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Thomas van der Poel, universitair hoofddocent aan
Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Diervoeding,
gaat voor zijn eerste herinneringen aan De Molenaar
terug naar zijn studententijd in de jaren ’70.

Diervoeding

Lezer over zijn vakblad
Dit jaar bestaat vakblad De Molenaar 110 jaar.
In het kader van deze mijlpaal vroeg de
redactie een aantal lezers een beeld te
schetsen van wat ze hebben (of niet hebben) met De Molenaar.

[Carolien Makkink]

Lezer Thomas van der Poel over De Molenaar

‘Kennis is mensen’
,,Ik heb ooit de Landbouwhogeschool
gevolgd. Een deel van de opvoeding als
student van die toenmalige Hogeschool
bestond uit de vele bezoeken aan de
bibliotheek. Veevoeding: Haagsteeg 4 te
Wageningen. Wat een gebouw en wat
een bieb. Wat moesten wij als wetenschappers ‘in de dop’ immers zonder het
geschreven woord? Niks Google in die
tijd, ook geen computer, wij zijn nog van
de typemachinegeneratie.
Het vakblad De Molenaar gaf in die tijd,
begin jaren zeventiger en verder, al erg

Thomas van der Poel heeft
zijn eerste werkervaring
opgedaan als verslaggever
van De Molenaar.

veel technische informatie via artikelen
en ook rubrieken. Voor mij persoonlijk
was dat de mooie meer vaktechnische
tegenhanger van bijvoorbeeld een tijdschrift als Bedrijfsontwikkeling, waarin
ook goed geschreven overzichtsartikelen
met onderwerpen van meer algemene
aard werden gepubliceerd.
Voor wat betreft De Molenaar, daar kon
ik, eenmaal als afgestudeerde en even
werkloos in 1979, wel een steentje aan
bijdragen. Ik had iets geleerd over ‘wie
het eerst komt, die het eerst maalt’. Met
de stoute schoenen nog aan en het haar
wat langer, dat dan weer wel, vond ik
destijds in Ben Kloosterman iemand met
een oor, een passie en een advies zodat ik
even later als medewerker van De
Molenaar aan de slag kon in mijn eerste
baan. Als je de kans krijgt om in De
Molenaar te publiceren, zeg je dan nee?”
Het vak
,,Het molenaarsvak is eigenlijk door de
verplichte stages, als onderdeel van de
universitaire studie, onder andere door
een zeer gewaardeerde stagebegeleiding
van wijlen de heer Vogels
(Landbouwbelang, Wanssum) nooit
meer uit mijn leven verdwenen.
Het vak is, zo mag ik het wel
zeggen, ook weer een beetje
terug van weggeweest bij de
huidige generatie studenten. Stages, bedrijfsexcursies, practica, ze zijn en
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ze blijven o zo belangrijk in de opleiding
van studenten. Daarom blijven de contacten met het bedrijfsleven cruciaal. Er
is voor studenten niets belangrijker dan
kennis opdoen en verwerven bij de universiteit en hogeschool, ervaringen
opdoen via stages in de sector en bij
onderzoeksinstituten, leren van voordrachten en leren door zelf praktijkervaring op te doen, bij bijvoorbeeld PTC+
Barneveld”.
A rc h i e f
,,Stapels Molenaars, de laatste vijf jaargangen toch zeker, sieren nog mijn kast-,
tafel- en vloerruimte en elk jaar zo rond
de vakantietijd komt uit ruimteoverweging de keuze voor scheuren of weggooien. Mijn archief puilt uit, de kasten staan
bol, je zou zeggen, dat moet toch anders
kunnen? Bijvoorbeeld alle informatie
slechts digitaal via een beeldscherm
beschikbaar en opzoeken als we de kennis nodig hebben?
Ik geloof er niet in, want kennis is mensen, zei ooit iemand. Met zijn allen, met
name ook de kennisinstellingen, moeten
we bijdragen aan kennisontwikkeling en
aan -overdracht, mondeling, schriftelijk,
via De Molenaar of anderszins of digitaal.
Daar sta ook ik voor. Met zeer veel plezier
nog steeds, want kennis dat is mensen.
Nietwaar Pierre?”
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