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In memoriam Dr. D. J. Hissink
22oktober1874— 17januari1956
Op 17januari 1956 is te Haren (Gr.) in de ouderdom van 81 jaar overleden Dr. D. } . Hissink, ouddirecteur van het Bodemkundig Instituut te Groningen
en oud-secretaris-gencraal van de Internationale Bodemkundigc Vereniging.

Dr. D. J. Hissink.
22 oktober 1874 — 17 januari 1956.

Leven en werken van Dr. D. ƒ. Hissink zijn op belangrijke momenten van zijn loopbaan van verschillende zijden in het licht gesteld. In het Chemisch Weekblad 50, 737-738 (1954) werd hieromtrent ter ere van
zijn tachtigste verjaardag nog een overzicht gegeven.
Onze waardering en dank voor hetgeen Dr. Hissink
ons heeft nagelaten op het gebied van het bodemkundig onderzoek en voor hetgeen hij heeft gepres-
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teerd voor de bevordering der internationale wetenschappelijke samenwerking, mogen bij zijn heengaan
in het bijzonder naar voren worden gebracht.
De resultaten van Hissink's onderzockingenbp
bodemchemisch gebied (veroudering van gronden,
sorptievermogen en bascnuitwisseling) en in bodemfysische richting (textuur en structuur), welke in talrijke publikaties zijn neergelegd, getuigen door hun
inhoud en door de stijl, waarmee ze werden te boek
gesteld, van een helder inzicht in de bodemkundige
problemen. Hissink nam het initiatief tot het verrichten van agrohydrobgisch onderzoek en werkte in
het voetspoor van van Bemmelen voort aan de karakterisering van gronden ten dienste van verbetering,
ontginning en droogmaking. Hissink had oog voor de
betekenis van fundamenteel chemische en fysische
wetmatigheden bij het bodemkundige onderzoek.
Daarom zal zijn werk lange tijd invloed blijven uitoefenen op de ontwikkeling van de bodemkunde en
zijn nagelaten geschriften zullen een blijvende herinnering zijn aan deplaats, die deze Nederlandse onderzoeker temidden van de internationale wording van
de bodemkundige wetenschap innam.
Dr. D. J.Hissink kan een pionier genoemd worden
op het gebied van internationale wetenschappelijke
samenwerking. Hij heeft als zodanig niet alleen zijn
vaderland een goede dienst bewezen, maar ook een
voorbeeld gegeven, wat door toewijding en systeraa>tische arbeid op dit gebied bereikt kan worden. Verschillende buitenlandse onderscheidingen vielen hem
daarvoor ten deel. Hissink was van 1924 tot 1950
plaatsvervangend eerste voorzitter en secretaris-generaal van de Internationale Bodemkundige Vereniging;
hem werd bij zijn afscheid welverdiend het erelidmaatschap aangeboden.
• •*
Dr. Hissink was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Offcier in de, Orde van Oranje
Nassau.
,
Bij de crematie op 21 januari te Westerveld werd
onder grote belangstelling het woord gevoerd door Dr,
Ir. S. Smeding als vriend en als oud-directeur van de
Wieringermeer.
Dr. Hissink ruste in vrede.
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