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3. De ontwikkeling van de hydrobiologie, de limnologie en de cultuurtechniek na 
de Tweede Wereldoorlog 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Waterschap Regge en Dinkel hadden 
ieder een voorkeur ontwikkeld voor kennis van de waterkwaliteit en van beek- en 
rivierverbeteringen. In dit hoofdstuk staat de ontwikkeling van kennis van deze 
onderwerpen vanaf de Tweede Wereldoorlog centraal. De manier waarop beide 
Waterschappen namelijk vanaf de jaren zeventig vorm zouden geven aan de 
uitdagingen in waterbeheer waar zij beiden voor kwamen te staan, werd niet alleen 
door de interne ontwikkeling van deze overheidsorganisaties bepaald. Ook de 
ontwikkeling van deze relatief jonge onderzoeksgebieden gaf richting aan de op 
handen zijnde ontwikkelingen.  
In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van deze vakgebieden benaderd in de context 
van de institutionalisering van het discursieve onderscheid tussen toegepast en zuiver, 
ook wel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. De analyse van de manier waarop 
het onderscheid in de wetenschappen geïnstitutionaliseerd raakte dient als kader voor 
twee beschrijvingen van de ontwikkeling van hydrobiologisch en cultuurtechnisch 
onderzoek.  
Het wetenschapsbeleid in Nederland na de Tweede Wereldoorlog en de 
ontwikkelingen in de hydrobiologie, de limnologie en de cultuurtechniek bakenen de 
handelingsruimte af van de actoren die veranderingen in de praktijken van 
waterbeheerders teweeg probeerden te brengen. Deze zullen in hoofdstuk vier aan bod 
komen.  

Cultuurtechnisch en hydrobiologisch onderzoek als ‘toegepaste’ of ‘zuivere’ 
wetenschap 
Het onderscheiden van ‘toegepaste’ tegenover ‘fundamentele’ of ‘zuivere’ wetenschap 
was, en is nog altijd een gevoelige aangelegenheid. Al in 1947 getuigt daarvan het 
verslag van een congres van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers 
(V.W.O.), naar aanleiding van de voornemens van de Regering om een organisatie 
voor ‘zuiver’ wetenschappelijk onderzoek op te richten. De geesteswetenschappen, zo 
vreesde vertegenwoordiger van de KNAW prof. dr. P.C.A. Geyl, zouden bijvoorbeeld 
tussen wal en schip raken door de voorgenomen institutionalisering van dit 
onderscheid. Dit terwijl juist in de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, zo 
beargumenteerde Geyl, de volgens hem zo nodige zelfreflectie op gang kon komen. 
Dat was vooral nodig vanwege de voortschrijdende technologische ontwikkelingen als 
gevolg van onderzoek in de bèta hoek (De organisatie van het zuiver wetenschappelijk 
onderzoek in Nederland, 1947, p. 34). Ook werd het onderscheid door leden van het 
Verbond zoals dat werd gehanteerd in de plannen algemeen ‘vaag’ gevonden (ibid., 
p. 20).  
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De discussie over het nut en de wijze van het maken van onderscheiden in 
wetenschappelijke kennis blijft actueel. Hierop wijzen onder andere een aantal 
duidingen van veranderingen in het wetenschapsbedrijf in de laatste jaren. Een 
spraakmakende is de duiding dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de 
ontwikkeling van wetenschappelijke kennis van ‘mode 1’ (waarvan één kenmerk is dat 
er op zuiver onderzoek de nadruk ligt) naar ‘mode 2’ (een nadruk op toegepast 
onderzoek). Het debat over onderscheiden tussen vormen en soorten 
(wetenschappelijke) kennis duurt dus nog altijd voort.71 In de loop der tijd is de 
betekenis van de termen zuiver en toegepast in relatie tot de beoefening van 
wetenschap wel veranderd. Het zal blijken dat de naoorlogse betekenis van deze 
termen consequenties heeft gehad voor de dynamiek in de organisatie en 
kennisontwikkeling voor en door waterbeheerders.  
De institutionalisering van het onderscheid tussen toegepaste en fundamentele of 
zuivere wetenschap kreeg zijn weerslag in de ontwikkeling van methoden voor en 
theorie van ontwatering, ontginning en ruilverkaveling (cultuurtechniek,72

agrohydrologie) en de ontwikkeling van onderzoek naar biologische en chemische 
processen in zoet water (hydrobiologie, limnologie). Beide vormen van onderzoek 
ontwikkelen zich in Nederland gedurende de twintigste eeuw, en hebben zich daarmee 
relatief laat gevormd tot academische disciplines.  
In deze paragraaf zullen een aantal discursieve kenmerken van de termen ‘zuiver’ en 
‘toegepast’ worden geanalyseerd. Op basis hiervan worden in de hierna volgende 
paragraaf de wijze waarop de discussie over zuivere en toegepaste wetenschap zich 
ontspon binnen de twee hier centraal staande onderzoeksdomeinen geanalyseerd.73

Daarmee komen ook de spanningen naar voren die onvermijdelijk gepaard gaan met 
het maken van keuzes tijdens de ontwikkeling van een diffuse belangstelling tot 
discipline. Deze spanningen, zo zal ik in de volgende hoofdstukken bespreken, zullen 
zich in de jaren zeventig uitvergroten in de uitdagingen waarvoor waterbeheerders zich 
destijds gesteld zagen. 

                                                           
71 Zie voor een overzicht van het debat Hessels, Lente & Smits (2009). 
72 De term cultuurtechniek wordt voor het eerst gebezigd door A.L.H. Roebroek, een hoge 

ambtenaar in de periode van 1934 tot 1941 bij afwisselend de Ministeries van Economische 
Zaken en Arbeid en Landbouw en Visserij (Buiter & Korsten, 2006, p. 20-21). Verder 
wordt in de cultuurtechniek werd een onderscheid gemaakt tussen natte en droge 
cultuurtechniek. De natte cultuurtechniek richtte zich in dit tijdsbestek op het ontwikkelen 
van af- en ontwateringstechnieken. De droge legde zich in de jaren dertig  toe op 
afmetingen en vorm van percelen en kavels, waarbij ook bijvoorbeeld het opstellen van 
wegenplannen hoort (Lier, 1981, p. 27). Als ik hier over de cultuurtechniek spreek, bedoel 
ik vooral de natte cultuurtechniek. 

73 Het valt buiten mijn onderzoeksdoelstelling de naoorlogse ontwikkeling van dit discours in 
zijn geheel weer te geven. De literatuur waar aan wordt gerefereerd in deze analyse kan 
voor een beeld daarvan worden geraadpleegd. 
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Zuivere en toegepaste wetenschap: ‘Eenheid onder deskundige leiding’
In 1932 werd de Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
(TNO) opgericht. De oprichting van deze organisatie betekende het begin van de 
institutionalisering van de term ‘toegepast onderzoek’. Wat werd er verstaan onder 
‘toegepast onderzoek’ ten tijde van de oprichting van TNO? 
De term ‘toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek’ werd volgens de in 1957 
verschenen bundel ter ere van het vijfentwintig jarig bestaan van de Organisatie voor 
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) voor het eerst in deze context 
genoemd door minister-president Ruys de Beerenbroeck in 1923 (Kasteel, 1957, p. 11). 
Ten behoeve van aanbevelingen over de organisatie van dit onderzoek stelde Ruys de 
Beerenbroeck en minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap De Visser in 1923 
een commissie in. Leden van de commissie waren vooral afkomstig van de technische 
en landbouwhogescholen Delft en Wageningen, en uit de industriële sector. De 
Commissie – naar haar voorzitter al snel de Commissie Went genoemd – diende te 
onderzoeken hoe een organisatie voor toegepast onderzoek het beste kon worden 
ingericht. Ze kwam in 1925 met de aanbevelingen ‘samenwerking te bevorderen door 
een centraal, coördinerend en organiserend lichaam op te richten, en de leiding daarvan 
vooral te leggen bij een uitvoerend comité’ (ibid.).  
Tot ver in de jaren dertig waren de wetenschappers werkzaam voor een TNO-instituut 
vrij in het bepalen van hun onderzoeksonderwerpen en -methoden. De Commissie 
Went had dit bedongen door steeds het belang te verdedigen van een onderwerpskeuze 
bij TNO op basis de meningen van de deskundigen zelf. De erkenning van toegepast 
natuurwetenschappelijk onderzoek als van algemeen belang ‘waarvoor wetenschap en 
maatschappelijk leven samenwerken onder begunstiging van de staat’ betekende ook, 
dat ‘het t.n.o. in ons land niet mag zijn een voorwerp van Staatszorg, te beoordelen 
door ambtenaren’ (Kasteel, 1957, p. 15). De Rooy (2007) laat zien dat de volgens de 
Commissie Went vereiste autonomie van toegepaste wetenschap in de jaren dertig geen 
holle frase was, maar de basis van menig keuze in de onderzoeksonderwerpen door 
TNO-instituten.74

Hoe dan ook zou het in 1932 opgerichte TNO en haar instituten door allerlei perikelen 
niet eerder dan vanaf 1945 aan haar opmars beginnen.75 Tegen die tijd had daarnaast de 
idee postgevat om als pendant van toegepaste wetenschap en TNO, een soortgelijke 
organisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek op te richten. Voordat dit kon 

                                                           
74 De Rooy beschrijft in zijn artikel over de eerste twintig jaar uit het bestaan van TNO een 

vanaf 1938 hoog oplopend conflict tussen het Ministerie van Economische Zaken en een 
aantal wetenschappers werkzaam bij TNO. Het Ministerie wilde meer te zeggen krijgen 
over de aansturing van onderzoek bij TNO, terwijl TNO zelf van mening was dat deze 
overheidsorganisatie hier niet voldoende deskundigheid voor in huis had. De Tweede 
Wereldoorlog maakte de uitkomst van deze discussie uiteindelijk irrelevant; de 
onafhankelijkheid van TNO-onderzoekers werd daarna alsnog gewaarborgd. 

75 Zie vooral hoofdstuk vier in Van Kasteel (1957), en voor een kritische benadering van het 
narratief van Van Kasteel wederom Van Rooy (2007). 
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plaatsvinden, was het echter noodzakelijk de termen zuivere wetenschap en toegepaste
wetenschap scherper ten opzichte van elkaar te definiëren. 

Nieuwe afbakeningen in onderzoek door plannen voor oprichting van ZWO 
Toegepast onderzoek werd door wetenschappers die zichzelf rekenden tot 
vertegenwoordigers van zuiver wetenschappelijk onderzoek met een zekere minachting 
benaderd. De term zuiver impliceert dat eigenlijk al, want ‘bij elke vergelijking [moet] 
de tegenstelling als minder zuiver worden beschouwd’ (Slogteren, 1926, p. 66).76 Een 
andere reden voor dit dedain was de aanname dat aan toegepast onderzoek altijd zuiver 
onderzoek ten grondslag ligt. Toepassing kwam in dit discours voort uit zuiver 
wetenschappelijk onderzoek, en dus nooit andersom. Ook zou men in de toegepaste 
wetenschap minder intellectueel hoogstaand werk verrichten dan in het zuivere 
onderzoek; men zou er dan ook minder scholing voor nodig hebben. Het onderscheid 
tussen zuiver en toegepast onderzoek impliceerde dus ook een hiërarchische 
verhouding in wetenschappelijk onderzoek.77

Uit de vorige paragraaf is niettemin duidelijk geworden dat er al in 1932 – bijna twintig 
jaar eerder dan een organisatie voor zuivere wetenschap, welke in 1950 zou worden 
opgericht – een organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek tot stand 
was gekomen. Na de Tweede Wereldoorlog waren het ook weer de op toepassing 
gerichte wetenschappen die een enorme ontwikkeling doormaakten; onder andere door 
financiering ervan vanuit de Marshall hulp (Brookman, 1979, p. 307-308; Maltha, 
1976, p. 114). Dit vanuit de gedachte dat vooral toepassing van wetenschappelijke 
inzichten mogelijkheden bood om Nederland economisch weer op peil te krijgen.78

Ondanks de minachting van fundamentele onderzoekers voer dus juist het op 
toepassing gerichte onderzoek wel bij de sociaal-economische en politieke 
ontwikkelingen in de jaren dertig en veertig. 
Na de Oorlog werd beargumenteerd dat er daarom, gelijk aan de wijze waarop dat voor 
de toepassingsgerichte wetenschappen via TNO was gebeurd, ook een institutionele 
versteviging van de positie van zuivere wetenschap zou moeten worden bewerkstelligd. 

                                                           
76 Door rector Moll van de Rijksuniversiteit Groningen was in 1910 daarom al voorgesteld 

niet de term ‘zuiver’ voor dit soort onderzoek te reserveren, maar het voortaan te hebben 
over ‘vrij’ onderzoek (ibid.). 

77 Zie voor een historische analyse van het ontstaan van de hiërarchie in dit onderscheid het 
proefschrift van Brookman (1979), hoofdstuk vier. Zijn werk geeft tevens een verklaring 
van de weerstand tegen het voorstel om via de ZWO ook het ‘teamwork’ in de wetenschap 
te stimuleren. Zuiver wetenschappelijk onderzoek werd historisch gezien als tot stand 
komende in eenzame contemplatie: Samenwerking stond daar volgens velen haaks op, en 
door teamwork te poneren als één van de doelen van het ZWO morrelde men daarmee 
volgens sommigen aan de essentie van zuivere wetenschap. In het geval van toegepaste 
wetenschap werd samenwerking immers wel gewaardeerd.  

78 Omdat de Nederlandse economie vooral draaide op landbouwproductie werd er, nog meer 
dan voor de Tweede Wereldoorlog, ingezet op de vergroting van landbouwkundige kennis, 
zo zal ook uit de hiernavolgende paragrafen blijken. 
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Men maakte plannen voor de oprichting van een Organisatie voor Zuiver 
Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO).  
Voorafgaand aan de oprichting van ZWO vond een nieuwe slag plaats in het afbakenen 
van zuiver ten opzichte van toegepast onderzoek. Aangaande de betekenis van ‘zuiver’ 
wetenschappelijk onderzoek en de institutionalisering ervan vallen in de pleidooien 
hiervoor twee perspectieven te onderscheiden. Het eerste perspectief waar vanuit men 
de noodzaak van een nieuwe afbakening beargumenteerde refereert aan het ideaal van 
Bildung. Het tweede perspectief verwijst naar de interesse in het ontwikkelen van 
nucleaire technologie in de context van snel bekoelende verhouding tussen de Sovjet 
Unie en de Verenigde Staten kort na de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van deze 
perspectieven vallen een aantal kenmerken te destilleren van de termen zuiver en 
toegepast. 
Het eerste perspectief op de betekenis van zuivere wetenschap leunde op de idee van 
Bildung. Het verwijst naar het educatieve traject dat ieder in principe individueel dient 
te doorlopen om de kans te krijgen zich op basis van de eigen kwaliteiten te ontplooien 
(Brookman, 1979, p. 158-159; Labrie, 1998). Bildung door wetenschap was in de 
negentiende eeuw een belangrijk ideaal in de Nederlandse burgerlijke cultuur, en 
daarmee in een nu ook voor burgers toegankelijke academische opleiding (Bank, 
Buuren, Braun, & Draaisma, 2000). Daarmee stond een academische opleiding in de 
jaren veertig gelijk aan een zekere mate van morele verheffing. 
De gedemoraliseerde, verzuilde en mogelijk met fascistische denkbeelden ‘besmette’ 
Nederlandse bevolking had de ideële verheffing die vooral de bij de zuivere 
wetenschap ingedeelde ‘alfa’ wetenschappen brachten hard nodig, zo vond Minister 
van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen Van der Leeuw. Verheffing door stimulering 
van zuiver wetenschappelijk onderzoek was dan ook de kern van de door hem en 
minister-president Schermerhorn ontwikkelde naoorlogse actieve cultuurpolitiek 
(Bannier, 1975; Faasse, 1999). Het peil van de wetenschap vertegenwoordigde in dit 
denken een ‘thermometer voor culturele ontwikkeling, geestelijk welbevinden en zelfs 
beschaving in het algemeen’ (Faasse, 1999, p. 124-125). Door de zuivere wetenschap 
te stimuleren zou men tevens de vorming van een nieuwe intellectuele elite stimuleren, 
waaruit de leiders van de toekomst konden worden gerekruteerd. 
Morele verheffing kwam inhoudelijk tot stand via reflectie op wetenschappelijke 
ontwikkelingen. De urgentie van dergelijke reflectie op wetenschappelijke 
ontwikkelingen werd door het Verbond voor Wetenschappelijk Onderzoek (V.W.O.) in 
haar brochure De Realisering van ons Streven uit 1948 pregnant verwoord 

De atoombom is ontploft, niet slechts in Hiroshima, Nagasaki en Bikini, doch ook 
op het eiland waar de wetenschappelijke onderzoekers hun wedren met de natuur 
houden. Het gilde der geleerden staat verschrikt stil en ziet om. Zij bemerken dat 
zij zonder ophouden zijn voortgehold over de weg, aan het begin waarvan de 
wegwijzer ‘Naar de Vooruitgang’ stond. Zij vragen zich nu af, of het wel de goede 
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weg was, of hij niet uiteindelijk naar de afgrond leidt (De realisering van ons 
streven, 1948, p. 14). 

Het belang van reflectie door zuivere wetenschap dreigde echter op de achtergrond te 
raken door alle aandacht voor de mogelijke baten van toegepaste wetenschappen. Het 
werd daarom als niet minder dan een morele plicht gezien het evenwicht tussen zuivere 
en toegepaste wetenschap te herstellen.  
Maar ook om economische redenen moest de ontwikkeling van zuiver 
wetenschappelijk onderzoek worden gestimuleerd. Dit argument figureert in het 
tweede hier onderscheiden perspectief, op de baten van zuiver wetenschappelijk 
onderzoek. De vraag die bijvoorbeeld bij sommige leden van het V.W.O. leefde, zo 
kwam naar voren tijdens een congres in 1947, was waarom juist na de oorlog, in een 
Nederland dat vóór de oorlog er financieel beter voor had gestaan en toen ook niet 
specifiek had geïnvesteerd in zuiver wetenschappelijk onderzoek, dat nu wél zou 
moeten doen. Het antwoord luidde dat vooral door ook zuiver natuurwetenschappelijk 
onderzoek te verrichten, de kans op het ontwikkelen van hoogstaande technologie 
vergroot werd (De organisatie van het zuiver wetenschappelijk onderzoek in 
Nederland, 1947, p. 15). Met zuiver onderzoek zou Nederland dan ook haar 
achterstand op internationaal gebied kunnen inhalen.79 In deze lijn der gedachten en in 
de context van de bekoeling van de verhoudingen tussen oost en west is het 
verklaarbaar dat vooral de natuurkunde en in het bijzonder de kernfysica flink van 
overheidswege gesubsidieerd zou worden vanuit de gelden bestemd voor zuivere 
wetenschap.80

Concluderend blijkt dat men ten tijde van de discussie over institutionalisering van dit 
onderscheid de zuivere, fundamentele wetenschap als de basis zag voor toegepaste 
wetenschap. Hier kwam een zekere minachting voor toegepaste wetenschap uit voort; 
het was immers niet meer dan een afgeleide van zuivere wetenschap. Toch werd er 
juist veel toegepaste onderzoek verricht tijdens het Interbellum en in de eerste decennia 
na de Tweede Wereldoorlog. Voor zuiver wetenschappelijk onderzoek werd, mede 
vanwege het succes van TNO en institutioneel parallel hieraan, gefaciliteerd via de 
oprichting van ZWO. Dit vanuit de gedachte dat zuiver wetenschappelijk onderzoek 

                                                           
79 Vanuit die gedachte werd het ZWO georganiseerd analoog aan de Amerikaanse begunstiger 

van wetenschappelijk onderzoek de Rockefeller Foundation; met dien verstande dat deze 
laatste uit particuliere gelden werd betaald en het ZWO het van overheidsgeld moest hebben 
(De organisatie van het zuiver wetenschappelijk onderzoek in Nederland, 1947, p. 9-19). 

80 In 1947 werd rond de 260.000 gulden van het totale Z.W.O.-budget van 570.000 gulden 
besteed aan kernfysisch onderzoek, uitgevoerd door de Stichting Fundamenteel Onderzoek 
der Materie (F.O.M.). Dit is veruit het hoogste bedrag. Ter vergelijking: Het op één na 
hoogste bedrag wordt uitgekeerd aan het Mathematisch Centrum, dat een bedrag van 
100.500 gulden ontving. De op twee na hoogste subsidie bedroeg slechts 20.000 gulden 
(Reinink & Bannier, 1950, p. 59). 
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kon assisteren in de morele heropvoeding van de Nederlandse bevolking, en daarnaast 
een belangrijke economische functie vervulde als de basis van toegepast onderzoek. 
Daarmee nam men voor lief dat de waarde van zuiver of fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek voor de ontwikkeling van inzichten voor toepassing een 
kwestie was van de lange adem – in veel gevallen was het überhaupt onzeker of inzicht 
in toepassing ooit ontwikkeld zou worden. Hoe dan ook duidde een hoog peil van 
zuivere wetenschappelijk onderzoek in de cultuurpolitiek van minister van OKW Van 
der Leeuw en minister-president Schermerhorn op een evenredig hoog 
beschavingspeil. Dit argument kende zuiver wetenschappelijk onderzoek een 
intrinsieke waarde toe.  
De vraag rondom het nut van wetenschap werd dus op een andere manier beantwoord 
dan nu het geval zou zijn. Het nut van wetenschappelijk onderzoek zou zich hoe dan 
ook bewijzen; hetzij op de korte, hetzij op de lange termijn. Bewees het zich niet, dan 
was het nog altijd gelegitimeerd vanuit het perspectief waarin wetenschap als medium 
voor ideële verheffing werd gezien. Momenteel vormt de verwoording van 
‘maatschappelijke relevantie’ van wetenschappelijk onderzoek één van de belangrijkste 
criteria waarop een onderzoeksvoorstel wordt beoordeeld (Gibbons, Nowotny, & 
Limoges, 1994). In de huidige connotatie was de maatschappelijke relevantie van 
zuivere wetenschap dus onzeker. 
Een ander verschil is dat het via TNO, ZWO, KNAW en de universiteiten aan de 
wetenschappers zelf werd gelaten, en dus niet aan de overheid of bedrijfsleven, om de 
in hun werk geïnvesteerde (belasting)gelden publiekelijk te verantwoorden. In 
tegenstelling tot het huidige begrip van toegepast onderzoek, waarin men het 
beoordelen of onderzoek maatschappelijk relevant is aan anderen overlaat, mochten 
wetenschappers – zeker in het zuiver wetenschappelijk onderzoek – maar dus ook in de 
toegepaste wetenschappen, in het naoorlogse Nederland dit zelf, ten overstaan van 
elkaar beoordelen. Dit vanuit de overtuiging dat enkel deskundigen in de materie 
hierover kunnen oordelen. De autonomie in het ondernemen van onderzoek en de wijze 
van verantwoording daarvan was in alle toenmalig onderscheiden takken van 
wetenschap dus groot. 
Vanuit een dusdanig begrip ervan raakte het discursieve onderscheid tussen zuivere en 
toegepaste wetenschap via de oprichting van de ZWO en een adviserende rol van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op het gebied van zuiver 
wetenschappelijk onderzoek enerzijds, en via TNO en aanhangige instituten anderzijds, 
vanaf eind jaren veertig in steeds hogere mate geïnstitutionaliseerd (zie ook Brookman, 
1979; Faasse, 1999). Ook wetenschappers met een interesse in vraagstukken 
betreffende ‘de hoedanigheid’ van het oppervlaktewater en landbouwkundige 
vraagstukken kregen daardoor van doen met dit discours.  
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De ontwikkeling van onderzoek naar de ‘hoedanigheid van water’ 
In deze paragraaf staat de vraag centraal op welke manier hydrobiologen zich zouden 
ontwikkelen tot producenten van de kennis waar decentrale waterkwaliteitsbeheerders 
als het Hoogheemraadschap van Rijnland vanaf de jaren zeventig gebruik van zou 
maken. Voor een analyse van deze ontwikkeling zal worden gerefereerd aan het 
hiervoor ontwikkelde historische kader van toenemende institutionalisering van 
‘zuivere’ en ‘toegepaste’ wetenschap in de kennisinfrastructuur na de Tweede 
Wereldoorlog. 

De taxonomische traditie in en de versnippering van hydrobiologisch onderzoek in 
Nederland 
In Nederland vond vanaf het einde van de negentiende eeuw onderzoek naar leven in 
zoet water plaats. Soms was het beschrijven ervan enkel een vorm van ‘natuursport’. 
Deze tijdsbesteding ontwikkelde zich vanaf het einde van de negentiende eeuw. Het 
werk van Heimans en Thijsse uit dezelfde periode wordt vaak genoemd als de basis 
van het kwalitatieve beschrijven van flora en fauna in zoet water zoals dat in Nederland 
gebruikelijk raakte. Deze kwalitatieve beschrijvingen zouden gedurende een groot deel 
van de twintigste eeuw een van de belangrijkste activiteiten in de hydrobiologie 
blijven. 
Het onderzoek naar zoet water onafhankelijk van de economische overwegingen die bij 
lagere overheden beleidsbepalend waren, was in Nederland verdeeld over allerlei 
instituten en privé-initiatieven. Hydrobiologisch onderzoek was een nevenactiviteit van 
ambtenaren van rijksbureaus en -instituten. Inventarisaties werden ook verricht door 
hobbyisten. Romijn wees in 1910 op het grote belang van ‘de hulp van vele 
belangstellenden, die door hunne werkzaamheden of door hun voorliefde, zich op de 
nadere kennis van het leven in het water willen toeleggen’ (Romijn, 1910, p. 67). Soms 
is het onderscheid tussen professioneel geïnteresseerden en hobbyisten achteraf lastig 
te maken. Voor Romijn zelf, hoewel uit onder andere zijn functie als Inspecteur van de 
Volkgezondheid zeker professioneel betrokken bij het onderwerp, lijkt zijn levenslange 
toewijding bijvoorbeeld vooral voort te komen uit een persoonlijke voorliefde voor dit 
soort onderzoek.  
Hier dienen onder andere de namen genoemd te worden van B. Havinga, G.P.H. van 
Heusden, en mw. N.L. Isebree-Moens en A.G. Vorstman. Dat het Hoogheemraadschap 
Rijnland juist onder andere voornoemde personen raadpleegde (zie hoofdstuk twee) 
geeft aan dat het waterschap op grond van de ervaringen in de negentiende eeuw een 
intuïtie had ontwikkeld voor het lokaliseren van onderzoekers in de voorhoede van 
wetenschappelijke ontwikkelingen.  
Genoemden waren lid van de Hydrobiologische Club, een select gezelschap waar men 
enkel op voordracht lid van kon worden en dat aanvankelijk beperkt werd tot een 
gezelschap van twintig personen. In 1938 werd dat ledental uitgebreid naar veertig; en 
nog later naar een vijftigtal leden. De leden publiceerden regelmatig in het blad Water, 
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Bodem, Lucht van een inhoudelijk verwante vereniging, namelijk de Nederlandse
Vereeniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging. Vanaf 1938 gaf de Club 
een eenvoudig en onregelmatig verschijnend overzicht van ‘handelingen’ uit,  met 
daarin een korte inhoudelijke beschrijving van de belangrijkste onderzoeks- en 
publicatieactiviteiten van de verschillende leden van de Club.  
Hydrobiologisch onderzoek kreeg een belangrijke impuls door de aanleg van de 
Afsluitdijk en de aanleg van de Wieringermeerpolder (Heusden, 1943; Wibaut-Isebree 
Moens, 1931, 1932, 1934, 1936, 1940). Alle twintig leden van de Hydrobiologische 
Club namen in 1932 bijvoorbeeld deel aan een onderzoek naar de gevolgen van de 
afsluiting van de Zuiderzee voor de flora en fauna aldaar (Geelen & Leentvaar, 1988, 
p. 17). In het begin van de jaren twintig had dr. H.C. Redeke al een inventarisatie 
opgesteld van het leven in de Zuiderzee, om zo een referentiepunt te hebben voor de 
veranderingen die optreden wanneer de Zuiderzee een zoetwatermeer zou worden door 
de op handen zijnde aanleg van de Afsluitdijk.  
Het werk van Redeke maakt deel uit van het weinige onderzoek dat plaatsvond in een 
academische context. Redeke gaf als privaatdocent onderwijs in de hydrobiologie aan 
de Universiteit van Amsterdam, net als zijn collega A.G. Vorstman. De 
Hydrobiologische Club werd door hem in 1921 opgericht. Hij werkte een tijd lang 
samen met zijn leermeester, de dierfysioloog prof. dr. H. J. Jordan. Voor systematisch 
onderzoek was echter geen ruimte. Het levenswerk van Redeke, een inventarisatie van 
de hydrobiologie van Nederland, zou na zijn dood in 1948 verschijnen (Redeke, 1948). 
Dit werk berustte grotendeels op taxonomisch en beschrijvend onderzoek.  
Dat het meeste onderzoek in de hydrobiologie uit dit soort werk bestond, blijkt uit het 
overzicht van ‘handelingen’ van de leden. Dit bleef ook tijdens de Oorlog verschijnen. 
In 1943 publiceerde A.J.D. Veen over ‘de invloed van het IJsselmeerwater op de Zaan 
en omgeving’ (Veen, 1943).  Deze publicatie is gebaseerd op geregelde metingen en 
waarnemingen vanaf 1930. In de jaren twintig was in droge tijden geregeld zout water 
uit de Zuiderzee ingelaten. Aan de chloorgehalten die Veen meet koppelt hij de soorten 
‘brakwaterdieren’ die hij als gevolg daarvan tegenkomt, waaronder de strandkrab en de 
harder. Tot 1939, zo schrijft Veen, ‘ving ik nog zoealarven van het Zuiderzeekrabbetje’ 
(p. 11). Vanaf mei 1940 neemt Veen echter de watervlo waar in het water door de 
Zaan. Deze komt enkel in zoet water voor. Ook doet zich dan een periode van 
‘waterbloei’ voor die enkel kan worden geweten aan de inlaat van (voedselrijk) 
inundatiewater uit de polders, in combinatie met het warme weer. Vissterfte en de groei 
van blauwwier waren het gevolg. De publicatie van Veen geeft een inkijk in de 
beschrijvende, taxonomische stijl die kenmerkend is voor het hydrobiologische 
onderzoek in deze periode.  
‘Van visschen met het crustaceeënnet was geen sprake meer, daar het direct vol was’, 
zo constateert Veen over de periode van eutrofiëring in 1940. Het voornaamste 
instrument van deze hydrobiologen in dit soort onderzoek was het schepnet. Hiervan 
bestonden verschillende modellen, onder andere voor schaaldieren waar Veen over 
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spreekt, maar ook voor het nemen van planktonmonsters. Dat het schepnet in al zijn 
verschijningsvormen een cruciaal instrument was in de beoefening van 
hydrobiologisch onderzoek, blijkt uit het feit dat Van Heusden in 1946 vanwege het 
tekort aan nylongaas tijdens en kort na de Oorlog, een alternatief ontwerp voor het 
schepnet voorstelt, om ook in deze jaren onderzoek te kunnen verrichten (Heusden, 
1947, zie fig. 1). Van Heusden prees zijn ontwerp als volgt aan: ‘het netje is 
gemakkelijk te maken en desgewenscht makkelijker van nieuw gaas te voorzien, 
goedkooper dan de gebruikelijke netjes en werkt quantitatief zeer bevredigend. ’ 
Ander onderzoek werd verricht naar verzilting. Wibaut-Isebree Moens heeft 
bijvoorbeeld in Noord-Holland metingen naar verzilting van de boezem van 
Hoogheemraadschap Rijnland verricht (Wibaut-Isebree Moens, 1932). Een ander lid 
van de Hydrobiologische Club, Van Heusden, promoveerde in 1943 op een onderzoek 
naar ‘de trek van den glasaal naar het IJsselmeer’. Hij beschreef met behulp van een 
proefinstallatie de invloed van lichtintensiteit, stroomsterkte en zoutgehalte vast op het 
gedrag van de trekkende jonge paling. Dit soort onderzoek gebeurde vaak in 
samenspraak met organisaties en instituten die direct of indirect belangen hadden in de 
dan nog economisch vitale commerciële zoetwatervisserij.  
Tot slot speelden kwesties rond drinkwatervoorziening en afvalwaterzuivering in 
relatie tot volksgezondheid een rol in hydrobiologisch onderzoek. In de jaren twintig 
kwam nog geregeld tyfus voor als gevolg van het huishoudelijk gebruik van 
ongezuiverd water. Schoon drinkwater kon door  afwezigheid van 
zuiveringsinstallaties enkel uit de duinen worden gehaald, waardoor een tekort steeds 
dreigde. Vanuit een toenemende aandacht voor volksgezondheidsaspecten en 
verbetering van de drinkwatervoorziening van de centrale overheid werden 
respectievelijk in 1913 en 1928 het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening (RID) en 
het Rijkinstituut voor de Zuivering van Afvalwater (RIZA) opgericht (Zon, 1990). In 
de context van deze instituten werd meer systematisch, en dus niet door een enkeling 
zoals bij andere instituten, onderzoek naar zoet water verricht. Bij het RID bestond 
relatief veel ruimte om het gebruikelijke kwalitatieve, taxonomische onderzoek in 
georganiseerd verband te verrichten. Dit is mogelijk te verklaren vanuit het gegeven 
dat een precieze taakstelling en institutionele inbedding van het Instituut lange tijd 
vaag bleef. Daardoor konden individuele initiatieven tot onderzoek bij dit instituut 
relatief eenvoudig doorgang vinden (Zon, 1990). De taakstelling van het RIZA was 
tamelijk afgebakend: het Instituut behoorde overheidsdiensten en lagere overheden te 
dienen van advies over de zuivering van water. Men becijferde bijvoorbeeld de 
waterkwaliteit bijvoorbeeld aan de hand van inwonerequivalenten, om zo de mate 
waarin water organische vervuiling zelf kon verwerken, het zogeheten zelfreinigende 
vermogen, te kunnen vaststellen (Hoeks, 1951).  
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Figuur 1. Planktonnetje in open (rechts) en gesloten toestand (Heusden, 1947, p. 29). 

Het hydrobiologisch onderzoek was dus versnipperd over dat dat verricht werd door 
hobbyisten en dat door de bij verschillende overheden en diensten werkzame 
onderzoekers, en het onderzoek door de genoemde instituten. Dit werd al vroeg door 
leden de Hydrobiologische Club als een belangrijke hindernis onderkend voor het tot 
stand komen van onafhankelijk en hoogwaardig hydrobiologisch onderzoek. Romijn 
signaleerde in de jaren twintig de noodzaak van de oprichting van een instituut waar 
onderzoek naar waterkwaliteit gedaan werd. Hij zag daarvoor de Universiteit Leiden 
als aangewezen plek, en schreef in 1924: ‘Het is ongetwijfeld een groot gemis, dat de 
Leidsche Universiteit niet beschikt over een in het hartje van ons polderland gelegen 
instelling, die haar in staat stelt hare studenten in de natuurwetenschappen op te leiden 
in de studie van de eigenaardige vraagstukken, die de hygiëne van ons polderland den 
limnoloog stelt’ (Gruyter, 1950, p. 30).  
Een belangrijk streven van de Club vormde de oprichting van een gezamenlijke locatie 
waar hydrobiologisch onderzoek kon plaatsvinden. In eerste instantie dacht men aan 
een proefstation – analoog aan de oprichting van landbouwproefstations die in het deel 
over de ontwikkeling van de cultuurtechniek aan bod komen. In de jaren tien wilde 
men dit nog onderbrengen bij het toenmalige Centraal Bureau van Advies voor 
Waterreiniging; een voorloper van het RIZA. Een dergelijk laboratorium ‘waarvan de 
oprichting door onze Vereeniging wordt nagestreefd’, zo vermeldt het eerst nummer 
tijdschrift van de Vereniging Water, Bodem, Lucht bij monde van dezelfde G. Romijn 
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in 1910 (, p. 67), zou een centrumfunctie moeten gaan vervullen in het 
hydrobiologische onderzoek in Nederland.  
In anticipatie op de oprichting van een Hydrobiologisch Instituut richtte de Vereniging 
in de jaren vijftig drie lokalen in bij het Laboratorium voor Vergelijkende Physiologie
aan de Universiteit van Utrecht, het Hydrobiologisch Station geheten. Het onderzoek 
dat men verrichte was wat men noemde toegepast van aard. Het kwam vooral ten 
goede aan de financiers ervan: de Gemeentewaterleidingen van Amsterdam, de in de 
Rijncommissie samenwerkende waterleidingen, de Organisatie ter Verbetering van de 
Binnenvisserij en Rijkswaterstaat (Geelen & Leentvaar, 1988, p. 18).   
Uiteindelijk zou er eind jaren vijftig dan toch een onderzoeksinstituut voor 
hydrobiologisch onderzoek worden opgericht. In de aanloop naar de oprichting van dit 
Instituut speelde de veranderende organisatie van de kennisinfrastructuur, zoals 
hiervoor beschreven, een zeer bepalende rol. Later ontstond er discussie over de wijze 
waarop processen in zoet water gekend kunnen worden. De discussie vindt plaats langs 
het dan geïnstitutionaliseerde onderscheid tussen zuivere en toegepaste wetenschap. 
Vanuit deze ontwikkelingen werd een systeem van kennisproductie bewerkstelligd 
waarvan het ontstaan en het functioneren nu zal worden beschreven.  

‘Curious naturalists’ en de institutionalisering van fundamentele limnologie 
In haar proefschrift over de ontwikkeling van een missiegeoriënteerde ecologie 
analyseert Jacqueline Cramer (1987) een tegenstelling tussen een taxonomische, 
beschrijvende stijl enerzijds en een fysisch-chemische, ecofysiologische benadering 
anderzijds. Hoewel dit onderscheid zeker een rol speelt in de discussies over 
eutrofiëring en de ontwikkeling van standaarden voor het meten van waterkwaliteit, 
dient het niet te worden opgevat als vooral gebaseerd op een inhoudelijke gronden 
ontstane scheiding van geesten. 
Illustratief hiervoor is het gegeven dat men buiten Europa in de Verenigde Staten deze 
tegenstelling minder vaak bezigt in beschrijvingen van de ontwikkeling van de 
hydrobiologie tot zelfstandig vakgebied.81 De limnologie wordt daar als een in beginsel 
multidisciplinair vakgebied gedefinieerd. Ook heeft in deze wetenschapshistorische 
beschrijvingen de taxonomische traditie juist een belangrijke voorwaarde gevormd 
voor de latere, meer synthetiserende en analytische limnologie (Brezonik, 1996, p. 52; 
Rodhe, 1969).  
Deze in de Nederlandse beschrijvingen van de ontwikkeling van de hydrobiologie vaak 
verabsoluteerde tegenstelling was met andere woorden in eerste instantie niet vooral 
een inhoudelijke. De inhoudelijke tegenstelling werd in de hand gewerkt door de 

                                                           
81 In de VS kent men eveneens een sterke traditie in limnologisch onderzoek. De interesse 

ontstond ongeveer tegelijkertijd als in Europa. Vooral aan de University of Wisconsin-
Madison werd baanbrekend onderzoek verricht. Het Center of Limnology van deze 
universiteit bracht onder andere het werk van de limnologen Chancey Juday en Edward A. 
Birge voort. Dit wordt binnen de discipline als klassiek limnologisch onderzoek beschouwd.  
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institutionalisering van het onderscheid tussen zuivere en toegepaste wetenschap in de 
hydrobiologie. Het onderscheid kreeg dan ook in de loop van de jaren zestig invulling 
toen het ook door wetenschappers zelf tot algemeen gebruik was verheven. Welke 
instituten maakten deel uit van de kennisinfrastructuur in de periode na de Tweede 
Wereldoorlog? En welke van deze instituten stonden de productie van toegepaste 
kennis voor, en welke die van fundamentele?  
Volgens de groep hydrobiologen die zichzelf een aantal jaar later als fundamentele 
onderzoekers zouden typeren, en daarmee de zelfverklaarde voorhoede van het 
vakgebied vormden, behoorde het onderzoek door het eerder genoemde RID en het 
RIZA tot de toegepaste wetenschap. Toegepaste wetenschap zou voor hen minder 
interessant zijn, daar het vooral de vragen van beleidsmakers beantwoordde. Er bestond 
bovendien de verdenking dat dit onderzoek door politieke en niet door 
wetenschappelijke overwegingen werd gestuurd. Tussen ‘echte’ fundamentele 
wetenschap en politieke overwegingen bestond een streng onderscheid. Het RIZA zou 
bijvoorbeeld ‘bij de Minister op schoot hebben gezeten’, volgens één van de 
geïnterviewden. Mede door de gesignaleerde achterstand in ‘fundamentele’ kennis van 
hydrobiologie werden er eind jaren twee nieuwe instituten opgericht. Deze zouden een 
belangrijke rol zouden gaan spelen in de ontwikkeling van hydrobiologische kennis. 
Op verzoek van de Regering onderzocht een Commissie Oecologisch Onderzoek van 
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) op welke manier 
zulk onderzoek kon worden gestimuleerd in Nederland om de, mede op het terrein van 
Nederlandse kennis van de hydrobiologie gesignaleerde internationale achterstand in te 
halen. In 1957 werd het Hydrobiologische Instituut opgericht en ondergebracht bij de 
KNAW. De afhankelijkheid van het Instituut van de doelstellingen en beleidskoers van 
de KNAW kwam overigens niet zonder slag of stoot tot stand. De Hydrobiologische 
Vereniging was vanaf het begin van de werkzaamheden van de Commissie 
Oecologisch Onderzoek verbolgen geweest over het feit dat het initiatief tot oprichting 
van een onderzoeksinstituut haar uit handen was genomen (Jacqueline Cramer, 1987, 
p. 74). Toen er concrete plannen werden gemaakt om een dergelijk instituut aanhangig 
bij de KNAW te maken, zag de Vereniging dit opnieuw met lede ogen aan. Zij had 
liever de oprichting van een instituut bij TNO gezien, zodat de nadruk voor een groter 
deel zou blijven liggen op toegepast onderzoek (Faasse, 1999, p. 154-162).  
Misschien dat het gegeven dat de KNAW geen invloed had op de inhoudelijke koers 
van het Instituut het leed van de Vereniging wat verzachtte. De Akademie hield 
immers enkel toezicht op waarborging van haar eigen missie via het nieuwe Instituut, 
welke eruit bestond het fundamenteel onderzoek in Nederland te stimuleren. Daardoor 
lag er bij het Hydrobiologische Instituut dus van meet af aan de nadruk op 
fundamenteel hydrobiologisch onderzoek. Medewerkers van het Instituut hadden 
echter wel de mogelijkheid zelf te bepalen wat zij hier onder wilden verstaan. Zeer 
uitdrukkelijk manifesteert de discursieve tegenstelling tussen toegepaste en zuivere 
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wetenschap zich daarom in de, juist in die periode op gang komende ontwikkeling van 
de hydrobiologie tot een zelfstandig vakgebied in Nederland.  
In 1957, tegelijk met het Hydrobiologisch Instituut, werd het Rijksinstituut voor 
Natuurbeheer (RIVON, later opgegaan in het RIN) opgericht. Dit gebeurde op initiatief 
van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer had behoefte aan vergroting van haar 
deskundigheid doordat de Rijksoverheid in toenemende mate aan een beleidsmatige rol 
in natuurbehoud hechtte. Het RIVON kreeg beschikking over een afzonderlijke 
afdeling voor hydrobiologisch onderzoek, waar onder andere de later nog ter sprake 
komende hydrobiologen Leentvaar en Schroevers werkzaam zouden worden. Het 
RIVON legde in het begin van haar bestaan een nadruk op het opstellen van, in de 
hydrobiologie inmiddels klassieke typeninventarisaties: ‘het verzamelen van gegevens 
omtrent verspreiding en oecologie van soorten en typen’ (Mörzer Bruyns, 1967). Vanaf 
1962 verschoof de aandacht echter naar een palet van wat Cramer 
‘missiegeoriënteerde’ taken noemt; namelijk het beheer van natuurreservaten, de inzet 
van de kennis van het RIVON in opleiding en onderwijs, en het oplossen van 
praktijkgerelateerde problemen. Op de achtergrond van deze oriëntatie speelde de vrees 
voor de teloorgang van bepaalde levensgemeenschappen door de ruilverkavelingen die 
in deze periode overal in Nederland veelvuldig ten uitvoer werden gebracht.  

De wijze van inhoudelijke onderbouwing van de tegenstelling tussen toegepast en 
zuiver onderzoek in de hydrobiologie komt op treffende wijze naar voren in de 
discussie die de ‘bioloog’ drs. P.J. Schroevers (Schroevers, 1968) en de ‘fysioloog’ dr. 
S.L. Parma (Parma, 1967) voerden in het Vakblad voor Biologen eind jaren zestig. 
Schroevers was in 1967 werkzaam bij de afdeling hydrobiologisch onderzoek van het 
Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud 
(RIVON). Parma was op dat moment werkzaam bij het Hydrobiologisch Instituut  en 
zou eind jaren zeventig Golterman opvolgen als directeur ervan.  
Parma en Schroevers formuleerden in hun polemiek ieder een visie op de 
uitgangspunten en de te hanteren methoden in de hydrobiologie. In eerste instantie 
waren beiden van plan samen een artikel te schrijven, maar door verschillen van 
mening over de inhoud ervan besloten zij uiteindelijk ieder voor zich een bijdrage aan 
het Vakblad te leveren.82 De discussie tussen Parma en Schroevers is kenmerkend voor 
de wijze waarop men het inhoudelijke verschil tussen de taxonomisch-beschrijvende en 
fysiologische of chemische benadering formuleerde. Beiden doen dit met referentie aan 
toonaangevende buitenlandse literatuur uit het vakgebied. De verschillende accenten 
die zij hierbij leggen geeft de discursieve positionering van beiden aan ten opzichte van 
het, zoals beschreven in de voorgaande paragraaf, inmiddels geïnstitutionaliseerde 
onderscheid tussen zuivere en toegepaste wetenschap. 

                                                           
82 Persoonlijke communicatie drs. P. Schroevers. 
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Volgens Parma is het centrale probleem in de limnologie het ‘watertypenprobleem’. 
Parma begint zijn bijdrage met het hernemen van het werk van de grondleggers van 
een dan zeer gebruikelijke typologie, namelijk die van de Zweed Einar Naumann en de 
Duitser August Thienemann. Zij baseren zich op hun beurt op de indeling van de 
Zwitserse onderzoeker Forel, die op basis van warmtehuishouding drie soorten meren 
onderscheidde: het tropische, gematigde en polaire type. Thienemann en Naumann 
werkten deze als universeel geldig bedoelde indeling uit aan de hand van hoeveelheden 
organische stof in het water. Veel organische stof, welke chemisch bepaald kan worden 
aan de hand van metingen van hoeveelheden stikstof en fosfaat (N en P), betekent veel 
voeding voor algen (de toevoeging –troof betekent voedend). Naumann en Thienemann 
deelden de mate van aanwezigheid van voedingsstoffen in water in in drie stadia: een 
toestand van eutrofie, mesotrofie en van oligotrofie. Het werk van Naumann en 
Thienemann is gekoppeld aan de idee van productiviteit van water. Hierin staan het 
concept primaire en secundaire productie van plankton centraal. Zulke productie vindt 
op basis van de aanwezige hoeveelheid voedingsstoffen. Voor limnologen is vooral de 
primaire productie interessant. Hiermee wordt de mate van algengroei bedoeld. Trofie 
en productie zijn in de typologie van Naumann als volgt met elkaar verbonden. Het 
eutrofe type is te herkennen als ‘Wasser wegen Hochproduktion an Phytoplankton für 
gewöhnlich stark gefärbt; Wasserblüte lange andauernd’; het oligotrofe type als 
‘Wasser wegen Geringproduktion an Phytoplankton niemals dadurch gefärbt, 
Wasserblüte, wenn überhaupt vorhanden, nur von kurzen Dauer’ (Parma, 1967,  
p. 143). Het mesotrofe type verwijst naar het stadium tussen oligotrofie en eutrofie in.  
Door het werk van Naumann en vooral ook Thienemann is volgens Parma het 
‘seetypenproblem’ uitgegroeid tot een centraal thema in de limnologie. De termen 
eutrofie en oligotrofie gingen echter steeds meer een eigen leven leiden; vaak werd niet 
meer de productie, maar het voorkomen van bepaalde algen die een bepaalde productie 
indiceren als maatstaf voor indeling gebruikt. Een ander probleem dat zich volgens 
Parma met de termen trofie en productiviteit voordeed, was dat in de door Forel 
onderscheiden tropische meren, statistische correlaties tussen trofie en productiviteit 
gelijkenis vertoonden met eutrofe meren, terwijl het hier toch zichtbaar oligotrofe 
meren betrof. De termen trofie en productiviteit lijken dus enkel bruikbaar in het geval 
van  typeninventarisaties in de door Thienemann en Naumann vooral bestudeerde 
gematigde meren, waardoor de indeling niet zo universeel geldig was als Thienemann 
en Naumann pretendeerden.  
De theoretische keuze waar limnologen volgens Parma voor staan eind jaren zestig 
bestaat eruit of men de productie zelf, of de omstandigheden waarin productie 
plaatsvond als uitgangspunt diende te nemen bij typeringen. Dat is ook voor 
toepassingsgerichte limnologen een relevante vraag, omdat men juist daar ‘voor het 
adviseren tot aankoop en beheer van wetenschappelijk waardevolle natuurgebieden 
[…] men in staat [dient] te zijn het terrein in het kort te karakteriseren’. Daar hebben 
typeninventarisaties dus een directe invloed op het te voeren beleid.  
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Voor een gedegen keuze in productie zelf of omstandigheden waarin productie 
plaatsvindt als maatstaf voor de trofietoestand bestaan volgens Parma weinig gedegen 
theoretische handreikingen; en al zeker niet in Nederland, met zijn traditie van 
inventariserend en taxonomisch hydrobiologisch onderzoek. Eén van de weinigen die 
hiervoor wel een theoretische voorzet heeft gedaan is een leerling van zowel Naumann 
als Thienemann, de Zweed Wilhelm Rodhe. Rodhe koppelt volgens Parma de 
begrippen trofie en productie op een theoretisch verantwoorde wijze. Rodhe benadrukt 
volgens Parma namelijk het dynamische aspect van de stofwisseling van het water, 
door trofie te definiëren als ‘die Intensität und Art seiner Versorgung mit organischen 
Substanz’. Niet de voorkomende plankton, maar de productie door toevoer van een 
hoeveelheid organisch materiaal over een bepaalde tijd is bepalend voor de classificatie 
van een meer. Men kan productie op deze wijze meten met dan zeer moderne metingen 
van de mate van aanwezigheid van een bepaalde koolstofisotoop. Toepassingsgerichte 
hydrobiologen zouden zijn werk als uitgangspunt voor hun typeninventarisaties moeten 
nemen. 

Concluderend maakt Parma in zijn bijdrage een onderscheid tussen soorten vragen. Als 
het de bedoeling is, zo geeft hij aan, om ‘de in het veld aangetroffen biocoenosen, 
planktonassociaties of welke eenheden dan ook te beschrijven en tot hogere eenheden 
te groeperen’, dan hoeft men zich niets van bovenstaande nuancering aan te trekken. 
Wil men echter ‘trachten in de verscheidenheid van wateren bepaalde standaardtypen 
te onderscheiden’, dan dient men zich theoretisch te baseren op Rodhe’s werk. Dit is 
volgens Parma de enige wijze waarop het indelen in standaardtypen theoretisch te 
verdedigen is.  
Parma deed hiermee veelal impliciet een aantal uitspraken over de ontwikkeling van de 
hydrobiologie, of limnologie zoals hij, en velen met hen, hun werkzaamheden waren 
gaan aanduiden. Toegepaste hydrobiologen – zij hanteerden de oude benaming vaak 
nog wel – kregen van Parma met deze conclusie impliciet een verwijt. Immers, vooral 
zij hadden de afgelopen jaren standaardtypen ontwikkeld die handzaam waren in het 
bepalen of men bijvoorbeeld tot aankoop van een bepaald gronden diende over te gaan. 
De subtekst van Parma’s artikel luidt dat zulke indelingen tot dan toe op onvoldoende 
theoretische grond was gedaan.  
Alleen al de gelijkschakeling van toegepaste hydrobiologie met het opstellen van 
typeninventarisaties was voer voor discussie in dit, voor het vakgebied vormende 
tijdperk. Mörzer Bruyns, dan directeur van het RIVON, geeft bijvoorbeeld – en 
waarschijnlijk met referentie naar deze tamelijk algemeen levende opvatting – in een 
overzicht van het tienjarig bestaan van het RIVON in 1967 aan dat het Instituut zich op 
dat tijdstip al sinds 1962 niet meer voornamelijk met typeninventarisaties bezighoudt. 
Dit was volgens hem zelfs sterk op de achtergrond geraakt met RIVON’s oriëntatie op 
de missie natuurbescherming en -behoud. Een dergelijk beeld van toegepaste 
hydrobiologie bleef echter bestaan bij de fysiologisch en biochemisch georiënteerde 
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limnologen, getuige onder andere het artikel van Parma. De reden hiervoor kan worden 
gevonden in de benadering die de hydrobiologen hanteerden. Al was dit dan strikt 
genomen geen puur inventariserende benadering meer, men verdedigde wel openlijk 
het belang van studie naar de kwalitatieve samenstelling van leven in water – zoals 
mede zal blijken uit de reactie van de ‘bioloog’ Schroevers hierna. In de naderhand 
veelvuldig verschenen terugblikken op de geschiedenis van ecologische 
waterbeoordeling refereert ook vooral deze groep hydrobiologen aan deze traditie als 
grondleggend voor de Nederlandse hydrobiologie. 
In zijn artikel verwijt Parma biologen van het RIVON dat zij zich van de verkeerde 
theorieën bedienden om standaardtypen te ontwikkelen. Hun interesse in 
levensgemeenschappen en planktonassociaties zou niet bijdragen aan het behalen van 
hun doelstelling; sterker nog, ze werkte vertroebelend in termen van theoretische 
consistentie. Voor een gedegen typeninventarisatie diende men volgens Parma niet uit 
te gaan van kwalitatieve methoden, maar van wat daar volgens hem aan ten grondslag 
ligt, namelijk een begrip van trofie en productie in een dynamische verhouding tot 
elkaar, zoals Rodhe dat had ontwikkeld. Schroevers had dan ook niet primair bezwaar 
tegen Parma’s kwalificatie van toegepaste hydrobiologen als enkel en alleen de 
opstellers van typeninventarisaties. De bioloog verdedigde zich vooral tegen Parma’s 
verwijt dat er binnen het door hem als toegepast weggezette hydrobiologische 
onderzoek een gebrek aan theoretische onderbouwing, en daarmee geen interesse in 
fundamentele vraagstukken, zou bestaan. Volgens Schroevers kent de biologische 
benadering wel degelijk een gedegen theoretische grondslag.  
Schroevers maakt in het begin van zijn repliek op Parma gewag van een ontwikkeling 
die volgens hem in het werk van Thienemann is te herkennen. Thienemann zou later in 
zijn leven hebben gepleit voor het meten van productie aan de hand van een combinatie 
van bodemfauna. Naumann en Parma maken gebruik van wat beiden een causaal-
analytische benadering noemen, en welke een relatie aanbrengt tussen chemisch milieu 
(gehalten N en P) en productie. Waar Parma een dergelijke benadering voorstelt als de 
basis van een theoretisch gefundeerde typeninventarisatie, welke ook goed bruikbaar is 
voor de hydrobiologen van het RIVON, vindt Schroevers de doelstelling sprekend uit 
een dergelijke causale benadering vooral ‘primitief’. Ze raakt ook niet aan de kern van 
het vakgebied zoals Schroevers die begrijpt, en welke voortkomt uit de biologie. 
Parma’s aanpak zou namelijk niet gericht zijn ‘op begrip van de biocoenose [de 
samenstelling van een levensgemeenschap, mb], maar op een praktische doelstelling, 
handig in het gebruik, maar in wezen onbiologisch’[cursivering mb].    
Begrip van de biologische werkelijkheid verkrijgt men volgens Schroevers dus enkel 
door de ‘Gesamthaushalt’ te bestuderen. Cruciaal in deze benadering is het principe 
van zelfordening. Een toestand van trofie houdt zichzelf over een bepaalde tijdsperiode 
in stand. Productie wordt noodzakelijkerwijs altijd gemeten op een bepaald moment. 
Onder invloed van storende factoren kan de situatie op dat moment sterk afwijken van 
de normaal aan de omstandigheden gebonden productiviteitsmogelijkheden, zo betoogt 
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Schroevers. Men dient daarom in principe uit te gaan van productiviteit, en niet van 
productie.  
Maar ook dat is volgens Schroevers eigenlijk nog steeds niet voldoende. Als men de 
werking van het ‘radersysteem’ wil begrijpen aan de hand van de elementen die daar 
deel van uit maken, dient men zoveel mogelijk kennis van die elementen te hebben. 
Die elementen geven stukjes informatie over de wijze waarop systemen steeds naar 
balans zoeken; met andere woorden, over het verloop van processen van zelfordening. 
Meetbaarheid kan op zichzelf niet als criterium dienen, omdat daarmee onvermijdelijk 
veel informatie over de elementen zelf en hun onderlinge verhoudingen verloren gaat. 
Om het verschil tussen de causaal-analytische benadering van Parma en zijn eigen 
‘biologisch-cybernetische’ benadering uit te leggen, gebruikt Schroevers de metafoor
van de computer  

Hij  [de ‘fysioloog’ met een causaal-analytische benadering, mb] bestudeert als het 
ware de werking van een computer door na te gaan wat er in gestopt wordt (het 
chemische milieu) en wat eruit komt (de produktie), terwijl datgene wat er in de 
computer gebeurt genegeerd wordt (Schroevers, 1968, p. 78). 

In het denken van Schroevers speelt de dynamiek in een levensgemeenschap over een 
bepaalde tijdsperiode een cruciale rol. De bestaande dynamiek verandert door 
verstoring van buitenaf. Schroevers’ kritiek op de causaal-analytische benadering 
waarop Parma zich laat voorstaan, luidt dat metingen van productiviteit alleen niet 
weergeven wat de biologische achtergrondvan een bepaalde situatie is, onder andere in 
termen van tijd. Ze monden uit in een ongefundeerde indeling van wateren in 
oligotroof en eutroof, terwijl een eutrofe toestand kan verwijzen naar (ernstige) 
verstoringen van buiten het systeem (oligo-, meso- of polysaprobie) of katharoob  
(‘schoon water’; de voedselrijkdom is dan van oorsprong aanwezig in het gebied). 
Metingen van productiviteit leiden dan ook niet tot het onderscheiden in verschillende 
maten van verstoring, doordat enkel productie in relatie tot de mate van voedselrijkdom 
(trofie) wordt beschouwd. De herkomst van die voedselrijkdom komt zo niet aan de 
orde, hoewel zij bijvoorbeeld van ‘autochtone’ of ‘allochtone’ afkomst kan zijn. Is zij 
van autochtone afkomst, dan is het juist over eutrofiëring te spreken. Ontstaat 
voedselrijkdom echter als gevolg van verstoring (noodzakelijkerwijs van buiten), dan 
zou men beter van saprobiëring spreken. Het begrip saprobie komt in het volgende 
hoofdstuk nader aan de orde. 

Schroevers’ kritiek op Rodhe is dat hij voorstelt watertypen in te delen op basis van 
primaire productie en dat naderhand specificeert aan de hand van het karakter van de 
levensgemeenschap. Biologisch verwante situaties die een overgangssituatie markeren 
(zogenaamde gradiënten) komen zo volgens Schroevers in verschillende indelingen 
terecht, waar zij ten gevolge van het onderscheiden van trofie en saprobie juist een 
nauwe samenhang zouden kunnen vertonen. Daarom zou er volgens Schroevers ‘een 
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indeling gevolgd moeten worden, die is opgesteld naar de kwalitatieve analyse der 
levensgemeenschappen’. Produktiviteitsbepalingen zijn daarom niet minder zinvol, 
maar zouden parallel aan kwalitatieve beschrijvingen van levensgemeenschappen 
moeten plaatsvinden.  
Deze redenering brengt ook aan het licht hoe Schroevers zich verhoudt tot de 
heersende categorisering van wetenschap in toegepast en fundamenteel, en hoe hij het 
limnologische onderzoek van Parma en het Hydrobiologische Instituut enerzijds en dat 
van de Hydrobiologische afdeling van het RIVON anderzijds in dit discursieve 
spectrum lokaliseert. Hij is het met Parma eens dat typologisch onderzoek een 
belangrijke plaats inneemt in natuurbeschermingsactiviteiten. Schroevers en zijn 
collega’s van het RIVON zijn echter ook geïnteresseerd in andere, wat hij noemt 
experimentele en causale benaderingen; zij het dat  

De informatie die daaruit verkregen wordt met betrekking tot de complexiteit die 
een natuurlijke biocoenose vormt, […] voorlopig nog te klein [is] om daarmee in 
de praktijk te kunnen werken. De RIVON-onderzoekers trachten daarom langs de 
weg van inventarisatie van levensgemeenschappen en een typologische 
benadering, hiervan de aard van ‘levenssystemen’, de biologische evenwichten 
zelf te benaderen, welke in wezen ons doel zijn als beschermingsobject. Praktische 
doelstelling en fundamentele vraagstelling vloeien dus uit elkaar voort 
(Schroevers, 1967).  

Schroevers betoogt dus dat toegepast en fundamenteel onderzoek binnen de missie die 
RIVON zich heeft gesteld noodzakelijkerwijs uit elkaar voortkomen. Dat men op 
toepassing is gericht betekende dus volgens Schroevers niet dat men geen oog heeft 
voor fundamentele vraagstukken.  
Dit is in tegenstelling met wat Parma in zijn bijdrage veronderstelt, namelijk dat het 
RIVON vooral toegepast onderzoek verricht. Parma, als medewerker en later directeur 
van het Hydrobiologisch Instituut, geeft er hiermee blijk van het fundamentele, 
causaal-analytische onderzoek in de hydrobiologie te willen hebben reserveren voor 
zijn Instituut. In de keuze voor een dergelijke profilering van het Instituut speelde 
uiteraard de toezichthoudende rol van de op de stimulering van zuiver 
wetenschappelijk onderzoek gerichte KNAW mee.  
Indirect speelde ook het eerder geanalyseerde hogere aanzien van fundamenteel 
onderzoek in de jaren vijftig en zestig een rol. Fundamenteel onderzoek verdiende dit 
aanzien door zich in cultureel en economisch opzicht als van grote waarde te 
profileren. De medewerkers van het Limnologisch Instituut hebben met hun keuze hun 
werk als fundamenteel te profileren dan ook niet bedoeld zich te profileren als minder 
maatschappelijk geëngageerd dan het RIVON – een belangrijk gegeven met het oog op 
de nog te bespreken rol van het toenmalige hoofd van dit instituut, dr. H.L. Golterman, 
in het verkrijgen van beleidserkenning van het problematische karakter van 
‘eutrofiëring’. 
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Figuur 2. Dat de biologen van het RIVON hun imago als ‘curious naturalists’ zélf ook in zekere 
mate koesterden, blijkt tevens uit het beeldmateriaal in het jubileumboekje dat uitkwam bij het 
tienjarig bestaan van het RIVON in 1967. Het bijschrift ‘Zó deden zij het .. te land, te water en 
in de lucht’ benadrukt dat onderzoek ter plekke en op basis van waarneming plaatsvond.  

De discussie samenvattend beweerde Parma dat het werk van het RIVON als 
toegepaste hydrobiologie tot dan toe onvoldoende theoretisch zou zijn gefundeerd. 
Schroevers verdedigde de benadering van het RIVON door te beargumenteren dat juist 
de causaal-analytische benadering – die Parma als karakteristiek ziet voor 
fundamentele wetenschap zoals die in Nederland aan het Hydrobiologische Instituut 
wordt verricht – een te sterk schematiserende is om bruikbaar te zijn in de 
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natuurbeschermingspraktijk. Het RIVON verrichtte volgens Schroevers wel degelijk 
fundamenteel onderzoek om haar typologieën te kunnen onderbouwen. Toegepast 
onderzoek zou zo voortvloeien uit het fundamentele.  
Het debat tussen Parma en Schroevers geeft de manier weer waarop de al bestaande 
institutionele kloof tussen limnologen die op basis van een fysiologische benadering 
werkten, en zij die voor een biologische benadering kozen, gaandeweg inhoudelijk 
gefundeerd raakte. Biochemici en fysiologen met een interesse in de hydrobiologie 
vanuit een kwantitatieve benadering, typeerden zichzelf daarin als fundamentele 
onderzoekers. Biologen met een kwalitatieve insteek werden door hen als beoefenaars 
van ‘toegepaste wetenschap’ bestempeld. Zij vertegenwoordigden in het perspectief 
van de nieuwe lichting limnologen de wat ouderwetse ‘curious naturalists’ die, met als 
belangrijkste hulpmiddel het planktonnet, vooral inventariserend en taxonomisch 
onderzoek verrichtten. Daarnaast werd het werk van zulke hydrobiologen door de 
chemisch georiënteerde medewerkers van het Instituut vooral als interessant gezien 
voor toepassing ten behoeve van natuurbehoud. Hier echoot ook het dedain voor 
toegepast onderzoek in de jaren vijftig en zestig in door.  
Zo werd de term hydrobiologie een geuzennaam voor de mede op kwalitatieve 
methoden georiënteerde groep ‘toegepaste’ wetenschappers. Parallel hieraan raakte de 
term limnologie gerelateerd aan een op de causale relatie tussen productie en trofie 
gerichte, door degenen die een dergelijke benadering hadden ontwikkeld als 
fundamenteel getypeerde benadering. Hierin werd, met gebruikmaking van inzichten 
uit de fysiologie, chemisch bemonsterd op, vooral, de aanwezigheid van chemische 
bestanddelen als fosfaat en stikstof.  
Hydrobiologen en limnologen zouden zich in de jaren zeventig verder langs deze 
tegenstellingen formeren. Daarmee consolideren zowel de institutionele als 
inhoudelijke tegenstellingen tussen de ‘fundamentele’ limnologie en ‘toegepaste’ 
hydrobiologie zich in deze periode. Ieder voor zich ook zouden zij zich positioneren 
ten opzichte van veranderingen in beleid en wetenschap.  

Waterkwaliteit als probleem, en voor wie; voor de fundamentele of voor toegepaste 
wetenschap? 
De tegenstellingen tussen zuivere limnologie en toegepaste hydrobiologie 
consolideerden zich in de jaren zeventig; zowel inhoudelijk als in termen van de 
verschillen tussen de instituten die zich met dit onderzoek bezighielden. Dit zal in dit 
hoofdstuk aan de orde komen via een reconstructie van de ontwikkelingen aan het 
Limnologisch Instituut en zijn relatie tot de KNAW en tot het toegepaste onderzoek. 
Als kader hiervoor dient de missie die het hoofd van dit instituut, dr. H.L. Golterman, 
halverwege de jaren zestig ontwikkelde. De methodes die ‘biologen’ ontwikkelden 
zouden in de context van de sterkere positie van de, immers fundamenteel 
georiënteerde limnologie vooralsnog weinig aandacht trekken van de meeste decentrale 
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waterbeheerders. In hoofdstuk vijf komt ook naar voren, hoe zij in dezelfde periode als 
hier zal worden besproken de basis legden voor verandering hierin.  

De ontwikkeling van de fundamentele limnologie: een nieuwe probleemdefinitie 
In 1968 vond de naamsverandering van het Hydrobiologisch Instituut plaats: voortaan 
zou het het Limnologisch Instituut heten (Parma, 1982). Deze naamsverandering 
markeert de institutionele bestendiging van de hiervoor beschreven inhoudelijke 
verschillen. De directeur van het instituut, dr. H.L. Golterman, maakte hiermee de 
keuze zich te richten op biochemische processen in meren en plassen, in plaats van op 
biologische processen in zoet (stromend) water in het algemeen.  
In 1961 was Golterman mw. dr. M.F.E. Nicolai opgevolgd als hoofd van het 
Hydrobiologisch Instituut in Nieuwersluis. Het Instituut lag twintig kilometer ten 
noorden van Utrecht en was nabij potentiële onderzoekslocaties gesitueerd, vlakbij 
onder andere het meer Vechten. Later, in 1976, zou er ook een dependance van het 
Instituut worden geopend bij het Friese plaatsje Oosterzee, vlakbij het Tjeukemeer. 
Golterman was voorgedragen door zijn promotor prof. dr. A.W.H. van Herk. Van Herk 
had op zijn beurt via de Commissie voor Oecologie in de jaren vijftig een belangrijke 
rol gespeeld bij de oprichting van het Instituut. Golterman had een achtergrond in de 
biochemie. De jaren zestig vormden ook voor het nog jonge Instituut een woelige 
periode (Faasse, 1999, p. 211-220). Er waren medewerkers die in het onderzoek door 
het Instituut meer nadruk op de dan in zwang rakende ecosysteembenadering wilden 
zien. Ondanks de onrust aan het Instituut legde Golterman in deze periode de 
theoretische basis voor een zaak die een belangrijk deel van zijn werkzame leven zou 
bepalen.  
In 1965, tijdens de Akademiedagen van de KNAW, hield Golterman een lezing getiteld 
‘Hydrobiologische problemen van de Vechtplassen’ (Golterman, 1965). Het door 
Golterman gesignaleerde toenemend voorkomen van meren en plassen van het eutrofe 
type werd niet als probleem gezien. Het proces van eutrofiëring was in eerste instantie 
benoemd in verband met de toename van de visstanden. Het was in de eerste decennia 
van de twintigste eeuw in verband gebracht met vergroting van de vangst voor de dan 
nog op grote schaal bestaande zoetwatervisserij, en werd dus niet per se negatief 
gewaardeerd.  
Golterman beargumenteerde tijdens deze lezing dat een toename van eutrofe meren en 
plassen wel degelijk een probleem vormde, want ‘de vaak rijk gesorteerde 
oorspronkelijke populatie [van algen] gaat verdwijnen […] een alles overwoekerende 
opbloei van één soort gaat ontstaan’. Ook kon water door groei van overmatige groei 
van bepaalde algensoorten giftig worden voor vee dat ervan drinkt. Hij weet het 
probleem aan menselijk handelen; vooral het lozen van ongezuiverd afvalwater werd 
door Golterman als de oorzaak van de problematiek aangewezen. Hierdoor waren de 
fosfaatgehaltes in verschillende wateren drastisch toegenomen.  
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Hij besprak het probleem aan de hand van het concept ‘beperkende factor’. De 
beperkende factor is een potentiële voedingsstof, die door zijn geringe aanwezigheid in 
verhouding tot andere voedingsstoffen de groeisnelheid van plankton beperkt. Als door 
een te hoge toevoer ervan fosfaat wegvalt als beperkende factor zou er een uitbraak van 
algengroei plaatsvinden. Het gaat bij het concept van de beperkende factor om de 
aanwezige verhouding van fosfaat tot andere voedingsstoffen; zoals dat andere 
bestanddeel van kunstmest, stikstof. Golterman waarschuwde 

De concentratie van het fosfaat is in de Loosdrechtse plas ongeveer 50-100 mg 
per kubieke meter (0,05-0,1 ppm) hetgeen ongeveer vijftigmaal zo hoog is als 
gevonden zou worden, wanneer het gebied ‘ongerept’ was gebleven. […] Het 
gehalte aan organische stof is dan ook hoog, een waarschuwing, dat het 
zelfreinigend vermogen zwaarbelast is. […] Het besef [moet] doordringen, dat 
geen vuil in het water gebracht mag worden en moet er een goed begrip komen 
van wat vuil is. De in sommige kringen gehuldigde opvatting ‘die en die plas 
kan zoveel inwoner-equivalenten opvangen’ is volkomen verouderd
(Golterman, 1965, p. 28, 33). 

Tot dan toe was het gebruikelijk geweest vervuiling van oppervlaktewater te 
kwantificeren aan de hand van chloridegehaltes (Golterman, 1994, p. 16). Metingen 
van chloridegehaltes als indicator van vervuiling verwijzen naar een definitie waarin 
vervuiling werd begrepen als verzilting, zoals de in het vorige hoofdstuk aan bod 
gekomen definitie van vervuiling zoals ontwikkeld door het Hoogheemraadschap van 
Rijnland. Het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater werd niet als vervuilend 
gezien, maar als het maken van aanspraak op het zelfreinigende vermogen van water. 
Op basis van een dergelijke opvatting van de functie van oppervlaktewater spoelde 
Rijnland bijvoorbeeld geregeld het boezemsysteem met daarin het verdunde afval door, 
om het ‘natuurlijke reinigingsvermogen van het ontvangende water’ te verhogen. Dit 
gebeurde op advies van het RIZA (Hoeks, 1951). 
Goltermans interesse in het probleem richtte zich op de herkomst van het fosfaat dat 
voor eutrofiëring zorgt, de snelheid waarmee het verwerkt wordt en de daarmee 
samenhangende wijze waarop het neerslaat in de bodem. Op het moment van de lezing 
in 1965 waren er nog geen gegevens voorhanden over de hoeveelheden fosfaat in de 
Nederlandse wateren. Golterman baseerde zich daarom op Zweedse gegevens, waar 
eutrofiëring op dat moment al meer erkenning als probleem kreeg.  
De snelheid waarmee processen van trofie zich voltrekken, evenals de wijze van 
neerslaan van fosfaat, vormden evengoed kwesties waar Golterman ten tijde van zijn 
lezing nog geen inzicht in had. Hij wees erop dat ‘één molecule fosfaat misschien wel 
tien keer per jaar opnieuw in algen wordt opgenomen. Het exacte aantal keren dat dit 
per jaar geschiedt is een buitengewoon moeilijk onderwerp’ (Golterman, 1965, p. 29). 
Het zelfde gold voor de wijze waarop fosfaat neerslaat. Verschillende omstandigheden 
zorgden ervoor dat fosfaat dan wel werd afgestaan, dan wel werd opgenomen door de 
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bodem. Ook allerhande seizoensgebonden omstandigheden en chemische reacties 
speelden hier een rol, zo had Golterman op basis van experimenten reeds vastgesteld. 
Wel durfde hij te constateren 

Fosfaat-uitwisselingsexperimenten tussen modder en water zijn voor de 
Loosdrechtse plassen nog niet verricht, doch wij weten nu reeds, dat de in de 
modder vastgelegde hoeveelheid fosfaat misschien wel honderd maal groter is 
dan de in het water opgeloste en dat ook de eerst genoemde aanzienlijk tot 
algengroei kan bijdragen (Golterman, 1965, p. 30). 

Hiermee worden de contouren zichtbaar van het onderzoek dat Golterman in de jaren 
die volgden zou verrichten. Tot dan toe zagen waterbeheerders en limnologen in 
Nederland de natuurlijke ophoping van fosfaat in de bodem lange tijd als een positief 
gegeven, omdat de bodem daarmee als ‘sink’ fungeerde. Het zou in 1969 door 
Golterman en collega’s worden vastgesteld, dat bij een tekort aan fosfaten in het water 
zelf, dit door de bodem werd aangevuld, waardoor men vele jaren last zou blijven 
houden van een tijdelijke overbelasting door fosfaten (Golterman, Bakels, & Jakobs-
Möglin, 1969). In opdracht van de dienst Zuiderzeewerken zou Golterman de rol van 
de bodem in de fosfaathuishouding aan de hand van onderzoek naar de eutrofiëring van 
het Veluwerandmeer nader uitwerken (Golterman, 1980; Kouwe & Golterman, 1976). 
Hoewel de oorzaken en het verloop van eutrofiëring vanuit hedendaags perspectief een 
uitgemaakte zaak lijkt, waren deze kwesties in de jaren zestig en, in Nederland ook nog 
in de jaren zeventig, nog altijd omstreden (Parma, 1980). Goltermans interesse in 
eutrofiëring werd gevoed door discussies in de internationale limnologische literatuur. 
Zo was er door de Amerikaanse National Academy of Sciences in 1969 het congres 
Eutrophication: Causes, Consequences,Correctives georganiseerd, waarbij vrijwel alle 
toonaangevende limnologen die zich met deze thematiek bezighielden aanwezig waren 
(Eutrophication: Causes, consequences, correctives: Proceedings of a symposium). 
Onder de bezoekers van de bijeenkomst waren J.W.G. Lund, E.A. Thomas,  
G.E. Hutchinson, W. Rohde en H. Hynes. 
Tijdens het symposium waren de aanwezigen het eens over de voorstelling van 
eutrofiëring als een probleem, veroorzaakt door ‘cultural influences’ (Rodhe, 1969,  
p. 58). Twijfels bestonden er wel ten aanzien van bijvoorbeeld de omkeerbaarheid van 
processen van eutrofiëring over een voor de mens afzienbare tijdsperiode 
(Eutrophication: Causes, consequences, correctives: Proceedings of a symposium,
1969, p. 4). Men vroeg zich ook af of men in alle gevallen, en zo ja, hoe ‘natuurlijke
eutrofiëring’ van ‘culturele’, door de mens veroorzaakte algenbloei kon onderscheiden 
(hutchinson 20). Tijdens het congres werd ook de complexiteit van het benoemen van 
oorzaken van eutrofiëring benadrukt: 
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We have experimental evidence that under certain circumstances a number of 
elements (e.g. C, N, P, Fe, Mo, Mg, Na) may be limiting, and we have some idea 
of the dynamics of some of the processes involved (Hutchinson, 1969, p. 20).  

De kennis hiervan was echter nog te gefragmenteerd om over deze dynamiek algemene 
uitspraken te doen. Ook konden andere elementen interfereren 

Input of an element not primarily involved as a limiting factor can, by its 
modification of the chemical dynamics, have a profound impact on what is 
happening (ibid.). 

Daarnaast werd er discussie gevoerd over de vraag in hoeverre verwijdering van de 
‘nuisance species’, oftewel de algen- en diersoorten die de door eutrofiëring ontstane 
monocultuur in het water in stand houden, een zinvolle maatregel was om eutrofiëring  
tegen te gaan.  Tot slot pleitten sommigen – vergelijkbaar met biologen als Schroevers 
in Nederland – voor meer aandacht voor biologische studies, waarbij de aanwezigheid 
van organismen op meerdere trofieniveaus werden onderzocht (Eutrophication: 
Causes, consequences, correctives: Proceedings of a symposium, 1969, p. 3-13). 
Zowel de oorzaken, als het nut van een eventuele aanpak, als ook over het begrip van 
processen van eutrofiëring waren dus eind jaren zestig internationaal nog punten van 
discussie. 

Uit het gegeven dat er internationaal nog altijd discussie was over deze onderwerpen, 
blijkt dat Golterman met de daarvoor ontwikkelde benadering ondertussen een keuze 
had gemaakt om eutrofiëring op de beschreven wijze te begrijpen. Uit zijn 
onderzoeksbenadering en methoden komt de keuze voor een hoofdzakelijk fysisch-
chemische insteek van het onderzoek door het Limnologisch Instituut naar voren. 
Immers, aan de hand van één element, namelijk het fosfaatmolecuul, volgde hij de 
wijze waarop dit element tijdens processen van productie wordt uitgewisseld. Als 
uitgangspunt hiervoor diende de relatie tussen trofie en productie: eutrofiëring – een 
trofietoestand – is een gevolg van het wegvallen van fosfaat als beperkende factor, 
waardoor de primaire productie toeneemt. Ook richtte Golterman zich vooral op de 
cyclus die een fosfaatmolecuul doorloopt. Hier werd dus een keuze gemaakt voor 
onderzoek naar één element in een van te voren gedefinieerde en nagebootste 
omgeving; waar hydrobiologen, zoals eerder werd beschreven, juist de nadruk legden 
op het belang van onderzoek ter plekke naar de samenstelling van en relaties tussen 
levensgemeenschappen. 
De nadruk die mede door het werk van Golterman in Nederland ontstond op een 
fysiologische en chemische benadering blijkt overigens ook uit de indeling van het 
onderzoek van het Instituut in drie werkgroepen halverwege de jaren zeventig. Het 
onderzoek werd opgedeeld in onderzoek naar ten eerste, primaire en secundaire 
productie, ten tweede naar mineralisatie van organische stof en ten derde naar 
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ecologische interrelaties tussen micro-organismen. Van de drie werkgroepen 
hanteerden er dus in ieder geval twee een meer fysisch-chemische en biochemische 
benadering.   

Beleidserkenning voor eutrofiëring als probleem van de overheid? 
Golterman’s oproep om het lozen van fosfaatrijk afvalwater te beperken vond in de 
jaren zestig weinig gehoor. Vanwege de publieke zichtbaarheid van de gevolgen van de 
vervuiling, bijvoorbeeld de zich voordoende golven van vissterfte door zuurstofgebrek 
en de dikke schuimende lagen van wasmiddelrestanten die op het water dreven, kon 
men de kwesties die Golterman aansneed eind jaren zestig echter ook niet volledig 
negeren.
Door decentrale overheden en overheidsdiensten als het RIZA en het RID werd 
Golterman echter niet beschouwd als een gesprekspartner. Het werd immers niet als 
een taak van de fundamentele wetenschap, waartoe ook het Limnologisch Instituut 
behoorde, gezien om bij te dragen aan een oplossing voor het probleem. 
Overheidsdiensten zagen de problemen die Golterman beschreef, als men ze al 
erkende, vooral als een technisch probleem van de daartoe ingestelde en 
gespecialiseerde overheidsdiensten. Na afloop van een lezing van Golterman te 
Nieuwersluis in 1969 stelde de toenmalige directeur van het RIZA J.T. Thijsse 
bijvoorbeeld: ‘Golterman, Nederland kent geen eutrofiëring en als er ooit een probleem 
zou komen, is dat voor het RIZA en niet voor uw Instituut!’
Een andere reden voor de weerstand die Golterman ondervond bij het ontwikkelen en 
uitdragen van zijn theorie over de causale relatie tussen fosfaten en eutrofiëring, kwam 
voort uit eigen academische kring. De promotor van Golterman, Van Herk, 
waarschuwde zijn promovendus bij aanvang van zijn onderzoek in 1953 dat de wijze 
van het neerslaan van fosfaat in de bodem te complex is voor welke limnoloog dan 
ook. Van Herk voegde daar de waarschuwing aan toe dat ‘al dat werk aan fosfaat wel 
eens toegepast zou kunnen worden’.83 Goltermans promotor refereerde hier aan het 
geïnstitutionaliseerde onderscheid tussen fundamenteel en toegepaste wetenschap, en 
Golterman’s positie daarin als fundamenteel onderzoeker.
De weerstand die Golterman ondervond verhinderde Golterman niet om, in zijn 
woorden, ‘de boer op te gaan’ met de verworven inzichten. In tegenstelling tot wat in 
professionele en academische kringen het geval was, werd Golterman hierbij niet 
belemmerd door zijn status als fundamenteel onderzoeker. Golterman vond gehoor bij 
bijvoorbeeld boerenbonden.84 In 1970 stelde Golterman voor om, naar aanleiding van 
het gegeven dat er dan tien a vijftien liter schoon zoet water wordt gebruikt om het 
toilet eenmaal door te spoelen, water te besparen via een systeem dat is gebaseerd op 
de gescheiden afvoer van zwart en grijs water. Urine en fecaliën zou dan opgevangen 

                                                           
83 Persoonlijke communicatie dr. H. Golterman. 
84 Idem. 
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kunnen worden en worden hergebruikt als meststof. Dat dat een prikkelende 
toekomstvisie, maar misschien ook wel een brug te ver was, blijkt uit een 
krantenartikel van de volgende dag, waarin Goltermans verhaal wordt samengevat als 
zou hij ‘de W.C.’s willen afschaffen’. 
In Nederland werd er mede door zijn oproep in 1972 de zogenaamde Urgentienota 
uitgebracht, waarin de nadruk lag op mogelijkheden van defosfatering van effluent van 
zuiveringsinstallaties en verlaging van het polyfosfaatgehalte in wasmiddelen als 
maatregelen tegen eutrofiëring. Volgens Golterman en een aantal collega’s waren er 
echter meer maatregelen nodig. In 1976 verscheen een rapport van de Stuurgroep 
Fosfaten van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV), getiteld 
Fosfaten in het Nederlandse Oppervlaktewater (Golterman, 1976). De Stuurgroep had 
onder leiding van Golterman en met medewerking van een grote groep limnologen, 
microbiologen en chemici in werkgroepen onderzoek gedaan naar de oorzaken van de 
toename van eutrofiëring na de Tweede Wereldoorlog, en kwam in het rapport met een 
aantal aanbevelingen.  
Het rapport schreef de oorzaken van eutrofiëring van Nederlandse wateren 
ondubbelzinnig toe aan de hoge fosfaatgehaltes in het oppervlaktewater. Dit fosfaat 
was volgens de Stuurgroep grotendeels van menselijke oorsprong. Lozing van 
ongezuiverd afvalwater, het gebruik van fosfaatrijke wasmiddelen en de bio-industrie 
werden in het rapport aangewezen als de voornaamste oorzaken ervan (Golterman, 
1976, p. 10-11).  Aanbevelingen die de betrokkenen deden waren het vervangen van 
fosfaat in wasmiddel door een veilige vervanger en het verwijderen van fosfaat uit 
afvalwater (zie ook Loeber, 2003). Als dat laatste op grote schaal zou plaatsvinden, zou 
het vinden van een vervanger voor fosfaat in wasmiddel volgens de Stuurgroep minder 
haast hoeven krijgen. Ook dienden er maatregelen te worden opgesteld om lozingen 
door de bio-industrie te beperken. Men beval tevens aan geregeld de wateren door te 
spoelen – een taak van de waterschappen – en internationale richtlijnen voor lozing van 
afvalwater op te stellen. Tot slot dienden er landelijke inventarisaties en regionale 
fosfaatbalansen te worden opgesteld om de zaak te kunnen blijven monitoren. 
Goltermans rol in het bijdragen aan de uitvoering van de voorgestelde aanpak van de 
door hem gesignaleerde problemen zou desondanks beperkt blijven, zo zal in het 
volgende hoofdstuk worden beargumenteerd. 

Samenvattend speelde Golterman, ondanks de aanvankelijke weerstand voortkomend 
uit de institutionele inbedding van het werk van Golterman in het fundamentele 
onderzoek, in de loop van de jaren zeventig een belangrijke rol in de discursieve 
inbedding van de term eutrofiëring in maatschappelijke debatten en beleidsvertogen. 
De weerslag van zijn theorie in het werk van de Commissie Uitvoering Wet 
Verontreiniging Oppervlaktewateren (CUWVO) dient in dit verband genoemd te 
worden, evenals die op de doelstellingen van de actiegroep ‘Anti-witter-dan-wit’. De 
term zelfreinigend vermogen en het meten van chloride om vervuiling te bepalen 
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raakten in dezelfde periode langzaamaan in onbruik. Toevoer van organisch materiaal 
en afbraak daarvan werden niet meer als een economische kans, maar als mogelijk 
probleemveroorzakend gezien. De fysiologische en chemische benadering van een 
koppeling tussen trofie en productie was, zoals ook uit voorgaande discussie tussen 
Parma en Schroevers bleek, in de jaren zestig nog vooral een theoretische kwestie. Nu 
werd de aangebrachte causale relatie tussen de trofietoestand en de primaire productie 
als een beleidsprobleem erkend. Vanuit de uit de limnologie overgenomen causaal-
analytische gedachtegang werden te hoog geachte fosfaatgehaltes aangewezen als de 
belangrijkste oorzaak van de gesignaleerde problemen met waterkwaliteit. De 
verschillende technieken die waren ontwikkeld ter defosfatering van afvalwater (zie 
hiervoor Poel, 2008), in combinatie met de voortschrijdende ontwikkeling van 
fosfaatvrije wasmiddelen, werden door beleidsmakers en in het maatschappelijk debat 
als de belangrijkste maatregel voorgesteld om eutrofiëring terug te dringen.  

Verschuivende verhoudingen tussen toegepast en fundamenteel onderzoek in de 
cultuurtechniek 
In de naoorlogse periode, waarin de nadruk lag op herstel van de Nederlandse 
economie, raakten de landbouwwetenschappen dusdanig institutioneel ingebed dat 
vragen over de inhoudelijke richting die landbouwkundigen insloegen buiten de eigen 
kring, en zeker tot het begin van de jaren zestig, vrijwel niet gesteld werden. Niettemin 
werd er in de landbouwwetenschappen juist in deze periode een aantal belangrijke 
keuzes gemaakt voor de wijze waarop deze kennis zich zou ontwikkelen in termen van 
toepassing, en ter hand te nemen onderzoeksonderwerpen. Die keuzes hebben 
betrekking op de discursieve positionering van cultuurtechnische kennis als toegepaste 
en later ook fundamentele wetenschap.  
Het zal in de volgende paragraaf blijken dat het door de eerder genoemde onderzoeker 
Hooghoudt reeds  benoemde probleem van ‘hinder van droogte’, na zijn overlijden in 
1953 nog maar weinig aandacht kreeg. Dit komt mede voort uit de nu te bespreken 
keuzes die cultuurtechnici na de Tweede Wereldoorlog maakten. In wat benoemd werd 
als toegepaste cultuurtechniek zou men enerzijds een interesse ontwikkelen in ingrepen 
in waterinfrastructuur ten behoeve van de in voorbereiding zijnde ruilverkavelingen. 
Dit kwam vaak neer op onderzoek naar de mogelijke winst in termen van 
landbouwopbrengsten door diepere ontwatering. Anderzijds zou men bij wijze van 
fundamenteel onderzoek in het nieuwe vakgebied een interesse ontwikkelen in 
onderwerpen als verdamping en capillair geleidingsvermogen.  
Op droogte werd ook door het Waterschap De Regge, om in het volgende hoofdstuk te 
bespreken redenen, als mogelijk probleem niet geanticipeerd. Door het negeren van 
mogelijke ‘hinder van droogte’ zou het Waterschap De Regge in de jaren tachtig in de 
problemen komen met het verantwoorden van de noodzakelijk geachte normaliseringen 
van de laatste, in het kader van deze derde ronde nog (verder) te verbeteren beken – het 
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onderwerp van hoofdstuk zes. Een beroep op het argument dat de voorgenomen 
‘verbeteringen’ een simpele noodzaak vormden zou dan niet langer volstaan.

De landbouwwetenschappen en de cultuurtechniek: toegepaste of toch fundamentele 
wetenschap? 
Eind negentiende eeuw ontwikkelde zich een interesse in onderwijs in methoden om 
tot optimale ontwatering van landbouwgebieden te komen. Vanuit die interesse 
kristalliseerde zich een aantal decennia later de cultuurtechniek uit tot een zelfstandige 
discipline. Ook ontwikkelde men op verschillende plekken in Nederland belangstelling 
voor studie naar andere aspecten die van belang konden zijn voor de landbouw. In 
sommige gevallen ontwikkelden deze interessegebieden zich tot academische 
disciplines. Een aantal hiervan kwamen te vallen onder de noemer 
landbouwwetenschappen of landbouwkunde. De landbouwkunde vertegenwoordigde 
dus een multidisciplinair vakgebied. 
In Nederland ontwikkelde de behoefte aan onderwijs zich parallel aan de interesse van 
de centrale overheid in het voorzien in mogelijkheden zulk onderwijs te volgen 
(Goudswaard, 1986, p. 163-166). De ontwikkeling van onderwijs in 
landbouwmethodes zette zich relatief laat in, ten opzichte van een land als Duitsland 
waar het zich al rond 1850 had gevestigd (Goudswaard, 1988; Harwood, 2005). Dit 
heeft volgens Goudswaard onder andere te maken met de aanvankelijke weerstand 
tegen dit soort onderwijs, daar velen er van overtuigd waren dat ‘alleen in de praktijk 
van beroepsuitoefening vakmanschap [verworven kon worden] en dat niet slechts 
theorie maar ook toegepaste wetenschapsbeoefening als grondslag van het vak 
overbodige luxe was’ (Goudswaard, 1988). Een veranderende politieke cultuur, 
waarbij bemoeienis van de overheid met economische zaken als de landbouwproductie 
niet langer een door liberalisme ingegeven taboe was, en de landbouwcrisis in de jaren 
tachtig van de negentiende eeuw maakte overheidsingrijpen door het Haagse 
acceptabel. Daardoor kan de ontwikkeling van landbouwkundig onderwijs historisch 
niet los gezien worden van de politieke constellatie waarin het zich ontwikkelde.  
Niet alleen de overheid, maar ook boeren zelf stonden door de crisis meer open voor 
voorlichting en later ook onderwijs in landbouwmethodes. De Staatscommissie die 
werd ingesteld in 1912 om de snelle opeenvolging van ontwikkelingen in de landbouw 
in de drie decennia daarvoor te evalueren, vatte dit voor wat betreft de ontwikkeling 
van de landbouwwetenschappen samen als het hand in hand gaan van ‘ontwikkeling en 
populariseering der landbouwwetenschap’ (Overzicht van het landbouwbedr f in 
Nederland, 1912, p. 2). Met ‘ontwikkeling’ van de landbouwwetenschap doelde de 
commissie op de groei van vooral het onderwijs hierin; met ‘populariseering’ duidde ze 
een door haar gesignaleerde en tegelijk opgekomen behoefte aan voorlichting aan. De 
parallelle ontwikkeling van onderwijs en behoefte aan voorlichting was volgens de 
Commissie in economische zin een gunstige tendens, en diende door de centrale 
overheid zoveel mogelijk gestimuleerd te worden. Zo vormde de snelle ontwikkelingen 
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in de landbouwsector eind negentiende en begin twintigste eeuw de voedingsbodem 
voor de institutionele koppeling van onderwijs, voorlichting en onderzoek in de 
landbouwsector gedurende een groot deel van de twintigste eeuw. Deze is te boek 
komen te staan als het OVO-drieluik.  
Tot de jaren dertig lag in de ontwikkeling van de cultuurtechniek de nadruk op 
onderwijs. Cultuurtechnische beroepsopleidingen werden door de Koninklijke 
Heidemaatschappij verzorgd, met steun van de centrale overheid (Goudswaard, 1988). 
Wilde men zich breder ontwikkelen, dan kon men vanaf 1904 landbouwkunde studeren 
aan de Rijks- Hogere Land-, Tuin- en Bosbouwschool (voortaan: 
Rijkslandbouwhogeschool) (Maltha, 1976, p. 112). Ook werden er als schakel tussen 
onderwijs en voorlichting sinds 1890 rijkslandbouwconsulenten ingesteld, waarvan de 
eerder genoemde F.P. Mesu een voorbeeld is.85

Onderzoek werd in deze context minder verricht. Het onderzoek dat werd verricht werd 
gedaan aan de regionaal georganiseerde landbouwproefstations. Dit onderzoek richtte 
zich vooral op het testen van de kwaliteit van de in de landbouw gehanteerde 
grondstoffen als zaaizaden en kunstmeststoffen. Ook werd er onderzoek gedaan naar 
de invloed van bevloeiing op bemesting door slibafzetting. Deze 
landbouwproefstations zouden later onder TNO komen te ressorteren, waardoor TNO 
landelijk een flink aandeel in landbouwkundig onderzoek zou krijgen (Kasteel, 1957; 
Rooy, 2007).86 Zo raakte landbouwkundig onderzoek aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog discursief gepositioneerd als de toegepaste wetenschap.  

Reflectie op haar toegepaste karakter werd eind jaren veertig afgedwongen door de 
voorgenomen oprichting van ZWO. Hierdoor ontstond er in de jaren veertig discussie 
in de landbouwwetenschappen over de wijze van definiëring van de disciplinaire 
identiteit van de landbouwwetenschappen. Men had bijvoorbeeld moeite met het 
gegeven dat zij werd weggezet als toegepaste wetenschap, omdat daardoor de positie 
van landbouwkundig onderzoek binnen het nog op te richten ZWO onduidelijk bleef. 
De Wageningse professor Smit, aanwezig als vertegenwoordiger van het bestuur van 
de Rijkslandbouwhogeschool, sprak tijdens een congres over het op te richten ZWO 
zijn zorgen uit betreffende dit onderwerp aan dagvoorzitter H.J. Reinink  

De Senaat der Landbouwhogeschool doet voor niemand onder in waardering voor 
de verbeterde mogelijkheden van zuiver wetenschappelijk onderzoek, die Z.W.O. 
zal bieden. Maar hij heeft daarbij stellig de indruk, dat de landbouwwetenschap 
min of meer vergeten is, nu noch in het voorlopige bestuur der Stichting noch in 

                                                           
85 Mesu speelde een belangrijke rol in de lobby voor een aparte opleiding cultuurtechniek 

(Molen, 1981, p. 164). 
86 In 1957 zal er voor landbouwkundig onderzoek dat eerst bij TNO gebeurde, een aparte 

organisatie worden opgericht, de Nationale Raad van het Landbouwkundig Onderzoek 
(NRLO) (Dijksterhuis, Meulen, & Most, 2007). 
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de commissie, die het ontwerp-statuten moet beoordelen [sic], een 
vertegenwoordiger dier wetenschap is opgenomen. Hij vraagt alsnog om correctie 
daarvan [Een tweede zorg van de Senaat luidde dat] […] de wijze van 
steunverlening aanleiding tot bedenking zou kunnen geven, zij zien de 
Universiteiten en Hogescholen als centra van wetenschappelijk onderzoek, van 
waaruit dit naar alle richtingen kan uitstralen. De ontworpen gang van zaken, 
waarbij het stichten van wetenschappelijke instituten op het programma staat, kan 
leiden tot onttrekking van het wetenschappelijke onderzoek aan Universiteiten, 
waardoor deze tot onderwijsinstituten zouden gedegradeerd worden. Men zou 
daarom de betere subsidiëring van de Universiteitslaboratoria prefereren, en van 
daaruit de uitbreiding van de wetenschappelijke research willen leiden (De
organisatie van het zuiver wetenschappelijk onderzoek in Nederland, 1947, p. 19). 

Smit vond dus dat de landbouwwetenschappen er in de voornemens om een organisatie 
voor zuiver wetenschappelijk onderzoek op te richten relatief bekaaid afkwamen. Ook 
zag hij het gevaar van het wegvallen van subsidies voor onderzoek aan Universiteiten, 
waardoor zij enkel een onderwijstaak zouden overhouden. Zeker in het geval van 
Wageningen was dat geen ondenkbare ontwikkeling, daar veel landbouwkundig 
onderzoek nu al eerder was ondergebracht bij TNO en bij de Rijkslandbouwhogeschool 
om die reden al meer dan bij andere universiteiten een nadruk op het geven van 
onderwijs lag.87

In dit hoofdstuk kwam eerder al naar voren, met referentie aan de woorden van 
professor aan de Landbouwhogeschool Smit, dat de discussie van de indeling van de 
landbouwwetenschappen in het toegepaste institutionele spectrum gevoelig lag. Het 
onderscheid impliceerde immers een hiërarchie tussen beiden vormen van onderzoek. 
Voorzitter van het VWO prof. dr. M.G.J. Minnaert probeerde de verhitte 
landbouwkundige gemoederen tot bedaren te brengen. In de naoorlogse context waarin 
het op peil krijgen van de voedselvoorziening als eerste prioriteit werd gesteld, konden 
juist de landbouwwetenschappen een belangrijke bijdrage leveren, zo stelde Minnaert 
tijdens een congres van de V.W.O. over de rol van de wetenschap in de naoorlogse 
voedselvoorziening  

Misschien zullen er geleerden zijn, die de zorg voor het voedsel beschouwen als 
een laag bij de grondse aangelegenheid; die veel edeler zullen vinden, om alleen 

                                                           
87 Hierdoor ontstonden een aantal jaren later spanningen tussen de Rijkslandbouwhogeschool 

en de TNO-instituten. Vooral de Rijkslandbouwhogeschool was niet gelukkig met de 
institutionele scheiding tussen onderwijs, dat vooral door de School zelf, en onderzoek, dat 
voornamelijk door TNO en later het CILO werd verricht. In 1955 en 1961 bogen 
respectievelijk de regeringscommissies Polak en Koningsberger zich over de wenselijkheid 
van de scheiding van onderwijs en onderzoek in de landbouwkunde. Zie voor een 
beschrijving van deze discussie Maat (2001, p. 71-73). De commissies gingen hierbij tevens 
op zoek naar een nieuwe afbakening tussen zuiver en toegepast onderzoek in de 
landbouwwetenschappen. In die hoedanigheid komen de commissies en hun aanbevelingen 
later in deze paragraaf aan de orde. 
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de aangelegenheden des geestes te verzorgen, en te bespiegelen over de zuivere 
wetenschap of zich te wijden aan de ideale schoonheid. Daarop is ons antwoord, 
dat elk zijn taak in vrijheid moet kiezen en dat wijsheid en kunst inderdaad de 
kostbaarste goederen der mensheid zijn. Maar dit geeft ons niet het recht, het 
voedselvraagstuk als van ondergeschikt belang te beschouwen! De geestelijke 
vreugde wordt er niet minder door, wanneer hij zijn werkzaamheden richt op een 
vraagstuk dat practisch van ontzaglijke betekenis is. De zorg voor eten zou men 
plat-materialistisch kunnen noemen, indien het ging over de overbodige weelde en 
de niet zeer verhevene genoegens van een smulpartij. Maar we weten allen dat het 
voedselprobleem, waarmee we ons zullen bezighouden, betrekking heeft op het 
allernoodzakelijkste dat de mens behoeft om zijn werk met vreugde te kunnen 
doen, om het sobere maal dat daarvoor vereist is voor zijn levensonderhoud. […] 
Zuivere wetenschap, toegepaste wetenschap […] moeten hier samengaan en tot het 
geluk der mensheid bijdragen. Welk een prachtig arbeidsveld! (Fluiter, 1949, p. 8, 
89).

Door landbouwkundigen zou er kort na de Oorlog geen beslissing worden genomen of 
men de landbouwwetenschappen nu moest indelen bij de zuivere of toegepaste 
wetenschappen. De discussie werd namelijk indirect beslecht door de nadruk die 
landbouwminister Mansholt legde op modernisering van de landbouw ten behoeve van 
maximalisering van de opbrengsten van de sector. Mansholt zelf vatte zijn streven 
kernachtig samen tijdens een lezing voor het Verbond van Wetenschappelijke 
Onderzoekers: ‘Wensen wij honger en ondervoeding uit te bannen, dan is 
productievermeerdering een gebiedende eis’ (Fluiter, 1949, p. 12). Hiermee werd ook 
bepaald dat de van oorsprong als toegepaste wetenschap geïnstitutionaliseerde 
landbouwwetenschappen dat ook in de toekomst zouden blijven; want, zo stelde 
Mansholt ook tijdens bovengenoemde gelegenheid: ‘zo ergens, dan geldt bij de 
landbouw, dat nauwe samenwerking tussen wetenschap en practijk niet alleen van 
groot belang, maar zelfs onontbeerlijk is’ (Fluiter, 1949, p. 10). Mansholt stelde aan het 
V.W.O. voor, voortbouwend op de reeds besproken OVO-koppeling, de 
landbouwwetenschap en -voorlichting (nog) intensiever dan voorheen te coördineren 
en verbeteren (Fluiter, 1949, p. 17). 
Met het beleid van Mansholt werden de landbouwwetenschappen, en daarmee ook de 
cultuurtechniek, als toegepaste wetenschappen één van de wetenschappelijke pijlers 
van de Wederopbouw. In termen van de betekenis van de termen ‘toegepast’ en 
‘zuiver’ zoals die in de vorige paragraaf is geanalyseerd, betekende voor het onderzoek 
dat het, ten eerste, op de korte termijn bruikbaar zou moeten zijn. Ten tweede 
betekende het dat de waarde van dit onderzoek werd gedefinieerd in termen van 
economische opbrengst. Institutioneel hield dat in dat het cultuurtechnisch onderzoek 
vooral door stimulering van het landbouwkundige onderzoek zoals dat bij TNO 
plaatsvond zou moeten worden ondersteund. Ook het stimuleren en professionaliseren 
van onderwijs verdiende de aandacht.  



DE ONTWIKKELING VAN DE HYDROBIOLOGIE, LIMNOLOGIE EN CULTUURTECHNIEK

125

In de cultuurtechniek zelf was men zich terdege bewust van wat de institutionele 
profilering van de landbouwwetenschappen als toegepast kon betekenen voor de 
financiering van haar onderwijs en onderzoek, zo zal blijken in het hiernavolgende. In 
ruil voor haar bereidwilligheid zich in te laten delen als toegepaste wetenschap zouden 
veel initiatieven van cultuurtechnici die vóór de Oorlog niet van de grond konden 
komen nu wél doorgang vinden.  
Twee voorbeelden daarvan, namelijk het inrichten van een zelfstandige opleiding 
cultuurtechniek bij de Rijkslandbouwhogeschool en een commissie voor 
waterhuishoudkundig onderzoek in relatie tot landbouw bij TNO, zullen nu worden 
besproken.88 Beide initiatieven zijn vanuit analytisch perspectief voorbeelden van de 
wijze waarop cultuurtechnici hun professionele en disciplinaire identiteit kort na de 
Oorlog definieerden. Zij wilden zo de hernieuwde discursieve status van de 
cultuurtechniek als toegepaste wetenschap invulling te geven. Men had de gedachte 
ontwikkeld dat het professionaliseren van de gehanteerde technieken in waterbeheer 
hiertoe uitgelezen mogelijkheden bood. 

Onderwijs en onderzoek in de cultuurtechniek: meebouwen aan het naoorlogse 
‘Landwirtschaftswunder’ in Nederland
De behoefte aan onderwijs in de cultuurtechnische methodes groeide in de eerste 
decennia van de twintigste eeuw sterk. Van 1917 tot 1935 was het één van de 
achtentwintig keuzevakken in de landbouwkunde. Vanaf 1935 wordt het opgesplitst in 
de twee vakken ‘afwatering’ en ‘polderbemaling en bodemverbetering’. Zeven jaar 
later, in 1942, kwam er erkenning voor de cultuurtechniek als eenheid; ditmaal niet als 
keuzevak, maar als een zelfstandige discipline aan de Rijkslandbouwhogeschool in 
Wageningen. De eerste hoogleraar in de cultuurtechniek, de dertigjarige F. Hellinga, 
werd in 1947 geïnaugureerd. Hij liet zich tijdens zijn oratie als volgt uit over het 
toegepaste karakter van zijn vakgebied 

De cultuurtechniek, aldus wil ik voorstellen, omvat de maatregelen en werken die 
voor een reeks van jaren leiden tot een hogere gebruikswaarde van de bodem. 
Ontginning en herontginning, ontwatering en afwatering, bevloeiing, waterinlaat 
en beregening, landaanwinning en ruilverkaveling worden in deze definitie onder 
één naam naast de andere delen van de landbouwkunde geplaatst en maken 

                                                           
88 Deze voorbeelden verwijzen naar twee instituten op het gebied van cultuurtechnisch 

onderzoek, namelijk de Rijkslandbouwhogeschool Wageningen en TNO. Hoewel twee 
belangrijke spelers, waren deze instituten lang niet de enige die zich hier mee bezighielden. 
De Cultuurtechnische Dienst had sinds 1942 bijvoorbeeld ook een eigen afdeling voor 
cultuurtechnisch onderzoek, waar de ter sprake komende commissie van TNO nauwe 
banden mee had. De kennisinfrastructuur op het gebied van cultuurtechniek omvatte 
daarnaast vele andere instituten en afdelingen daarvan, waaronder bijvoorbeeld de Stichting 
Bodemkartering (STIBOKA) in Wageningen. Zie voor een overzicht van de naoorlogse 
ontwikkeling van de hydrologie en de agrohydrologie hierin het vijfde hoofdstuk van De 
Vries (1982). 
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aanspraak op behandeling als zelfstandig geheel. […] niet uitsluitend van 
theoretische, doch vooral van practische betekenis (Hellinga, 1947, p. 4). 

In zijn oratie definieerde hij het nut van een dergelijk opleiding vooral in termen van 
haar toepassing van theoretische inzichten door toekomstig cultuurtechnisch 
ingenieurs, middels integrale behandeling van de genoemde onderwerpen.  
De veranderde beleidsmatige context waarin Hellinga bovenstaande tekst uitsprak, 
werd bepaald door de versterkte nadruk op het economische belang van de agrarische 
sector. De doelstelling van Hellinga reikte echter verder dan enkel een ondersteunende 
functie van zijn onderwijs aan het beleid van landbouwminister Mansholt. Met de 
toepassing van die inzichten zag de hoogleraar voor toekomstige cultuurtechnici ook 
een belangrijke rol weggelegd bij de volgens Hellinga benodigde professionalisering 
van het waterbeheer door waterschappen. Het werkterrein van de toekomstige 
cultuurtechnicus overlapte in het perspectief van Hellinga dan ook met het werkterrein 
van waterschappen 

De technische toerusting van vele waterschappen is weinig volmaakt. Dit uit zich 
dikwijls in een slechts door conservatisme te verklaren gebrek aan belangstelling 
voor aan te brengen verbeteringen. Deze onverschilligheid, die […] helaas menig 
polderbestuur kenmerkt, leidt enerzijds tot een verslechtering van de inrichting, 
bijvoorbeeld door de vele misplaatste vergunningen tot onderbemaling, anderzijds 
blijven noodzakelijke verbeteringen achterwege of komen deze op 
onoordeelkundige en oneconomische wijze tot stand. Wil men toch de huidige 
opzet behouden, en dit verdient de voorkeur, en toch tot een oplossing van het hier 
geschetste probleem geraken, dan zullen de waterschapsbestuurders tot een actieve 
belangstelling voor de technische zijde van hun taak moeten worden gewekt 
(Hellinga, 1947, p. 7-8).89

De doelstelling van de cultuurtechniek om bij te dragen aan een modernisering van 
waterbeheer, zoals die door Hellinga werd voorgesteld, werd ook door een aantal 
gezaghebbende figuren uit het waterbeheer onderschreven – zeker na de 
Watersnoodramp van 1953 (zie hoofdstuk één). Eén ervan was W.C. Visser. Visser 
was een centrale figuur binnen de Cultuurtechnische Dienst en daarmee één van de 
uitvoerders van de ruilverkavelingsprojecten in Nederland, welke vaak een grondige 
herziening van de waterinfrastructuren vergden.90 Plannen voor ruilverkaveling en 
herziening van de waterinfrastructuur werden decentraal opgesteld en uitgevoerd.  

                                                           
89 Hellinga neemt dus stelling in de discussie over waterschappen, wat als een uiting kan 

worden geïnterpreteerd van zijn betrokkenheid bij de praktijk van het Nederlands 
waterbeheer. Via professionalisering van de technieken van waterschappen, zo stelt hij, kan 
‘de zelfwerkzaamheid van de polderbesturen [worden] gestimuleerd, terwijl de 
veelomstreden autonomie gewaarborgd blijft’ (Hellinga, 1947, p. 8). 

90 De Cultuurtechnische Dienst beschikte zelf ook over een Afdeling Onderzoek. Een ander 
belangrijk instituut op het gebied van cultuurtechnisch onderzoek was de Directie van de 
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In 1952 stelde Visser vast dat het niveau van kennis van waterbeheer ten behoeve van 
de landbouw al tamelijk hoog was. Deze omstandigheid kwam volgens Visser voort uit 
het gegeven dat men minder op basis van ervaring en meer op basis van toegepaste 
wetenschap was gaan werken. ‘Science for its own sake’ had zich daarin bewezen als 
een heilloze weg  

[…] the voices of their more skilled and probably more specialized colleagues are 
now heard in circles formerly dominated by tradition. […] modern methods of 
applying soil science and controlling the water supply were developed. […] 
Fundamental research was evaluated mainly by the practical possibilities it 
offered. Research was closely allied by practice. […] The cultivation of science 
for its own sake, usually resulting from seclusion of the research worker, had only 
limited prospects (Visser, 1952, p. 1-2). 

In de context van het in steeds sterkere mate geïnstitutionaliseerde onderscheid tussen 
zuivere en toegepaste wetenschap, was dus ook Visser, als vertegenwoordiger van in 
waterbeheer een steeds grotere rol opeisende Cultuurtechnische Dienst, overtuigd van 
de zinnigheid van de discursieve en institutionele positionering van de 
landbouwwetenschappen en cultuurtechniek als toegepaste wetenschap. De zin hiervan 
had zich volgens hem immers vanuit de geschiedenis bewezen. 

Visser vervulde, als initiatiefnemer van één van de onderzoekscommissies die na de 
Oorlog bij TNO werden ingesteld, eveneens een prominente rol in het naoorlogse 
onderzoek naar ontwatering. Deze commissies werden opgericht om vooral toegepast 
onderzoek te faciliteren. Een deel van de Marshall hulp werd hier beschikbaar voor 
gesteld, op basis van het argument dat meer kennis van agrohydrologie en de effecten 
van cultuurtechnische ingrepen zou leiden tot een vergroting van de 
landbouwproductie en herstel van de Nederlandse economie (Visser, 1958, p. 16). Zo 
had de droge zomer van 1947 bijvoorbeeld aangetoond dat men op sommige plekken 
met het oog op de landbouwopbrengst te ver was gegaan met het ontwateren van het 
gebied, met droogteschade tot gevolg. De commissie waartoe Visser het initiatief nam 
is de Commissie Landbouwwaterhuishouding Nederland (COLN-TNO), die in 1952 
werd opgericht. Met het oog op het evalueren van droogteschade nam ook Hooghoudt 
deel in de commissie. 
De bereidheid tot samenwerking van wetenschappers en mannen van de praktijk, welke 
uit de samenstelling van de Commissie spreekt, duidt reeds op deze definiëring van de 
identiteit van de cultuurtechniek als toegepaste wetenschap. Visser nam als secretaris 
van de werkgroep zitting in deze Commissie. Naast Hooghoudt vervulde ook Hellinga 

                                                                                                                                                    
Wieringermeerwerken. Ik zal ervoor kiezen het onderzoek van een ingestelde commissies 
voor cultuurtechnisch onderzoek te belichten. In het werk van de te bespreken commissie 
komt het karakter van het cultuurtechnisch onderzoek zoals dat toen verricht werd, door de 
vele leden van de commissie uit zowel ‘wetenschap’ en ‘praktijk’, het beste naar voren.  
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een rol in de Commissie van Beheer van COLN-TNO; evenals de eerder genoemde 
Mesu, nu in zijn functie als directeur van de Cultuurtechnische Dienst. De Commissie 
bestond zowel uit leden met ervaring in de praktijk, zoals medewerkers van de 
Cultuurtechnische Dienst Visser en Mesu, als uit leden uit de wetenschap, in de figuren 
van Hooghoudt en Hellinga. De samenstelling van de Commissie geeft aan dat van het 
nut van de landbouwwetenschappen en cultuurtechniek werd gedefinieerd in termen 
van het genereren van toepasbare kennis voor de betrokken overheidsinstanties. Dat 
deze kennis daadwerkelijk bruikbaar was voor waterbeheerders, blijkt onder andere uit 
een artikel van A.D. Oostra, medewerker van de Cultuurtechnische Dienst, die in een 
artikel in het Landbouwkundig Tijdschrift aangaf hoe er op basis van het onderzoek 
door COLN-TNO naar verdroging in het gebied een plan voor ruilverkaveling ten 
zuiden van Venray tot stand is gekomen, het Plan Panheel (Oostra, 1964).91 Zijn 
toepassing kon de cultuurtechniek dan ook vooral vinden in het waterbeheer.  
De wijze waarop COLN-TNO de doelstelling van haar onderzoekingen formuleerde is 
een tweede voorbeeld van de wijze waarop cultuurtechnici hun identiteit als op 
toepassing van hun inzichten gerichte wetenschappers definieerden. Analoog aan de 
ten dienste stelling van de cultuurtechniek aan de praktijken van waterbeheerders, werd 
de functie van water gedefinieerd in termen van zijn nut voor de landbouw. Hellinga 
stelde in 1954 dat men bij COLN-TNO als uitgangspunt van onderzoek hanteerde dat, 
‘terwijl in de cultuurtechnische praktijk verbetering van de waterafvoer door 
peilverlaging, drainage enz. nog aan de orde van de dag is, een belangrijk deel van het 
agrohydrologisch onderzoek wordt gericht op de eisen, die de gewassen aan de 
groeifactor water stellen’ (Hellinga, 1954, p. 53) [cursivering mb].  Ook Visser 
benadrukte de benadering van de rol van water als ‘groeifactor’ en koppelde dat aan 
een veranderende inhoudelijk zwaartepunt in de cultuurtechniek. Vóór de Oorlog had 
men zich vooral gericht op kwesties rond bemesting en hydraulische vraagstukken; nu 

 [...]ging [men] geleidelijk een accent leggen op de groeifactor water. Het 
drainage-onderzoek kreeg een landbouwkundige doelstelling in plaats van de 
technische van de voorafgaande jaren. [...] In enkele jaren nam het aantal 
onderzoekers toe tot een aantal, dat aangepast was aan de betekenis van het 
vraagstuk (Visser, 1958, p. 5-6) [cursivering mb].92

Aanvankelijk had een Commissie ter voorbereiding van het onderzoek met COLN-
TNO zich drie doelen gesteld. Doel A bestond uit het samenstellen van ‘een overzicht, 
aangevende waar te veel, te weinig of te zout water is, en welke opbrengstdervingen 
hiervan het gevolg zijn’. Doel B was het verkrijgen van een ‘overzicht van de 

                                                           
91 De COLN-TNO metingen zijn bij het aflopen van het onderzoek ondergebracht in het in 

1948 gestichte Archief voor Grondwaterstanden bij TNO. Nog altijd is dat archief aanwezig 
bij TNO en wordt er van de uitgebreide metingen in het kader van het COLN-TNO 
inventarisatie gebruik gemaakt.  

92 Ook Hellinga spreekt van water als groeifactor (Hellinga, 1954). 
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hydrografische en hydrologische gesteldheid van Nederland, waaruit de beschikbare 
hoeveelheden water, zowel open water als grondwater, kunnen blijken’. Het meest 
ambiteuze doel C bestond uit het synthetiseren van de overzichten A en B, ‘waarin de 
landbouwkundig meest gewenste verdeling en beheersing van het water in Nederland is 
uitgewerkt’ (Hellinga, 1954, p. 62). 
Van deze doelen werd uiteindelijk enkel het eerste, doel A, gerealiseerd (Visser, 1958, 
p. 11). Doelstelling B werd niet behaald vanwege het overlijden in 1953 van de 
belangrijkste expert op dit gebied, Hooghoudt; alsmede door gebrek aan coördinatie 
van de vele instellingen die voor het samenstellen van een overzicht van het 
beschikbare water door middel van het meten van regenval en verdamping nodig 
zouden zijn. Door het ontbreken van overzicht B kwam doelstelling C, welke immers 
op basis van een synthese van A en B tot stand zou moeten komen, ook niet van de 
grond.
Concreet realiseerde men doelstelling A door een aantal overzichtskaarten op te stellen. 
Men vervaardigde een hoogtekaart, een grondwaterdieptekaart, een bodemkaart op de 
tot dan toe ongekend gedetailleerde schaal van 1:200.000, en een kaart met 
zoutgehaltes van de open wateren. De grondwaterdieptekaarten werden door Visser 
(1958, p. 119-120 en bijlagen) aan gewasopbrengsten gerelateerd door middel van het 
per grondsoort opstellen van twaalf isocarpendiagrammen. Hij visualiseert in deze 
diagrammen de correlatie tussen grondsoort, winter- en zomerwaterstanden en 
opbrengstdepressies. Ook geeft hij aan waar het optimum zich bevindt. De 
isocarpendiagrammen van Visser zijn een voorbeeld  van het soort schematiseringen 
door COLN-TNO waar kritiek op was van collega-cultuurtechnici. Visser was zich 
terdege bewust van deze kritiek, maar gaf ook aan dat hij zich van de vertekeningen 
door deze (te ver doorgevoerde) schematisering niet teveel rekenschap kon geven, om 
de eenvoudige reden dat kennis van de invloed van periodes van wateroverlast of  
-tekorten ontbrak.  
Er was vanwege dit gebrek aan kennis van tevoren dan ook al besloten geen aandacht 
te schenken aan regionale klimaatsverschillen. Hellinga stelde in zijn uiteenzetting van 
de werkzaamheden van COLN-TNO in 1954 dan ook  

In het C.O.L.N.-onderzoek wordt aan de invloed van streeksgewijze verschillen in 
neerslag- en verdampingshoeveelheden voorbijgegaan [...]. een algemeen 
aanvaarde methode tot het vaststellen van verschillen in de verdamping tussen 
verschillende gebieden in Nederland ontbreekt. Het is gewenst, dat bij een 
verfijning van de waterhuishoudkundige onderzoekingen aan dit punt aandacht 
wordt besteed [...] (Hellinga, 1954, p. 63). 

Bij het aflopen van COLN-TNO in 1958 legde Visser op het ontbreken van een 
dergelijke methode opnieuw de nadruk, ditmaal vanuit zijn constatering dat ‘het 
onderzoek naar de vochthoudendheid van het profiel alsmede de vorderingen van het 
regenval- en verdampingsonderzoek de gedachten in een richting hebben doen gaan, 
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die afwijkt van wat vijf jaar geleden de gangbare mening was [...] toen werd de 
ontwateringseis uit bodemeigenschappen en grondwaterdiepte afgeleid’ (Visser, 1958, 
p. 13). Verder stelde hij vast dat  

hoewel klimaatvariaties wat betreft de suppletie van ontbrekend water uit het 
regenoverschot van maatgevend belang zijn [...] de mogelijkheid van het zoeken 
van deze oplossing nog niet aanwezig [was], omdat het onderzoek naar de 
vochthoudendheid van de grond noch dat naar de regen en verdamping voldoende 
ver gevorderd was. Op dit punt was een coördinerende taak nog niet mogelijk. De 
snelle ontwikkeling van het pF-onderzoek [vochtbepaling van de grond, mb] en de 
verdampingsberekeningen in een tijdvak, dat wat later viel dan dat waarin het 
C.O.L.N.-werk liep, zou thans wellicht een ander standpunt ten aanzien van de 
klimaatsinvloed hebben doen innemen, zij het, dat het inzicht in de relatie tussen 
regenval en verdamping enerzijds en de opbrengscurven anderzijds ook thans nog 
lang niet voor gebruik gereed is (Visser, 1958, p. 13). 

Voorafgaand aan en tijdens de looptijd van COLN-TNO van 1952 tot 1958 had het 
onderzoek ten aanzien van regenval en verdamping dus een hoge vlucht genomen. 
Visser doelde hier onder andere op het werk door de Commissie Hydrologisch 
Onderzoek van TNO (CHO-TNO), waarin ook Hooghoudt vanuit een interesse in 
toepassing van 1946 tot 1953 onderzoek deed naar verdamping.93 Het was echter bij 
het aflopen van het werk van de Commissie nog altijd niet bruikbaar. Visser was wel 
optimistisch over de mate waarin de data gegenereerd via COLN-TNO kan bijdragen 
aan inzicht in deze relatie 

Het inzicht in de vorm van de opbrengstcurven groeide onder invloed van het 
C.O.L.N.-onderzoek in zodanige mate, dat de mogelijkheid een curve op grond 
van de analysecijfers aan de tekentafel te construeren snel naderbij komt. De 
studie met betrekking tot de constructie van een goed model voor de beoordeling 
van de invloed van vocht en lucht op het gewas wordt thans voortgezet. Het doel, 
dat daarbij voorop staat, is het onderzoek te velde naar de vorm van de vochtcurve 
voor bepaalde profielen en hydrologische omstandigheden zoveel mogelijk 
overbodig te maken (Visser, 1958, p. 122). 

De oorzaken voor het ontbreken van inzicht in de relatie tussen regenval en 
verdamping, en een generieke formule en modellering hiervan, weet Visser aan het 
ontbreken van een accent op fundamenteel onderzoek binnen COLN-TNO en de 

                                                           
93 Raats en Feddes zeggen over deze oriëntatie van Hooghoudt dat ze waarschijnlijk 

voortkomt uit een dominantie van wetenschappers in zijn omgeving op de toepassing van 
kennis van bodemstructuren in het landbouwbedrijf. Hierdoor heeft volgens hen de meest 
waarschijnlijke kandidaat in de jaren veertig en vijftig om dit onderwerp uit te werken 
uiteindelijk geen onderzoek opgezet naar de beweging van water in de onverzadigde zone 
(Raats & Feddes, 2006, p. 11). Hun vermoeden bevestigt mijn argument van de naoorlogse 
dominantie van het discours van toegepaste wetenschap in de cultuurtechniek. 
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coördinatie van zulk onderzoek (Visser, 1958, p. 7). Hij relativeerde deze conclusie 
wel meteen, want, zoals hij ook al eerder aangaf, was ‘eerst geleidelijk [is] gebleken, 
dat voor een aantal vraagstukkken de basis van benodigde kennis nog niet aanwezig 
was, dan wel de mogelijkheid tot een oplossing te komen met algemeen geldende 
methoden van onderzoek niet met zekerheid vaststond’. Om de bruikbaarheid van de 
gegevens van COLN-TNO te vergroten is dus meer fundamenteel onderzoek nodig, 
met name aangaande de invloed van regenval en verdamping, aldus Visser. Als voorzet 
hiervoor organiseerde Visser in 1958 als één van de laatste activiteiten in het kader van 
COLN-TNO een symposium over het fenomeen verdamping (Wind, 1960). 
Visser benadrukte echter natuurlijk vooral het succes van het onderzoek door COLN-
TNO, en niet het gebrek aan verdieping van bestaande kennis. Hij legde daarvoor de 
nadruk op de geschiktheid van de gegevens voor COLN-TNO; en daarmee op het 
welslagen van het initiatief, dat immers was opgezet uit het oogpunt van water als 
groeifactor. Hij stelde 

Nu over geheel Nederland in samenwerking met het Archief van 
Grondwaterstanden nog steeds het grondwaterniveau wordt opgenomen in 
aansluiting aan de opname van C.O.L.N. verdient het alle overweging, dat de 
besturen van de polder en stroomgebieden het opmeten van deze 
grondwaterdiepten overnemen, de cijfers bestuderen en hun bemalings- of 
opstuwingsbeleid op combinatie van regen-, verdampings- en 
grondwaterdieptecijfers gaan baseren. De reeks van C.O.L.N.-gegevens is hierbij 
van betekenis (Visser, 1958, p. 123). 

Visser koesterde de verwachting dat deze gegevens tevens van groot nut zouden 
kunnen zijn bij verbeteringsplannen in het kader van landinrichtingsprojecten, en bij 
het voorkomen van fouten die er volgens hem in bijvoorbeeld Drenthe toe hebben 
geleid dat de ontwatering te diep had plaatsgevonden. Hierdoor hadden zich in de 
droge jaren van 1947 en 1948 ernstige droogteschade voorgedaan, wat bij aanvang van 
het initiatief een van de redenen was geweest voor Visser om überhaupt te ijveren voor 
het oprichten van een COLN-TNO. 
Hoewel met fundamenteel inzicht de wijze van dataverzameling door de werkgroepen 
van COLN-TNO vergemakkelijkt had kunnen worden en meer inzicht had kunnen 
opleveren, benadrukte Visser het belang van het werk van de Commissie voor 
praktijktoepassingen. Zijn roep om meer fundamenteel onderzoek naar verdamping en 
de beweging van vocht in de bodem (het zogenaamde capillaire geleidingsvermogen) 
had inmiddels echter wel in bredere kring gehoor gevonden. 

Beide voorbeelden geven aan dat cultuurtechnici, na de discussie hierover in de jaren 
veertig, hun vakgebied vanaf 1947 vooral positioneerden als toegepaste wetenschap. 
Hierdoor konden zij de cultuurtechniek institutioneel als zelfstandige discipline 
positioneren, met als legitimering dat zij zo zou bijdragen aan de professionalisering 
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van onder andere het decentraal georganiseerde waterbeheer. Ook namen 
cultuurtechnici als Hellinga en Hooghoudt zitting in op basis van financiering vanuit de 
Marshall hulp tot stand gekomen commissies voor landbouwkundig en hydrologisch 
onderzoek bij TNO. Dit om het reeds vóór de Oorlog opgestarte onderzoek naar 
ontwatering uit te breiden, nu onder verwijzing naar het nut hiervan in de landbouw. 
Water werd hierin benaderd als groeifactor.  
De kritiek op de vergaande schematisering door COLN-TNO en het verweer van 
Visser namens de Commissie, dat men niet anders kon vanwege het ontbreken van 
fundamentele kennis van verdamping en waterbeweging in de onverzadigde zone, geeft 
aan dat cultuurtechnici hier vooral een strategische keuze maakten. Het belang van 
fundamenteel onderzoek werd ook door hen immers onderschreven, zo bleek uit het 
voorgaande. In de context van het naoorlogse landbouwbeleid was het echter 
strategisch handiger zich te positioneren als toegepaste wetenschap, daar er vooral voor 
dit soort onderzoek en onderwijs geld beschikbaar werd gesteld.  
Het onderzoek door COLN-TNO werd door zijn ‘concentratie van vele krachten van
onderzoek’ al in 1953 geroemd als een belangrijk signaal van de ‘emancipatie van het 
agrohydrologisch onderzoek’ of het ‘réveil van het landbouwkundig onderzoek op het 
gebied van waterhuishouding en watervoorziening’.94 In de jaren vijftig en zestig zou 
zich als teken van verdere emancipatie een uitgebreid cultuurtechnisch ‘apparaat’ 
ontwikkelen (zie Andela, 2000, p. 50-65). Het toegepaste cultuurtechnische onderzoek 
dat in de context van dit apparaat plaatsvond stond vooral ten dienste van het 
naoorlogse landbouwstructuurbeleid, met als belangrijk instrument de ruilverkaveling. 
De beschreven ‘emancipatie’ van de cultuurtechniek via COLN-TNO gaat dan ook 
gelijk op met een toename van het aantal ruilverkavelingen in de periode van 1940 tot 
en met 1960 (fig. 3).  
Dit ‘cultuurtechnisch reveil’ bracht ook een discursieve koppeling van de 
cultuurtechniek met ‘toegepast onderzoek’ met zich mee. Hinder van droogte was in 
1947 een belangrijke aanleiding geweest om COLN-TNO in te stellen. Mogelijke 
problemen met verdroging raakten door de focus van een nieuwe generatie 
cultuurtechnici op het overheidsproject van de ruilverkavelingen echter langzaam op de 
achtergrond. Ook met het ontstaan van belangstelling voor onderwerpen die als van 
fundamenteel wetenschappelijk belang werden gedefinieerd, zou droogte als probleem 
echter niet terugkeren op de cultuurtechnische onderzoeksagenda.  

                                                           
94 Het werk van dr. S.B. Hooghoudt in dienst van het landbouwkundig onderzoek: Rede 

uitgesproken door P. Bruin op de herdenkingsbijeenkomst van 1 October 1953, p. 28.  



DE ONTWIKKELING VAN DE HYDROBIOLOGIE, LIMNOLOGIE EN CULTUURTECHNIEK

133

Figuur 3. Oppervlakte van de gereedgekomen, in uitvoering zijnde en aangevraagde blokken 
per 31 december 1940 voor de jaren 1924-1960 (Soet, 1961, p. 676). 

Toegepast onderzoek in de cultuurtechniek en de opbouw van een ‘cultuurtechnisch 
apparaat’
Het Ministerie van Landbouw en Visserij – dat in 1955 nog opdracht had gegeven om 
het ICW op te richten – stelde eind jaren vijftig vragen bij de verhouding tussen 
toegepast en fundamenteel onderzoek in de landbouwwetenschappen. De aanleiding 
voor het stellen van deze vragen was de constatering van het Ministerie, dat het accent 
in de landbouwwetenschappen in te hoge mate was verschoven naar het verrichten van 
toegepaste wetenschap en dat de gevolgen daarvan kritisch dienen te worden gevolgd 
en geëvalueerd.  
Deze constatering was zoals gezegd niet ongegrond. Door de landbouwpolitiek ingezet 
door Mansholt was de aandacht van de ‘toegepaste’ cultuurtechniek in hoge mate 
gericht geraakt op vraagstukken rondom landinrichting als gevolg van voornemens 
voor ruilverkavelingen. Voor de zogenaamde ‘natte’ cultuurtechniek hield dit in dat 
water overwegend werd benaderd als ‘groeifactor’. 
Men stelde voor het vinden van antwoorden in deze kwestie in 1959 een Commissie 
aan, onder leiding van prof. dr. V.J. Koningsberger. Deze evalueerde de kwestie als 
volgt: 
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De vraag is gesteld of bij de grote vlucht, welke het Landbouwkundig Onderzoek 
heeft genomen, wel voldoende aandacht is besteed aan het fundamenteel gerichte 
werk, dat in eerste instantie, zo niet exclusief, zijn plaats vindt aan de 
Landbouwhogeschool. Voor volledige ontplooiing van het Landbouwkundig 
Onderzoek in Nederland moet immers worden gestreefd naar een juist evenwicht 
en naar een gezonde wisselwerking tussen het meer fundamentele en meer 
toegepaste onderzoek. De landbouwhogeschool is een opleidingsinstelling, maar 
op academisch niveau, hetgeen impliceert, dat een belangrijk deel van haar taak uit 
ontwikkeling van de landbouwwetenschap bestaat. De studenten die later hun 
werkkring bij het landbouwkundig onderzoek zullen vinden moeten tijdens hun 
studie worden geconfronteerd met onderzoekingsproblemen en dan uiteraard op 
een wijze, die volledig op de hoogte van de tijd is. Ook moet worden bedacht, dat 
bij onvoldoende ontwikkeling van het fundamentele onderzoek het toegepaste 
onderzoek hiervan de weerslag ondervindt en dat stilstand van het eerste 
sterilisatie van het tweede zou betekenen (Koningsberger, 1961, p. 5-6). 

De Commissie Koningsberger benadrukte dus het belang van fundamenteel onderzoek 
in de landbouwwetenschappen, en bepleitte het belang van het plaatsvinden van zulk 
onderzoek en onderwijs in de academische context van de Landbouwhogeschool. Eind 
jaren zestig mondt het werk van deze Commissie uit in wat Maat (2001, p. 74-76) 
omschrijft als een gelaagde structuur in de landbouwwetenschappen. Hierin werd het 
zuivere onderzoek in de landbouwwetenschappen gelokaliseerd aan de 
Landbouwhogeschool en aanhangige instituten. Dit had tot gevolg, dat de academische 
landbouwwetenschappen door beleidsmakers nu tevens als ‘zuivere wetenschap’ 
werden gezien. Maat analyseert hoe het advies van de Commissie Koningsberger, en 
daarmee de nieuwe duiding van de landbouwwetenschappen als zuivere wetenschap, 
leidde tot een stijging in het aantal specialisaties en het aantal promovendi aan de 
Landbouwhogeschool. Daaruit blijkt de voortvarendheid waarmee de 
landbouwwetenschappen zich positioneerden als fundamentele wetenschap.  
Ook in de cultuurtechniek zijn signalen van deze voortvarendheid in de bronnen terug 
te vinden. Een toename van het aantal specialisaties en promoties in de 
landbouwwetenschappen in jaren zestig is bijvoorbeeld ook traceerbaar bij het ICW. 
Hoogleraar in de agrohydrologie Van der Molen (1981, p. 169) schrijft dat, ondanks 
het feit dat cultuurtechniek in zijn perspectief altijd oog zou moeten houden voor de 
breedheid van haar vakgebied, in 1965 verdere specialisatie noodzakelijk bleek. Ook 
Wesseling (1977) merkt de noodzaak hiervan op. Als reden noemt Van der Molen dat 
‘bij academisch onderwijs deze brede kennis gepaard moet gaan met verdieping’. Hier 
echoot het advies van de Commissie Koningsberger in door, die immers ook de 
verdieping van de landbouwwetenschappelijke kennis door middel van onderwijs aan 
de Landbouwhogeschool had aanbevolen. Om aan de breedheid van de cultuurtechniek 
toch recht te doen, zo vermeldt Van der Molen ook, sprak men overigens bij de nieuw 
ingerichte studierichtingen liever van ‘oriëntaties’ dan van ‘specialisaties’ (Molen, 
1981, p. 168-169). Als nieuwe specialisatie wordt eerst het onderwerp waterzuivering 
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als studierichting ingesteld; later komt daar de richting milieuhygiëne bij. Ook het 
aantal promoties aan het ICW bij de vakgroep cultuurtechniek steeg in de periode 
1965-1975 met de helft ten opzichte van de voorgaande tien jaar; van zes in de periode 
1955 tot 1965 tot negen in de periode van 1965 tot 1975 (Molen, 1981, p. 179-181). 
De hier beschreven tendens om ook meer fundamentele, theoretische problemen aan te 
pakken in de cultuurtechniek valt samen met een aantal bredere ontwikkelingen in de 
kennisinfrastructuur rondom cultuurtechniek in relatie tot de praktijk van het 
waterbeheer. De Vries (1982, p. 100) signaleert in 1982 vanaf de jaren zestig een 
toename in het aantal leerstoelen in de (agro)hydrologie als zodanig. Volker en Van 
Dam bezetten er twee in Delft, Kraijenhoff van den Leur en Van der Molen twee in 
Wageningen, Engelen, Simmers en De Ridder drie aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. De Vries kent de oorzaken van de ontwikkeling van de hydrologie als 
zelfstandige discipline in de jaren zestig toe aan de vergroting van inzicht in 
transportverschijnselen van water in de hydrologische kringloop en ontwikkeling van 
de systeemanalyse. Met vergroting van inzicht in transport van water in de 
hydrologische kringloop duidt De Vries op de toename van kennis van processen 
waarin verdamping en capillair geleidingsvermogen een rol spelen als onderdeel van 
deze kringloop; systeemanalyses werden vergemakkelijkt en tegelijkertijd complexer 
door het gebruik van computers. Dat zijn met andere woorden precies de onderwerpen 
waar volgens cultuurtechnici de kennis in de jaren vijftig nog over ontbrak, en op basis 
waarvan zij de noodzaak voor een groter aandeel van fundamenteel onderzoek 
beargumenteerden. Breder dan enkel in de landbouwwetenschappen, wijst ook 
wetenschapshistoricus Brookman op de ontwikkeling van een ideologische breuk van 
wetenschappers begin jaren zestig met het ideaal van Wederopbouw; een ideaal waar 
hun onderzoeksonderwerpen en financiering vanaf 1945 zo sterk aan gekoppeld waren 
geraakt (1979, p. 302-349).  

Verdamping en capillair geleidingsvermogen als onderwerpen voor fundamenteel 
onderzoek in de cultuurtechniek 
Bij de nadruk op toegepast onderzoek in de landbouwwetenschappen werden dus op 
regeringsniveau in het begin van de jaren zestig vragen gesteld. Ook een deel van de 
meer op theorie georiënteerde cultuurtechnici zocht naar mogelijkheden om onderzoek 
te verrichten naar onderwerpen die men van ‘fundamenteel’ belang achtte: verdamping 
en capillair geleidingsvermogen.  
De strategische koppeling van cultuurtechniek met toegepaste wetenschappen en haar 
institutionalisering als zodanig, en het succes van deze strategie in de jaren die 
volgden, leidden dus bij sommigen tot de ontwikkeling van de stellingname dat het 
fundamentele onderzoek in de cultuurtechniek meer aandacht verdiende. Aan het dan 
net opgerichte Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) aan de 
Landbouwhogeschool in Wageningen zou men dan ook ruimte inbouwen voor de 
ontwikkeling van fundamenteel onderzoek.  
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Veel medewerkers van COLN-TNO vonden na het aflopen van dit initiatief in 1958 
een nieuwe betrekking bij het zojuist opgerichte Instituut voor Cultuurtechniek en 
Waterhuishouding (ICW) in Wageningen (Wesseling, 1977). Het ICW werd in 1955 op 
initiatief van het Ministerie van Landbouw en Visserij opgericht, en is één van de 
voorlopers van het huidige onderzoekinstituut Alterra. Vanaf het begin van de jaren 
zestig is de tendens richting het positioneren van het werk van het ICW als 
fundamenteel onderzoek versterkt waarneembaar. In 1977 besprak één van de 
toenmalige kopstukken van de cultuurtechniek en op dat moment hoofd van de 
afdeling Waterhuishouding van het ICW, prof. dr. Jans Wesseling, het aspect 
waterhuishouding in een speciale uitgave van het Cultuurtechnisch Tijdschrift, over 
‘een twintigtal jaren cultuurtechnisch onderzoek’.95 Zijn visie op het belang van het 
belang van fundamentele cultuurtechniek in 1977 luidde dat, hoewel de taken van ‘het 
ontwikkelen van kennis en inzicht in het vakgebied’ en ‘het oplossen van zich 
voordoende problemen’ beide tot taken van het ICW behoren 

 [d]e feitelijke situatie [zo is], dat problemen niet kunnen worden opgelost indien 
geen inzicht bestaat in de processen die ze beheersen. Als een onderzoeker zich 
doorlopend moet bezighouden met het zoeken van oplossingen voor praktische 
problemen zonder in de gelegenheid te zijn bepaalde facetten nader te 
onderzoeken, dan zal hij zich na verloop van enige tijd moeten behelpen met de 
hem oorspronkelijk ter beschikking staande kennis. Vele vraagstukken zullen dan 
óf verkeerd óf in het geheel niet worden opgelost. De onderzoeker zal dan ook in 
de gelegenheid moeten worden gesteld een voldoende deel van zijn tijd aan 
basisonderzoek te besteden. De mate en snelheid waarmee resultaten van zulk 
basisonderzoek in de praktijk worden toegepast, blijken sterk afhankelijk te zijn 
van het feit in hoeverre de potentiële gebruiker er in slaagt directe 
aanknopingspunten te vinden met zijn praktische problemen (Wesseling, 1977,  
p. 128). 

Voortschrijdend inzicht op basis van fundamenteel onderzoek behoorde in zijn visie 
dus de nadruk te krijgen ten opzichte van de tweede taak, om de zich voordoende 
problemen op te lossen. Wesseling sprak ook van de noodzaak dat men zich als 
onderzoeker niet teveel in beslag laat nemen door ‘lokale praktijkproblemen, waardoor 
er voor hem geen tijd meer overblijft voor meer fundamenteel gericht onderzoek’ 
(Wesseling, 1977, p. 129). Een deelnemer van een  postdoctorale cursus over 
ontwatering gegeven door Wesseling in 1965, de latere hoogleraar aan de 
Landbouwuniversiteit Wenen prof. dr. Kastanek, herinnert zich in 2006 dat Wesseling 
hem tijdens deze cursus aanraadde ‘to take a look behind the subject’. ‘Since that 
time’, zegt Kastanek, ‘I am especially interested in the theoretical background’ [van 
bodemfysica, mb] (Raats & Feddes, 2006, p. 15). 

                                                           
95 Raats & Feddes (2006, p. 15). 
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Hoe kan het dat Wesselings positionering van het belang van fundamenteel onderzoek 
binnen het ICW in 1977 zo verschilt van die van de eerste hoogleraar in de 
cultuurtechniek, professor F. Hellinga, nota bene promotor van Wesseling, en zelfs van 
één zijn voorgangers, adjunct-directeur van het ICW W.C. Visser? Hellinga en Visser 
legden immers beiden, zoals in het voorgaande al aan de orde is geweest, de nadruk op 
de toepasbaarheid door waterbeheerders van de onder hun hoede gegenereerde 
wetenschappelijke inzichten. Ligt hier een inhoudelijke verandering van 
onderzoeksinteresses van cultuurtechnici aan ten grondslag, of was het wederom om 
strategische redenen dat de cultuurtechniek nu (mede) als fundamentele wetenschap 
werd voorgesteld? 

Algemeen heeft het onderscheid tussen zuivere en toegepaste wetenschappen vooral 
institutioneel betekenis gehad. Brookman schrijft  

The idea of a continuum from pure science via applied science to technology […] 
will leave us with the problem of highly arbitrary demarcations […] we have to 
face the reality that terms such as ‘applied science’ and ‘pure science’ have been 
‘fixed’ for example in the naming of all kinds of institutional constructions and in 
more or less normative and operational classifications (Brookman, 1979, p. 167). 

In het vervolg van zijn proefschrift analyseert Brookman drie stadia van 
institutionalisering van dit onderscheid. Ook uit mijn onderzoek blijkt dat het 
onderscheid vooral de taak van beleidsmakers het beschikbare onderzoeksgeld op een 
in hun perspectief legitieme wijze te verdelen, vergemakkelijkte. Wetenschappers zelf 
vonden het vaak lastig hun discipline als zuiver of toegepast in te delen. Ik gaf in de 
voorgaande paragraaf als voorbeelden hiervan hoe geestes- en de 
landbouwwetenschappers kort na de Oorlog niet goed met het onderscheid overweg 
konden. Na de oorlog maakte men zoals besproken in de cultuurtechniek de 
strategische keuze zich bij TNO en de Landbouwhogeschool Wageningen onder te 
laten brengen. 
Dat betekent echter niet dat wetenschappers zich niets van het onderscheid hoefden aan 
te trekken in hun werk. De institutionalisering van het onderscheid in de jaren zestig, 
en de naoorlogse inbedding van de landbouwwetenschappen als toegepaste wetenschap 
hierin, betekende tevens dat de landbouwwetenschappen beperkt waren in hun keuze 
voor te onderzoeken onderwerpen. Die moesten immers tot het genereren van direct 
toepasbare kennis leiden. De sluimerende onvrede hierover profileerde zich al in de 
hierboven besproken evaluatie van het onderzoek door COLN-TNO. Vanuit die 
onvrede zou men de kans zich meer als fundamenteel-wetenschappelijk te profileren, 
en een reeks nieuwe onderwerpen te kunnen aanpakken die men beschouwde als 
behorend tot het fundamentele domein van wetenschap, niet laten ontnemen. De te 
bespreken ontwikkelingen in het onderzoek aan het nieuwe Instituut voor 
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Cultuurtechniek en Waterhuishouding laten dan ook zien, dat zowel inhoudelijk als 
institutioneel een versteviging van de positie van het fundamentele onderzoek 
opportuun werd gevonden. 

Het ICW werd opgericht op instigatie van het Ministerie van Landbouw en Visserij en 
werd ondergebracht bij de Landbouwhogeschool Wageningen. De doelstelling van de 
oprichting van het ICW was de onderzoeksresultaten uit de commissies van TNO op 
een centrale locatie verder uit te diepen. Waar veel van deze onderzoeken en projecten 
gebaseerd waren op regionale inventarisaties kwamen de onderzoeksresultaten van al 
deze projecten inhoudelijk dus bij elkaar in het onderzoek door het ICW.  Maltha 
(1976) buigt zich in zijn overzicht van de ontwikkeling van de landbouwkunde, over de 
vraag op welke schaal onderzoek dient plaats te vinden: regionaal, via de proefstations 
of landelijk, in een centraal Instituut. Eind jaren vijftig werd via de oprichting van het 
ICW uit het oogpunt van centralisatie de keuze gemaakt voor een landelijke schaal. 
Zoals gezegd vonden na het aflopen van het onderzoek door COLN-TNO veel 
medewerkers van deze commissie werk bij het nieuwe instituut (Lier, 1981; Wesseling, 
1977). Niet toevallig werd de afdeling waterhuishouding bij het ICW in 1957 veruit de 
grootste (Wesseling, 1977, p. 125). W.C. Visser, één van de initiatiefnemers van 
COLN-TNO, zou zelf in 1956 adjunct-directeur worden van het Instituut. Ik beschreef 
in de voorgaande paragraaf hoe tijdens het onderzoek verricht door COLN-TNO de 
medewerkers een beter beeld hadden gekregen van wat lacunes waren in de bestaande 
kennis van grondwaterstanden, en de invloed hiervan op de landbouwproductie. Die 
lacunes deden zich vooral gelden op het gebied van verdampingsonderzoek 
(evaporatie) en de vochtbeweging in de onverzadigde toplaag van de bodem.  
Niet toevallig ook werden juist deze onderwerpen aangegrepen door onderzoekers in 
dienst van het ICW. Hierin speelden de eerdere ontwikkeling van de theorie van 
Howard Penman in 1949, de fysische en modelmatige uitwerking hiervan door prof. dr. 
W.R. van Wijk en Wageninger C.T. de Wit, en het vervolg dat ICW-onderzoeker  
P.E. Rijtema hieraan gaf een belangrijke rol (Berg, 1981; Raats & Feddes, 2006; Vries, 
1982). Penman koppelde in 1948 zonnestraling, luchtvochtigheid (afgeleid uit 
zogenaamde verzadigingsdeficiet op basis van de relatieve luchtvochtigheid) en 
windsnelheid om het potentiële waterverbruik van gewassen te kunnen berekenen op 
basis van meteorologische omstandigheden. Bij genoeg water en volledige bedekking 
van de grond was de plant het medium dat water vanuit de grond in de atmosfeer 
bracht. Hieruit kon men de potentiële verdamping afleiden. Zo kon men de potentiële 
verdamping uitrekenen en vergelijken met de werkelijke verdamping, om zo te bepalen 
hoeveel meer of minder water er nodig is voor optimale groei van het gewas. W.R. van 
Wijk nuanceerde Penman’s rekenmethode door de invloed van windsnelheid te 
nuanceren (Vries, 1982, p. 113). Agrobioloog in Wageningen C.T. De Wit voegde daar 
in 1958 aan toe de constatering dat er een evenredig verband bestaat tussen 
waterverbruik en droge-stofproductie tot aan het niveau van de potentiële verdamping. 
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Een medewerker van het ICW, Rijtema, introduceerde in 1965 zijn proefschrift een 
vierde element in de berekeningsformule die Penman ontwikkelde, namelijk de 
weerstandsfactor van de plant.  
Een ander onderwerp dat medewerkers van het ICW aanpakten en waaruit blijkt dat zij 
een meer fundamentele interesse hadden ontwikkeld, was het verschijnsel van capillair 
geleidingsvermogen. Het basisidee hiervan, dat al begin twintigste eeuw in Engeland 
werd ontwikkeld, is dat een plantenwortel een aantal krachten moet overwinnen om 
water te kunnen opnemen. Aan die zuigkracht werd een logaritmische waarde aan 
verbonden, de zogenaamde pF-waarde. Medewerker van het ICW F. Bierhuizen ging 
begin jaren zestig ook met dit onderwerp aan de gang (Berg, 1981, p. 104; Bierhuizen, 
1962). Hij ving aan met het bepalen van de pF-curve in verschillende grondsoorten. 
Men kon dat in het laboratorium bepalen en hoefde dus over het algemeen meer 
tijdrovend veldonderzoek te doen. Een andere medewerker van het ICW, G.P. Wind, 
die later overigens een belangrijke rol zou spelen bij het ontwikkelen van modellen in 
de cultuurtechniek, hield zich bezig met de mate waarin capillair opstijgend 
grondwater kon bijdragen aan de watervoorziening van gewassen. Wesseling, later 
directeur van het ICW, promoveerde in 1957 op dit onderwerp. Ook de eerder 
genoemde Rijtema koppelde zijn theorie over verdamping eerst in 1959, en nogmaals 
in zijn proefschrift in 1965, met de zich snel ontwikkelende theorie over capillaire 
werking in het polderland. 
De aandacht van cultuurtechnici werkzaam bij het ICW verschoof dus naar 
onderwerpen die een fundamentele benadering vergden. Er kwam een nadruk te liggen 
op het speuren naar wetmatigheden en het op basis hiervan opstellen van 
rekenmethodes. Een hulpmiddel om zulke wetmatigheden op te sporen kwam spoedig 
voorhanden, namelijk de computer. De introductie van de computer kan in het kader 
worden begrepen van de centralisering van landbouwkundig onderzoek, die Maltha 
signaleerde en die ik in het begin van deze paragraaf besprak. Centralisering van het 
onderzoek in Wageningen maakte de inzet van computers immers mogelijk, doordat de 
kostbare apparatuur nu maar één keer hoefde te worden aangeschaft en men gebruik 
kon maken van elkaars computers, daar die zich vaak in hetzelfde gebouw bevonden. 
Een medewerker van het Instituut schreef in 1967 over het gebruik van deze apparatuur 
door het ICW 

For data processing, besides a number of mechanical calculating machines, a small 
table computer is available.  Although its memory is small, the possibility to cut 
immediately into the run of a program, its magnetic card input, which makes it 
possible to preserve specific programs, and the ease with which research personal 
can master its use, make it a useful research tool. To run more extensive programs 
time is hired of larger machines belonging to data processing organizations, one of 
which is occupying part of the Staringbuilding [het gebouw waarin ook het ICW 
was gevestigd] (Schierbeek, 1968, p. 86). 
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Om de beweging van water in al deze processen te modelleren, werd al sinds het begin 
van de twintigste eeuw gebruik gemaakt van modelinstallaties. Computermodellen 
maakten het echter mogelijk de deelprocessen die aan de hand van bovengenoemde 
onderwerpen werden geanalyseerd kwantitatief door middel van koppeling van 
verschillende wiskundige vergelijkingen met elkaar in verband te brengen. Men kon nu 
momentopnames van bepaalde processen in relatie tot elkaar maken, bijvoorbeeld het 
proces van waterafvoer in relatie tot regenval, en de uitkomsten hiervan eenvoudig en 
snel over een bepaalde tijdschaal met elkaar vergelijken. Hierdoor werd het 
eenvoudiger systeemanalyses te verrichten. Zulke systeemanalyses werden door 
cultuurtechnici zelf benoemd als een pijler van fundamenteel onderzoek in hun 
vakgebied (Vries, 1982).  
Cultuurtechnici raakten dus via verdieping van de onderwerpen verdamping en 
vochthuishouding meer gericht op het ontdekken van wetmatigheden. De introductie 
van de computer was een belangrijk hulpmiddel hierin. Het benoemen van zulke 
wetmatigheden werd als een bezigheid van fundamentele onderzoekers gezien. Het 
ontdekken ervan nam de plaats in van de eerdere nadruk van cultuurtechnici op het 
genereren van gegevens die voor waterbeheerders van direct belang zijn, zoals nog het 
geval was geweest met de onderzoeksresultaten van COLN-TNO.  
Tevens raakte men geïnteresseerd in internationale kennisuitwisseling rondom deze 
onderwerpen. Ten eerste nam het aantal gastonderzoekers dat bij het ICW op tijdelijke 
basis werd aangesteld toe (Wesseling, 1977). Ten tweede faciliteerde het ICW 
internationale bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld het congres dat in 1969 in het kader 
van het door UNESCO ingestelde International Hydrological Decade in Wageningen 
werd gehouden, met als thema Water in the Unsaturated Zone, waar juist het ICW zich 
de voorgaande jaren op basis van fundamenteel onderzoek zich zo sterk op had willen 
profileren. Het werd georganiseerd door de UNESCO en de International Association 
of Scientific Hydrology. Hiervoor waren buiten een heel aantal vertegenwoordigers van 
westerse landen, ook cultuurtechnici uit onder andere Afghanistan, Iran, Jordanië, 
Ethiopië, Kenia, Maleisië, Korea en India naar Wageningen gekomen. Er waren vijf 
medewerkers van het ICW aanwezig bij dit congres: C. van den Berg, L.F. Ernst,  
P.E. Rijtema, W.P. Stakman en, opnieuw, W.C. Visser (Rijtema & Wassink, 1969,  
p. 15-21). Daarnaast publiceerden landbouwwetenschappers (en naar men mag 
aannemen dus ook cultuurtechnici van het ICW) in de jaren zestig veelvuldig, en ook 
steeds vaker in het Engels (Maltha, 1976, p. 175). 

De verhouding tussen toegepast en fundamenteel onderzoek in de cultuurtechniek 
Samenvattend liet ik zien hoe, voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog, onderzoek 
naar grondwaterstanden, drainage en peilbeheer al her en der al op gang was gekomen. 
Na de Oorlog werd dit soort onderzoek via vooral COLN-TNO discursief 
gepositioneerd in en institutioneel ondergebracht bij de toegepaste wetenschappen. De 
ontwikkelde kennis werd ingezet ten behoeve van het realiseren van het 
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landbouwbeleid van Mansholt. Ook de nadruk in het cultuurtechnisch onderwijs, dat 
vanaf 1942 verzelfstandigd was, lag op het opleiden van cultuurtechnisch ingenieurs 
voor een maatschappelijke carrière. Inhoudelijke ontwikkeling van cultuurtechnische 
kennis naar ‘water als groeifactor’ vond plaats in de context van de grote vraag naar 
kennis om modernisering van de landbouw mogelijk te maken. Hierdoor raakte de 
cultuurtechniek als zelfstandig vakgebied na de Oorlog institutioneel stevig verankerd 
in de Nederlandse kennisinfrastructuur voor landbouw en waterbeheer. Water werd 
door cultuurtechnici vooral benaderd als groeifactor. 
Bij de ontwikkeling van een ‘cultuurtechnisch apparaat’ werden op rijksniveau eind 
jaren vijftig vraagtekens geplaatst. Naast toegepast onderzoek moest er in de 
landbouwwetenschappen ook aandacht zijn voor fundamenteel onderzoek. Veel 
voormalig medewerkers van COLN-TNO zouden vanaf de oprichting van het ICW in 
1955 bij dit instituut werkzaam worden. Al tijdens het onderzoek verricht in de looptijd 
van COLN-TNO stuitten cultuurtechnici op een tekort aan kennis van 
verdampingsverschijnselen en capillair geleidingsvermogen. Eind jaren vijftig kwam er 
discussie op gang over de verhouding tussen fundamenteel en toegepast onderzoek in 
de landbouwkunde. Cultuurtechnici grepen de mogelijkheden aan die uit deze discussie 
voortsproten om deze onderwerpen op de agenda van het fundamenteel onderzoek te 
zetten.  
Het ICW werd daarmee een belangrijk centrum voor onderzoek naar deze thema’s. Dit 
onderzoek zorgde ervoor dat het ICW inhoudelijk gericht raakte op het formuleren van 
wetmatigheden, ofwel op wat men als fundamenteel onderzoek was gaan beschouwen. 
Het toenemend gebruik van computers voor het eenvoudig en snel uitvoeren van steeds 
complexere problemen versterkte deze tendens. 
Vanuit de behoefte de kennis over de ontdekte wetmatigheden en rekenmethoden te 
delen, raakte het ICW meer gericht op het onderhouden van contacten met andere 
wetenschappers, ook internationaal. Men publiceerde in toenemende mate in het 
Engels en organiseerde in 1966 een belangrijk internationaal congres. Mede op grond 
van het succes van de strategieën in de ontwikkeling van toepassingsgericht onderwijs 
en toegepast onderzoek die zij in de context van de Wederopbouwperiode ontwikkelde, 
kon de cultuurtechniek zich dus vanaf het begin van de jaren zestig ontwikkelen tot een 
zelfstandig vakgebied, met bijbehorende mogelijkheden voor het verrichten van 
fundamenteel onderzoek.  
Tot slot de vraag hoe het kan dat ‘droogte’ als onderwerp in de verdrukking raakte in 
de keuzes die cultuurtechnici maakten. Droogteschade door ontwatering was immers 
één van de redenen was voor Visser geweest om in 1947 het initiatief te nemen tot 
oprichting van COLN-TNO. Het zou echter al snel daarna verdwijnen van zowel de 
toegepaste als de fundamentele cultuurtechnische agenda.  
Cultuurtechnici hadden hun vakgebied, onder druk van de op handen zijnde oprichting 
van ZWO enerzijds en de landbouwpolitiek van Mansholt anderzijds, vooral als een 
toegepaste wetenschap gepositioneerd. De COLN-TNO benaderde water dan ook in de 
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loop der tijd steeds meer als groeifactor, zeker na het overlijden van Hooghoudt in 
1953. Cultuurtechnici zouden zich in de jaren vijftig en zestig een belangrijke rol in het 
uitvoeren van de ruilverkavelingen verwerven. 
Tijdens het onderzoek dat cultuurtechnici uitvoerden voor de COLN-TNO, stuitten de 
onderzoekers op een gebrek aan kennis van verdampingsverschijnselen en capillair 
geleidingsvermogen. Veel medewerkers van COLN-TNO vonden werk bij het in 1958 
opgerichte Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, en legden zich nadien 
toe op deze, in het perspectief van deze cultuurtechnici, fundamenteel onderzoek 
vereisende onderwerpen. In deze maalstroom van ontwikkelingen in de cultuurtechniek 
kreeg het onderwerp droogte nog maar weinig aandacht.  

De keuzes van cultuurtechnici verklaren het gebrek aan aandacht van het Waterschap 
De Regge voor droogteschade door ontwatering echter slechts gedeeltelijk. In 
hoofdstuk twee besprak ik immers dat het Waterschap De Regge al eerder, namelijk 
eind jaren dertig en begin jaren veertig, aandacht had besteed aan 
droogteverschijnselen, in de vorm van een onderzoeksopdracht aan een expert op dit 
gebied, dr. S.B. Hooghoudt. Kennis over de relatie tussen de verbeteringen die waren 
uitgevoerd en droogteverschijnselen was dus wel degelijk aanwezig bij het 
Waterschap. Niet alleen de keuzes die cultuurtechnici maakten kunnen dus 
verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan aandacht voor het onderwerp. Er moet dus 
nog een andere verklaring zijn. Deze komt in het volgende hoofdstuk aan bod, en hangt 
samen met decentrale organisatie van het waterbeheer en de eigen dynamiek die 
hierdoor was ontstaan in het Twentse waterbeheer.  


