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Studiedag Vereniging voor Landbouwgeschiedenis 2018 

In samenwerking met de Vereniging Gelre 

 

Datum:  vrijdag 20 april 2018 

Locatie:  Campus Wageningen University & Research 

 Wisdom & Wonder Pavilion 

  

U kunt zich aanmelden door voor 13 april 2018 een email naar de secretaris te sturen 

(office.rhi@wur.nl) met uw naam en (eventueel) met hoeveel mensen u komt. U kunt zich ook 

telefonisch opgeven bij het secretariaat van de Leerstoelgroep Agrarische – en Milieugeschiedenis, 

0317 482584. Deelname kost € 17,50 per persoon voor leden en € 35,00 voor niet-leden. Dit 

bedrag kan worden overgemaakt naar rekening NL 43 INGB 0001 1786 69 ten name van de 

Vereniging voor Landbouwgeschiedenis. NB. De aanmelding is slechts geldig nadat wij uw betaling 

ontvangen hebben. 

Bereikbaarheid 

Het Wisdom & Wonder Pavilion is een tijdelijk gebouw dat speciaal voor de viering van honderd 

jaar Wageningen Universiteit is opgetrokken op het Campusterrein aan de Droevendaalsesteeg, 

tussen het Atlasgebouw en het Oriongebouw. Met openbaar vervoer is het bereikbaar met bus 84 

of 88 vanaf station Ede-Wageningen. Vanaf de halte Campus/Atlas is het 10 minuten lopen. 

 

Programma 

Voorjaarsvergadering 

10.00–10.30 uur Ontvangst met koffie en thee 

10.30–11.15 uur Algemene Ledenvergadering 

 

100 jaar Wageningen University, 150 jaar landbouwonderwijs en landbouwkundig 

onderzoek in Gelderland 

 

11.15-11.30 uur opening door dagvoorzitter Anton Schuurman 

 

11.30-12.00 uur Richard Paping, De Groningse Landhuishoudkundige School als voorganger 

van Wageningen 

 

12.00-12.30 uur Rob Comans, Winand Staring en de oprichting van de Rijkslandbouwschool 
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12.30-13.30 uur Lunch 

 

13.30-14.15 uur Margreet van der Burg, En de boerin en haar dochters? Genderpatronen in 

het landbouwkennissysteem 

 

14.15-15.00 uur Harm Zwarts, Van Rijkslandbouwproefstation tot Wageningen Research 

 

15.00-15.15 uur Pauze 

 

15.15.-16.00 uur Joost van Kasteren, Metamorfose: 1993-2018 van Landbouwuniversiteit en 

DLO tot Wageningen University & Research 

 

16.00-17.30 uur Borrel en opening van de expositie Drawn by Wageningen, meer dan 100 

academisch erfgoed, met rondleiding en toelichting door Liesbeth Missel, 

conservator Speciale Collecties.   

 

 

 

Toelichting studiedag: 

In 2018 viert Wageningen University & Research het feit dat de toenmalige Rijks Hoogere Land- 

Tuin- en Boschbouwschool universitaire status kreeg als Landbouwhogeschool. Op deze studiedag 

besteedt de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis in samenwerking met de Vereniging Gelre 

aandacht aan dat jubileum. 

 

We vatten het thema ruim op, zowel in ruimte als in tijd. We beginnen met de voorgeschiedenis, 

het touwtrekken over de vestigingsplaats van de Rijkslandbouwschool in de jaren 1870, en 

besteden ook aandacht aan de grote veranderingen van de laatste decennia. We beperken ons niet 

alleen tot de geschiedenis van de universiteit als instelling, maar kijken ook naar de effecten van 

onderwijs en onderzoek op landbouw en samenleving. 

 

Om 16.00 uur wordt de bijeenkomst verplaatst naar het Forumgebouw voor de opening van de 

expositie Drawn by Wageningen, meer dan 100 jaar academisch erfgoed. Rode draad door de 

tentoonstelling is materiaal dat getekend en ontworpen is in het kader van Wagenings onderwijs en 

onderzoek. Maar ook de tweede betekenis van het Engelse ‘drawn by’ speelt mee – aangetrokken 

door-, de aantrekkingskracht van Wageningen: de gebouwen, de campus, de docenten en 

natuurlijk de kennisgebieden die steeds aansluiten bij de maatschappelijke behoefte. Deze 

tentoonstelling is complementair aan de tentoonstelling “Gemaakt voor Stad en Wereld” van 

museum De Casteelse Poort in het kader van WUR 100  waarin opmerkelijke gebeurtenissen en 

personen centraal staan die Wageningen en de wereld hebben verrijkt.  
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Informatie over de sprekers: 

Margreet van der Burg is docent/onderzoeker Gender Studies/History related to food, agricultural and 

rural research and development bij Wageningen University & Research. 

Rob Comans is hoogleraar bij het departement Omgevingswetenschappen van Wageningen University & 

Research. 

Joost van Kasteren is free lance journalist en mede-auteur van het gedenkboek over Wageningen 

University & Research 1993-2018. 

Richard Paping is docent economische- en sociale geschiedenis bij de Rijksuniversiteit Groningen. 

Harm Zwarts is PhD student bij de Leerstoelgroep Agrarische – en Milieugeschiedenis van Wageningen 

University & Research. 

 

 

 

Nog geen lid van de VLG? 

U kunt lid worden door een email te sturen naar office.rhi@wur.nl of door te bellen naar 0317-

482584. U kunt ook naar onze website gaan: www.landbouwgeschiedenis.nl en daar klikken op e-

secretaris. In uw email vermeldt u uw naam en adres. De contributie is 10 euro per jaar. 

U krijgt als welkomstgeschenk het monumentale boek van Jan Bieleman Boeren in Nederland 

cadeau. Twee keer per jaar krijgt u post van ons over de studiedagen van de vereniging. U kunt 

tegen korting boeken bij de Vereniging kopen. De VLG is een boeiend en belangrijk 

ontmoetingspunt voor iedereen die is geïnteresseerd in platteland en landbouw en de geschiedenis 

ervan. Door hierin te participeren zorgt u dat het platteland en de landbouw zichtbaar blijven in de 

geschiedenis en in het maatschappelijk debat.  

 

 

   


