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40 jaar voedingsonderzoek in Wageningen

had toen het kandidaatsexamen 
succesvol afgelegd bij mijn 
zeer gewaardeerde voorganger 
professor Cees den Hartog. 
Nu kwam de periode van ‘the 
proof of the pudding is in the 
eating’. Welke onderzoekslijnen 
wilden we in de ‘omgeving’ van 
de Landbouw Hogeschool gaan 
uitzetten, waarbij het uitgangs-
punt voeding en gezondheid van 
de mens - waar ook ter wereld 
- centraal zou moeten staan. De 
onderzoeksvraag die met name 
gesteld zou moeten worden, 
zou gericht moeten zijn op de 
betekenis van het eten; bijvoor-
beeld naar de betekenis van 
tomaten voor de gezondheid van 
de mens, en niet alleen gericht 
op het bestuderen van de tomaat 
vanuit het oogpunt van kleur, 
smaak, consistentie en voedings-
samenstelling. 
In de daaropvolgende 10-15 jaar 
kreeg in de opleiding voeding 
van de mens (Humane Voeding) 
het onderdeel methoden en 
technieken van onderzoek een 
zeer zwaar accent. Deze invulling 
heeft geresulteerd in uitstekend 
onderzoek en een groot aantal 
publicaties in internationale 
tijdschriften. Er werden veel 
onderzoeksfondsen verworven, 
waarmee onze uitstekende 
studenten de kans kregen zeer 
succesvolle promotieonderzoe-

het laatste Woord

ken uit te voeren. 
In de periode dat de Wagenin-
gen Universiteit het onderwerp 
voeding tot ‘core-business’ 
verklaarde werden ook de eerste 
stappen gezet om te komen tot 
een integratie van de vakgroepen 
Voeding en Gezondheidsleer. 
Het positieve resultaat daarvan 
is eenieder ongetwijfeld bekend. 
Sinds 1998 geeft mijn opvolger 
Professor Frans Kok op een 
uitstekende wijze leiding aan een 
zeer succesvolle afdeling met 
een groot aantal hoogleraren, 
medewerkers en studenten. 
Ik volg nog steeds de verrich-
tingen van de afdeling Voeding 
van zeer nabij. Ik ben trots en 
verheugd dat ik gedurende vele 
jaren met medewerkers en stu-
denten mee heb kunnen bouwen 
aan het nu sterke bolwerk VOE-
DING binnen de Wageningen 
Universiteit.

Jo Hautvast, nav-lid, emeritus Hoogleraar voeding

40 Jaar onderwijs en onderzoek 
op het terrein van de voedings-
wetenschappen aan deWage-
ningen Universiteit laat ik nu als 
een film aan mij voorbij gaan. 
Beelden komen naar voren hoe 
we met een zeer gemotiveerd 
team en met zowel enthousiaste 
als argwanende studenten van 
start zijn gegaan. Ik heb het over 
1972. Een klein aantal studenten 
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