEC.COLL. - R335B03. - de orange-appel
https://wur.on.worldcat.org/oclc/64462848

Recepten met appels

Recept: Hühner mit Apfeln
68. Schultze, K., Rentable Hühnerzucht. Mit einem Anhange: Kochrezepte.
Berlin, P. Parey, 1906
FORUM – SPEC.COLL. - GERL1132, p. 38
https://wur.on.worldcat.org/oclc/39135071
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Recept: appelgelei
69. Davidis, H., Keukenboek
Haarlem : De Erven F. Bohn, [1868]
FORUM – SPEC.COLL. - E0803. – p. 236-237
https://wur.on.worldcat.org/oclc/192084570

Bewaren van fruit in de vorm van jam en gelei
70. Nash, S.E., Cooking craft : a practical handbook for students in training for cookery
and for the homeworker
London : [s.n.], 1926.
FORUM – SPEC.COLL.- E0669. – p. 297 Preservation of food: jams and jellies
https://wur.on.worldcat.org/oclc/62611700

Recept: gevulde appelen en appel-sop
71. De nieuwe, zuinige, Geldersche keukenmeid : leerende het bereiden van soepen,
vleesch, visch, wild en gevogelte, groenten, enz.
Nijkerk : Malga, 1838
FORUM – SPEC.COLL. - RE0801. – P. 126-127
https://wur.on.worldcat.org/oclc/66299067

Recept: appel-koekjes
72. Reynders, A., De orange confiturier : gebak-bereider en keukenmeester...
Amsterdam : gedrukt by de Wed: J. van Egmont, 1752
FORUM – SPEC.COLL. - R337E21. – titelpagina en kopie p. 15-16
https://wur.on.worldcat.org/oclc/67699811

In deze Handleiding voor het maken van jams, geleien, compotes en vla’s geschreven door
Yvonne is o.a. een recept voor een eenvoudige appel-compote opgenomen. Hiervoor heeft
men weinig ingrediënten nodig, maar wel 20 Bellefleuren.
73. Handleiding voor het maken van jams, geleien, compotes en vla's
Baarn : [s.n.], [1920?]
FORUM – SPEC.COLL. E0289
https://wur.on.worldcat.org/oclc/67341616

Pomologia van Johann Hermann Knoop

Johann Hermann Knoop (ca. 1700-ná 1769) kwam oorspronkelijk uit Duitsland en was als
hovenier werkzaam aan het hof van de Oranjes in Leeuwarden. Hij deed als eerste
systematisch onderzoek naar appel- en perenrassen en ook naar andere vrucht- en
plantensoorten. Vanaf het midden van de 18de eeuw publiceerde hij daar allerlei
wetenschappelijke boeken over.
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74. Knoop, J.H., Pomologia, dat is Beschryvingen en afbeeldingen van de beste soorten
van appels en peeren, welke in Neder- en Hoog-Duitsland, Frankryk, Engelland en
elders geagt zyn, en tot dien einde gecultiveert worden.
Te Leeuwarden : by Abraham Ferwerda boekverkoper, 1758.
FORUM – SPEC.COLL. - R341G09. – titelpagina met handtekening van prof. Sprenger
https://wur.on.worldcat.org/oclc/914259388
De platen en beschrijvingen uit de Pomologia van Knoop zijn ook te zien in de collectie
Historic Fruit in WUR Image Collections (https://images.wur.nl/digital/collection/coll29).
75. Knoop, J.H., Pomologia, dat is Beschryvingen en afbeeldingen van de beste soorten
van appels en peeren, welke in Neder- en Hoog-Duitsland, Frankryk, Engelland en
elders geagt zyn, en tot dien einde gecultiveert worden.
Te Leeuwarden : by Abraham Ferwerda boekverkoper, 1758
FORUM – SPEC.COLL. - R344A22. – plaat 7: Van de Soete Gulderling tot de Soete
Kroon

Gipsmodellen appels
Door het voormalige Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen (I.V.T.). in
Wageningen werden in de periode 1946-1960 gipsmodellen gemaakt van diverse groente- en
fruitrassen uit de Nederlandse rassenlijst. Het gipsmodel werd gebruikt als vergelijking voor
de rasechtheid van het geteelde ras en ook als vergelijking met nieuwe rassen. Via de
leerstoelgroep Humane Voeding zijn de gipsmodellen bij Speciale Collecties ondergebracht.
Links: Schone van Boskoop en Cox’s Orange Pippin
Rechts: Yellow Transparant en Golden Delicious
76. [Collectie gipsmodellen groente en fruit, afkomstig van het voormalige Instituut voor
de Veredeling van Tuinbouwgewassen]
[S.l.] : [s.n.], [ca. 1946-1960]
FORUM – SPEC.COLL. - R355A03,01

Zoete Most
In 2006 verscheen dit artikel in Resource over Prof. Sprenger en zijn bijdrage aan de
ontwikkeling van een methode voor de verwerking van fruit tot sap.
77. Resource : weekblad voor Wageningen Universiteit en Research Centrum.
Wageningen : Cereales Uitgeverij, 2006FORUM – STACKS. - NNfol.18381, 2006, Resource no. 14, 30 november 2006, p. 13
https://wur.on.worldcat.org/oclc/150405328
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Botanische kunstenaars in Wageningen
Vele jaren werden in Wageningen de
vakken Handtekenen en
Natuurtekenen gegeven. Dit waren
cursussen in botanisch tekenen en
tekenlessen op het gebied van de
tuinarchitectuur. Ook had de
Landbouwhogeschool, later
Universiteit, professionele
kunstenaars in dienst, die botanische
tekeningen maakten ten behoeve
van onderzoek en publicaties. De
tekeningen van planten of delen
daarvan, of plantenziekten zijn
wetenschappelijk verantwoord en
zeer gedetailleerd. Ze kunnen
worden gezien als een interactie
tussen wetenschap en kunst. In later
jaren werd fotograferen en het
gebruik van computertekenprogramma’s de norm; tekenen
met de hand werd steeds minder
gedaan. Deze selectie toont werken van kunstenaars, die waren aangesteld als botanisch
tekenaar bij verschillende onderdelen van de toenmalige Landbouwhogeschool. Joke heeft
een keuze gemaakt uit de grote collectie botanische tekeningen van Wageningen University &
Research.
Special Collections van Wageningen University & Research streeft ernaar om zoveel mogelijk
afbeeldingen uit de collectie online beschikbaar te maken in de WUR – Image Collections
(https://www.wur.nl/en/Library/Imagecollections.htm). Veel afbeeldingen zijn daar gratis te
downloaden.
Bronnen:
De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit Wageningen: Van school naar hogeschool,
1873-1945. Deel 1 / J. van der Haar, met medewerking van M.E. de Ruiter, archivist.
https://edepot.wur.nl/210371. Wageningen: Landbouwuniversiteit, 1993.
Botanisch kunstenaars Nederland https://botanischkunstenaarsnederland.nl/ Website
geraadpleegd op 19-1-2022.

Louis Raemaekers
De in de eerste wereldoorlog beroemde cartoonist Louis Raemaekers schilderde Dr. E. Giltay,
rond 1905, met een groep studenten van de Landbouwhogeschool in de botanische tuin. De
studenten bestuderen hier klaprozen. Eduard Giltay [1896-1912] was docent
plantenwetenschappen van 1885 tot 1922.
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78. Raemaekers, L., Aquarel van Louis Raemaekers, ca 1905. Dr. E. Giltay met een groep
leerlingen bij een proef in de botanische tuin.
FORUM – SPECCOLL. - RPk.V-D-01. / 702.07
https://images.wur.nl/digital/collection/raemaekers/id/22/rec/2
De proef op het schilderij van Louis Raemaekers is beschreven in het boek ‘Plantenleven’,
dl. 2: De voortplanting, p. 21-27 (met 3 foto's)
79. Giltay, E. Plantenleven: proeven en beschouwingen over enige der voornaamste
levens-verschijnselen van de plant. 1916
Groningen ; J.B. Wolters, 1916-1918
FORUM - STACKS - 1460B25. – deel 1 (fig. 45) en deel 2 (fig. 5)
https://wur.on.worldcat.org/oclc/17475901
Voordat Louis Raemaekers (1869-1956) wereldberoemd werd met zijn cartoons werkte hij
lange tijd in Wageningen. Hij was tekenleraar aan de Hoogere Land- en Boschbouwschool.
Naast het prachtige schilderij maakte Raemaekers rond 1900 tekeningen van professoren,
docenten en ander personeel, zoals deze tekening van Prof. E. iltay. De 22 karikaturen
bundelde hij in ‘Het Schetsboek van Pietje’. Louis Raemaekers zag ook het talent van de
jonge Harmen Meurs en moedigde hem aan om botanisch tekenaar te worden.
80. Raemaekers, L., Schetsboek van Pietje. Karikaturen van professoren.
Houtskooltekening, 28 x 22,5 cm (tekening op karton); 42,5 x 30 cm (passe-partout)
FORUM – SPEC.COLL. - R393H03 / 734.01.06
https://images.wur.nl/digital/collection/raemaekers/id/2/rec/1

Mariet de Geus
De tros wortels zou nu zo in de winkel kunnen liggen door de acties van KromKommer
(https://www.kromkommer.com/) een bedrijf dat opgezet is door o.a. WUR studentes, om
‘kromme’ en ‘lelijke’ groenten en fruit te ‘redden’ door ze te verkopen of te verwerken tot
bijvoorbeeld soep. Deze botanische aquarel uit de periode 1970 - 1985 is gemaakt door
Mariet de Geus (1934- ) (http://hetschrijflokaal.nl/kunst/mariet-de-geus-botanisch-tekenaarin-ruste/). Zij werkte bij de afdeling Biosystematiek. Ruim 400 van haar aquarellen en
pentekeningen zijn te zien en te downloaden in de WUR Image Collections
(https://images.wur.nl/digital/collection/coll2/search/searchterm/mariet%20de%20geus)Naa
st haar werk voor Biosystematiek maakte Mariet de Geus ook grotere aquarellen en
olieverfschilderijen, en beschilderde zij porselein.
81. Geus, M. de, Daucus carota ssp. sativus (Hoffm.) Arcangeli
Collectie Vaste Planten, [1970-1985]
Aquarel, 42 x 29,5 cm
FORUM – SPEC.COLL. - RBeeldmateriaal, lade 25 / 102.002.0390
https://images.wur.nl/digital/collection/coll2/id/3492/rec/5
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Elisabeth Riemer-Gerhardt
Malus ‘John Downie’ is een onderdeel van een grotere tekening, die hier in zijn geheel wordt
getoond. De tekenaresse is Elisabeth Riemer-Gerhardt; zij werd geboren in 1930. Ze werkte
bij de Landbouwhogeschool in de vijftiger en zestiger jaren van de 20e eeuw, bij de afdeling
Biosystematiek. Naast haar werk als botanisch illustrator decoreert zij ook keramiek
(https://www.lastdodo.com/en/areas/2384811-gerhardt-elisabeth). Ze maakte veel
tekeningen met potlood, maar ook vele prachtige aquarellen van fruit en bloemen.
82. Riemer-Gerhardt, E., Malus ‘John Downie’, 21 september 1956
Aquarel, 42 x 29,5 cm
FORUM – SPEC.COLL. - RBeeldmateriaal, lade 24 / 102.001.1658
https://images.wur.nl/digital/collection/coll2/id/1099/rec/170

Harmen Meurs
Harmen Meurs werkte in zijn jonge jaren bij de Landbouwhogeschool als botanisch tekenaar,
op uitnodiging van Louis Raemaekers, die zijn talent voor tekenen en schilderen zag. Harmen
Meurs werd in 1891 in Wageningen geboren. Hij was van circa 1906 tot 1908 verbonden aan
de Landbouwhogeschool, waarna hij naar Amsterdam vertrok om verschillende
kunstopleidingen te volgen. Onder andere door zijn weigering om lid te worden van de
‘Kulturkammer’ raakte hij steeds meer in een isolement. Hij ging in Speuld op de Veluwe
wonen en schilderde daar tot aan zijn dood in 1964. In 2021 en 2022 werden door Museum
de Casteelse Poort te Wageningen en door het Stadsmuseum te Harderwijk
overzichtstentoonstellingen van Harmen Meurs’ werk georganiseerd.
83. Meurs, H.H., Strepenziekte gerst. Collectie Wall charts Entomology and
Phytopathology, ca. 1910.
Tekening in kleur, 93 X 67 cm
FORUM - SPEC.COLL. - RBeeldmateriaal, lade 13 / BWUR103.001.1122
https://images.wur.nl/digital/collection/phytopath/id/111/rec/16

Nico Corstanje
Van Nico Corstanje zitten er 26 tekeningen in WUR Image Collections.
(https://images.wur.nl/digital/search/searchterm/corstanje). Nico Corstanje heeft deze
tekeningen gemaakt voor het Proefstation voor de Groenten- en Fruit(teelt) onder Glas te
Naaldwijk en voor de vakgroep Plantentaxonomie. Behalve tekeningen van planten(ziekten)
maakte hij ook tekeningen van de insecten, die schade toebrachten aan de planten.
84. Corstanje, N., Crataegus punctata (gesigneerd NC), 1940-11-30
Aquarel, 29,5 x 21 cm
FORUM – SPEC.COLL. - R393B01, doos 200-14 / 102.001.1524
https://images.wur.nl/digital/collection/coll2/id/2922/rec/1.
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Ike Zewald
Ike Zewald maakte veel tekeningen voor publicaties, o.a. voor proefschriften. Deze
botanische tekening van de Allium roseum L. is gemaakt voor het proefschrift van B.E.E. de
Wilde-Duyfjes A revision of the genus Allium L. (Liliaceae) in Africa, PhD Thesis. Promotor
H.C.D. de Wit. Wageningen: Veenman, 1976. P. 174. (https://edepot.wur.nl/200358)
Meer tekeningen van Ike Zewald zijn te vinden in de WUR Image Collections
(https://images.wur.nl/digital/search/searchterm/zewald)
85. Zewald, H.G.D., Allium roseum L., 1970-1976
Pentekening, 42 x 29,5 cm
FORUM – SPEC.COLL.- RBeeldmateriaal, lade 25 / 102.002.0242
https://images.wur.nl/digital/collection/coll2/id/3615/rec/36

Suzon van Bovene-Beynon
Suzon van Bovene-Beynon heeft van 1946 tot 1955 bij het Proefstation voor de Groenten- en
Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk gewerkt. Van haar zijn 880 prachtige en accurate
tekeningen van plantenziekten en plantenplagen opgenomen in de WUR Image Collections.
(https://images.wur.nl/digital/search/searchterm/van%20bovene). Ze was aquarellist,
schilder en ontwerper van boekbanden en zij werkte ook als docent aan verschillende
kunstopleidingen. Zij werd geboren in 1896, in Batavia en overleed in 1968 te ’s Gravenhage.
86. Tekeningen van Suzon van Bovene-Beynon, Phytopathologie, [1946-1955]
Perzik, Arkansas
FORUM – SPEC.COLL.- R393C01, doos 711-04 / 711.32.102
https://images.wur.nl/digital/collection/phytopath/id/674/rec/16
Perzik, perzikscheutboorder
FORUM – SPEC.COLL.- R393C01, doos 711-04 / 711.32.013
https://images.wur.nl/digital/collection/phytopath/id/996/rec/4
Perzik, bladluiseieren
FORUM – SPEC.COLL.- R393C01, doos 711-04 / 711.32.002
https://images.wur.nl/digital/collection/phytopath/id/1194/rec/13
Perzik, wortels aan ent
FORUM – SPEC.COLL.- R393C01, doos 711-04 / 711.32.205
https://images.wur.nl/digital/collection/phytopath/id/1230/rec/37
Druif, black alicante, herfstkleuring
FORUM – SPEC.COLL.- R393C01, doos 711-03 / 711.30.072
https://images.wur.nl/digital/collection/phytopath/id/621/rec/3
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Druif, roest op bessen
FORUM – SPEC.COLL.- R393C01, doos 711-03 / 711.30.069
https://images.wur.nl/digital/collection/phytopath/id/1025/rec/13
Lathyrus; Phaseolusvirus
FORUM – SPEC.COLL.- R393C01, doos 711-05 / 711.52.077
https://images.wur.nl/digital/collection/phytopath/id/850/rec/2
Tulp, het Vuur
FORUM – SPEC.COLL.- R393C01, doos 711-05 / 711.61.032
https://images.wur.nl/digital/collection/phytopath/id/1341/rec/18

Roos, thrips
FORUM – SPEC.COLL.- R393C01, doos 711-05 / 711.57.002
https://images.wur.nl/digital/collection/phytopath/id/620/rec/1

Ben van Londen
Ben van Londen (1907–1987) was schilder, aquarellist, lithograaf en tekenaar. Hij is bekend
van zijn rivierlandschappen en portretten. In de jaren ’30 van de 20e eeuw werkte hij een tijd
lang aan wandplaten voor Entomologie en Fytopathologie. Bij Speciale Collecties zijn een
veertigtal van deze wandplaten aanwezig (zie ook:
https://images.wur.nl/digital/collection/phytopath/search/searchterm/londen).

87. Londen, Ben van; Ontwikkelingsstadia van de Saturnia pavonia L. = Nachtpauwoog
Wandplaat zonder titel, 57 x75,5 cm
FORUM – SPEC.COLL.- RBeeldmateriaal, lade 17 / BWUR103.001.1323
https://images.wur.nl/digital/collection/phytopath/id/192/rec/3

Johan Haak
Deze aquarel van een papaver is van kunstenaar Johan Haak (Wageningen, 1890 – Ede,
1977). Hij deed de Kunstnijverheidsschool te Haarlem. De afbeelding is onderdeel van een
serie die als doel had de vorm- en kleurverschillen van verschillende papaversoorten uit het
(tijdelijk) sortiment van het arboretum in Wageningen aan te geven. Dit gebeurde in
opdracht van het Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie van de
Landbouwhogeschool te Wageningen, o.a. ten behoeve van kwekers die de juiste
naamgeving van planten zochten. Tientallen tekeningen van de papaver zijn te zien in WUR
Image Collections:
https://images.wur.nl/digital/collection/coll2/search/searchterm/haak%2C%20j.j.%20(johan)
!papaver/field/creato!all/mode/exact!all/conn/and!all. Zolang het onderzoek aan papaver
duurde, werd het sortiment levende planten aangehouden, waarnaar deze afbeeldingen
werden gemaakt. Daarna werden alleen herbariumexemplaren bewaard. Johan Haak maakte
ook vele landschappen, etsen en houtsnedes.
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88. Aalpol, Rob et al. (samenst.); Tekenen van Leven: Tekeningen, aquarellen en kaarten
ten behoeve van de landbouwwetenschappen met tekenaars van Wageningen
Wageningen : Pudoc, 1984. 16 losse platen.
Aquarel, 20 cm x 34,5 cm
FORUM – SPEC.COLL. – 113/1984-02. - Plaat 11. Papaver (orientale hybr.)
'Groszfürst'. 1953
https://wur.on.worldcat.org/oclc/907117689
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