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door
A.J.Zuur.
Naast zijnhoofdfunctie,dievanDirecteur vanhetBodemkundig Instituut teGroningen,heeftDr.D.J.Hissinkookenkele
nevenfuncties bekleed bijhet incultuur brengender Zuiderzeepolders.Van I927tot1935ishij nl.Lidvande "Commissie
vanAdviesomtrent delandbouwtechnische aangelegenhedenbetreffendedenproefpolder nabij Andijk"geweest enindiekwaliteit
belastmetde leidingvanhet bodemkundig onderzoekvoorhetin
cultuur brengenderZuiderzeepolders.Nadeopheffing vandie
Commissiewashijtotaanzijndood adviseur vandeWieringermeerdirectie;tot 1939officieus,daarnaofficieel.
VoorwatDr.Hissinkindezefuncties voorhet incultuur
brengender Zuiderzeepolders heeft betekend,kanhet besteals
uitgangspunt wordengenomenhet in1924verschenen "Verslagder
Commissie tothet instellenvaneenhernieuwd onderzoek naarde
baten,welkevandeafsluiting endroogmaking derZuiderzeemogen
wordenverwacht".Ditverslag omvatmeerdandetitelaangeeft:
het beoogt o.a.eenvolledig overzicht tegevenvanhetgeente
dientijde overhet landbouwkundig gedrag (enditdanindezeer
ruime zinvanhetwoord)der Zuiderzeegrondenenoverhetin
cultuur brengendaarvan bekendwas.
Het bovengenoemde verslag bevat zeerveelwaardevollegegevens overdeverkaveling,de ontwatering,degewassenkeuze en
deverbouwvandiegewassen.Hetvaltechter op,datde bodemkundige behandelingvanaldezevraagstukken tamelijk schraal
is,enookschraler dandestand vandie (opdatogenblik overigensnogweinig ontwikkelde)wetenschap toeliet.Leestmende
namenvande ledenvandeCommissie,diehetrapporthebben
opgesteld,danishetduidelijk,waaraandit tewijtenisge-
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geweest:bijdeopzet vanhet landbouwkundige werkvoor deZuiderzeewerken isdebodemkunde niet betrokkengeweest.
Deze lacune isopgevuld,toen (medealsgevolgvanhet
verschijnenvanbovengenoemd rapport)ereenproefpoldernabijA.ndijkwerd aangelegd enereenCommissiewerd ingesteld,
indewandeling meestalProefpolder Commissie A.ndijkgenaamd,
omdeonderzoekingenaldaar te leiden.Indeze Commissie zaten
demeeste ledenvandehiervóór genoemde Commissie,maar ook
Dr.Hissinkwerd tot lidbenoemd.Het iswelgoed omereven
bijstilte staan,dathetvele,dat lateropbodemkundig gebied bijhet incultuur brengender Zuiderzee-polders totstand
kwam,indeze benoeming zijnoorsprongvond.
ReedskortnadebenoemingvanDr.Hissinktot lidvande
Proefpolder Commissie 4ndijkrees ereenkwestie,die ookweer
eengoed lichtwerpt opdebetekenis vanhetwerkvanDr.Hissinkvoorde bodemkunde der Zuiderzeegronden.Het stond vande
aanvangafvast,dathet incultuur brengender Zuiderzeegrondeneenomvangrijk bodemonderzoek zoueisen,aanvankelijkwilde
demeerderheid vandeCommissie ditwerkalseeninhoofdzaak
zelfstandige organisatie indeProefpolder te4ndijkgeconcentreerd zien,Dr.Hissink evenwel in"zijn"Bodemkundig Instituut
teGroningen.
Het standpuntvandemeerderheid derCommissieheeftuiteindelijk (involledige vormtrouwens pasin1939!)gezegevierd,
maarvoordeaanvangsfase istochhetadviesvanDr.Hissink
gevolgd entu-eftmenhet bodemkundig onderzoekhoofdzakelijk
teGroningengeconcentreerd. Zelfs indiemate,dathetBodemkundig Instituut gedurende enkele jarengrotendeelsvoorhet
incultuur brengender Zuiderzeegrondenwerkte!
Nuhet bodemkundig onderzoek der Zuiderzeepolderszelfstandig isgeworden,ishetduidelijk,hoeveelditaandeGroninger periode tedankenheeft gehad enhoeveelmoeizamer,en
ookveelslechter,deopbou'wdaarvangeweest zouzijnzonderde
Groninger leerschool.
Een laboratorium isnietalleeneenruimtemetapparaten
enreagentia,doch bovenaleengetuelvanwerkwijzen,dieniet
te lerenzijnaanUniversiteit ofHogeschoolenookniette
vindenindehandboeken,dochdiehetresultaat zijnvanmoeizaamverkregenervaring,endie alleenindeomgangvandagtot
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dagkunnenwordenovergedragen.Enverder iseenlaboratorium
(entrouwenselke Dienst)bovenaleenorganisme,waarvaneen
goedefunctionering door langzaam gegroeide tradities bepaald
wordt.Doorhetwerkaanvankelijk inGroningen teconcentreren,
werdendewerkwijzenenwerkgewoontenvanhetBodemkundigInstituut overgedragenophet Zuiderzeeonderzoek.
Ditwas geen. slechte grondslagvoorhet Zuiderzeeonderzoek!Dr.Hissinkwaseenuiterstmethodischmanenookzijn
Instituut droegdaarvandestempel:inde zorg,waarmeehet
gebouw ende laboratoriawerdenschoongehouden,indezorg
diewerd besteed aanhetverkrijgenvanzobetrouwbaar mogelijkeuitkomsten,inde zorgvuldige wijze waaropdeadministratie
werd gevoerd,indezorgvuldige enmethodischewijze,waarop
deresultatenvanhetonderzoek werdenbeschreven entotrapportenverwerkt (alishetstylistischnietfraai,hetsteeds
weerherhaalde gebruikvanhetwoord zorgisbijdeze opsommingniet tevermijden).EnalsookhetBodemkundigLaboratorium teKampeninditopzichteenzekere reputatie bezit,dan
gaatdit terugopDr.Hissink enverder opzijndoorhemopgeleide laboratoriumassistenten, degebroeders A.,enM.Dekker.
Behalve dat brachtDr.Hissink inhetnieuwehuishoudenvan
het bodemonderzoek der Zuiderzeegronden ook-menmaghaast
wel zeggenals bruidschat -eenheelarsenaalvanzorgvuldig
uitgewerkte methodenvoorhet onderzoekmee:methoden,die
door zijninternationaal contactdenieuwste enbestewaren,
dieer opdatogenblik bestondenendie doorlopend werdenverbeterd.
Wat overdemethodenvoorhet bodemonderzoek isgezegd,
geldt ookvoordekennisvande bodemkunde endewerkwijze
vanhet bodemkundigonderzoek,enzelfsinnogsterkeremate.
Omstreeks 1925kendeNederland noggeeneigenlijke bodemkunde.
Menhad de landbouwscheikunde, endiewasvoor 90%bemestingsleer.FeitelijkwasDr.Hissink toentertijdedeenige
bodemkundige inNederland indehuidige betekenisvanhetwoord
(almagnietwordenvergeten,datook Ir.Maschhauptvelefacettenvande bodemkunde,dievoorhet Zuiderzeeonderzoek vanbelangzoudenblijkente zijn,bestreek).
Door zijninternationale contactenwasDr.Hissinkbovendienmetderecente ontwikkeling vande bodemkunde vertrouwd.
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Verderop zalhet belangdaarvannogter sprakemoetenkomen,
maarhiermoet tochalvast genoemdworden,dathet beschouwen
enanalyserenvanhele profielen,eenbegripalsdedynamiek
vande bodem toentertijde bijhet proefstationwezen zo al
geenonbekende,dantochgeengehanteerde begrippenwaren.
Zonderdezewerkwijzenenvertrouwdheid metmoderne bodemkundigebegrippen zouhetonderzoek naardeontzilting endeontwatering nooit zosnelopgang gekomenzijn.
Evenals demeeste andere ledenvandeProefpolderCommissie branddeDr.Hissink letterlijkvanverlangen,omzijnkennis,
vernuft enonderzoekingsmethoden opde Zuiderzeegrondentoe
tepassen,zodradeProefpolderwasdrooggevallen.Hijtoog
zeersnelaanhetwerkende eerste publikaties vandeProefpolderCommissie daterendanookvan zijnhand; "Debodemkundigegesteldheid vandeÀndijkerProefpolder inhet jaar19271928"en"Debodemkundigegesteldheid vandetoekomstigeWieringermeerpolderinhet jaar1927".
De indeze publikaties behandelde onderwerpenwarenkartering,bodemclassificatie,nomenclatuur,volumegewicht en
inklinking,enbijzondere eigenschappenalsuitwisselbarebasen,katteklei,kali-,fosfaat-enstikstofgehalte.
Hetiswelgoed,bijdeze opsomming optemerken,dat
Dr.Hissink indekeuze derproblemenende behandeling ervan
zelfweersteunde opVanBemmelenenMayer;dehoofdbetekenis
vandeze publikaties isdanook,datdedoorhengesponnen
draad weerwerdopgevat.
Voorhetverdere verloopvanhet bodemkundigonderzoek
der Zuiderzeegronden zijndeze beiderapportenvangrootbelanggeworden.Doordecontrale plaatsingvande granulaire
samenstelling enhet zoekenvaneenverband tussengranulaire
samenstelling enlandbouwkundige eigenschappen staandezerapporteninderdaad aande basisvanhetkarteringswerk derZuiderzeepolders;zelfs inopzetenindelingvandestof zijnzij
bijdehuidige rapportennogveelalnagevolgd.Ookdeoverige
inderapporten behandelde onderwerpen zijninlatertijdalle
uitgebouwd totomvangrijke onderzoekingen.
Deze eersteresultatenvanhetonderzoek kwamen zeersnel
terbeschikking (9maandennadeopdracht;eenvaakdoorhem
vermelde coïncidentie);zij zijndaarmede eenillustratie van
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hetmotto,dathijaan zijnjongeremedewerkers altijdvoorhield:work,finish,publish).
Datde eersteresultatenvanhetonderzoek zosnelter
beschikking kwamen,heeftoverigens indeontwikkelingsgeschiedenisvanhetZuiderzeeonderzoek nogeenzekererolgespeeld:
het iseenvandewapenengeweest,waarmede deProefpolder
Commissie -endit zekertotheilvanhet Zuiderzeeonderzoek heeftkunnenbereiken,datde leidingvanditZuiderzeeonderzoekinhaarhandenbleef.
Werd dusbijdeeerste onderzoekingenvanDr.Hissinkvoortgebouwd opreedsvroegerverkregenresultaten,al spoedigwerdendoorhem enzijnmedewerkers ooknieuwe inzichtengewonnen,
enweloverhetprocesvandeindroging,endedaarmede gepaard
gaande scheurvorming entoename indoorlatendheid.Latdehoofdzakenvandituiterst belangrijke indrogingsproces zosnelwerdenbegrepeneninhungevolgenonderkend,isvooreengrootgedeelte tedankenaandeinternationaalingestelde atmosfeerop
hetBodemkundig Instituut,waarmenmet eenbegripalsdedynamiekvandebodemmeervertrouwd wasdaneldersinNederland.
Bij zijnintrede indeProefpolder CommissiewashetDr.Hissinkbekend (dochditwastoennogiets nieuws'.),dat deuitwisselbare kationen (basen zeimentoen)inopde zeegewonnen
grondenvoor eenbelangrijk gedeelteuitnatrium bestaanen
datdituitwisselbare natriumaanleiding kan.geventoteenslech'
testructuur.Bijvroegere inpolderingen langs deZuiderzeekustwareninderdaad moeilijkhedenopgetreden,diegeduidwerden
alsstructuurmoeilijkheden.Menvreesde daarom zeer,dater
ookbijde jongere Zuiderzeepolders structuurmoeilijkhedenop
zoudentreden.Daardoor ishetuitwisselbarekationenvraagstuk
aanvankelijk als eenvandekernpuntenvanhet bodemkundig
Zuiderzee-onderzoek gezienenDr.Hissinkheefthieraan danook
(tezamenmet zijnmedewerker Ir.C.Spithost)veelaandacht en
tijd besteed.Erwerdenbijditonderzoekgrote methodische
moeilijkhedenondervonden.Bovendienwasmentoennognietverdacht opdeenorme gipsproduktie inde jonge Zuiderzeegronden,
diemaakte datmenvanhetuitwisselbare natriumvrijwelgeen
hinderondervond.Hierdoorhebbendeze onderzoekingen niet
opgeleverd,watDr.Hissink ervanverwachtte.Welhebben zijhet
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inzicht indeuitwisselbare kationenhuishouding der jongegrondenverhoogd.
Devele internationale contacten,waaroverDr.Hissink
beschikte,zijnintweeopzichtenvan zeergroot belanggeweest voorhet onderzoekderZuiderzeegronden.Bijhetgranulaire onderzoek werd de zandfractie ineen3-tal,later(na
het invoerendoorDr.Hissinkvaneenzeeftechniek) zelfsin
een10-talsubfracties gesplitst.Menkreegaldus eenverwarrendehoeveelheid cijfers,waarmee meneigenlijk nietswist
aantevangen.
Dooreencontactmet Zunkerwerd Dr.Hissink erevenwelop
attent gemaakt,dathetmogelijkwasdezeveelheid vancijfers
landbouwkundig zinvoltotééncijfer,hetU-cijfer,samente
vatten.HoewelDr.Hissink'smedewerker,Ir.C.Kalisvaart, eral
welingeslaagdwas,systeemte brengeninde zandsamenstelling
dermariene gronden,werd deze zandsamenstelling doordeinvoeringvanhetU-cijfer pashanteerbaar.Belangrijker nogwas,
datdoor Zunkereenkwantitatief verband werdgelegd tussen
ditU-cijfer ende capillaire stijghoogte,waterhoudendheid
endoorlatendheid.Hierdoorwerd demogelijkheid toteenlandbouwkundigewaardering der zandgrondengeschapen;opdezeweg
boekte Ir.G.Kalisvaartdeeerste successen.
Het tweede internationale contactvanDr.Hissink,datvoor
de Zuiderzeewerken belangrijk isgeweest,isdatmetDiserens.
Reedsuithetopbl.lgenoemde rapportvan1924was duidelijk
gebleken,dateengoede ontwatering voorhet incultuur brengen
derZuiderzeegronden zeer belangrijkwas.Dekennisvanhet
ontwateringsvraagstuk wasechter toentertijdenoguiterstgering,achteraf bezien,isvooralhet ontbrekenvaneenwetover
dewaterbeweging indegrondhet grote knelpunt voordeontwikkelingvanhetonderzoekgeweest.
Doorhet contactvanDr.Hissink metDiserenskwamevenweleenbruikbare formule ter beschikking,terwijldit contact
ooknogeenmethode voor de bepaling vandedoorlatendheid opleverde (de boorgatmethode).Alisdezemethode nietvangrote
betekenis voorhet Zuiderzeeonderzoek geworden,voorhetontwateringsonderzoek ophetoude land isdit initiatief vanDr.Hissinkuiterst belangrijkgebleken.
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WetenschappelijkheeftDr.Hissinkweinig bijgedragentot
degrote envoorde Zuiderzeeinpolderingen uiterst belangrijke
ontwikkeling van.ditontwateringsonderzoek;hieraanisvoor altijd denaamvan zijnmedewerkers Dr.S.B.Hooghoudt (enineen
latere fasedievanIr.M.J.Donkersloot)verbonden.Dochhetis
welaande leiding enhet gezagvanDr.Hissink tedanken,dat
Hooghoudt'sresultaten zosnelinganghebbengevonden.
Oponderdelenvanhetontwateringsonderzoek leverdeDr.Hissink zelftrouwensnogwaardevolle bijdragen: o.a.heefthij
met zijnmedewerker M.Dekkerzichbeziggehoudenmethetonderzoeknaardedichtslibbing derdrainsleuvenendrainvoegen,
eenonderwerp,dat enkele jarenindeWieringermeersterkde
aandachtvroeg.
Naarmatehet bodemkundigonderzoek der Zuiderzeegronden
voortging enook omvangrijkerwerd,kreegDr.Hissink debeschikking overeengroeiende stafvanmedewerkers,diesteeds
meer onderdelenvanhetwerkvanhem overnamen;inde latere
jarengafhijdanookmeer leiding dandathijzelfveelonderzoekingenverrichtte.Van zijnlatereigenwerkmag indeeerste plaats nogdatnaar de bodemgesteldheid vandeNoordoostpolderworden genoemd;ditonderwerp laghemoverigensweinig
enhetheeft danookniet totopmerkelijke resultatengeleid.
Verder bleefhijhetvraagstukvandeuitwisselbare kationen
endatvandeveranderingen inhethumusgehalte bijjongemarienegrondenminofmeer als zijnspecifiek domeinbeschouwen;
demededelingen,diehijinde latere jareninde vergaderingen
derLandbouwkundige afdelingdeed,handeldenmeestaloverdeze
onderwerpen.Enookde twee laatste publikatiesvan zijnleven,
op zeerhoge leeftijd geschreven,gaanoverdeze onderwerpen.
(Dehumus-enstikstofgehaltenvandeingepolderde grondenin
devoormalige Zuiderzee;1954.Devoorgeschiedenis vandeverbeteringvandoor zeewater bedorvengrondendoordebemestingmet
gips; 1954).
De eigenlijke afsluiting van zijnwetenschappelijkwerk
tenbehoeve vande Zuiderzeeinpolderingen,eneenzeerwaardige,vormt echter zijnonderzoek naar debodemkundigegesteldheid vandeachtereenvolgens ingedijkte Dollardpolders,welk
onderzoek in1935werd gepubliceerd. Inde loopvanhet Zuider-
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zeeonderzoekwarenhoe langerhoemeer processenbekend geworden,
die zichinjongegrondenafspelenenhet inzicht indieprocessenwassterk vergroot.Hetwasdaarbij ookhoe langerhoe duidelijker geworden,datdeomzettingen,dieinpasdrooggevallen
gronden plaatsvinden,eenschakelzijninhetgrote proces
vandebodemrijpingenbodemveroudering.
Inde Zuiderzeepolderswarendeze omzettingenalleeninhun
aanvangsfase tevervolgen;bijdeinde loopdereeuwenachtereenvolgens ingedijkte Dollardpolders konmeneenlanger tijdvak
bestrijken.Welke veranderingen de bodem
inde loopder
eeuwenondergaat,was
doorVanBemmelenindeDollardpoldersreedsvoordekoolzure kalknagegaan;doorDr.Hissinkwerd
ditonderzoek uitgebreid totde processen,diemeninde Zuiderzeepoldersals belangrijkhad lerenkennen.DitDollard-onderzoekis,ondankshetfeit dathet eraantengrondslag liggende
cijfermateriaaleigenlijk tekleinis,eenstandaardwerkgewordenoverderijpingvandemarienegronden.
Bijdetotnutoemedegedeelde gegevens zijnreedsenkele
malenonderzoekingen genoemd,die nietdoorDr.Hissinkzelf,
dochdoorzijnmedewerkers zijnverricht.4andereedsgenoemde
onderzoekingenoverdeuitwisselbare kationenhuishouding door
Ir.C.Spithost,degranulaire samenstelling vanmariene zandgrondendoor Ir.C.Kalisvaart,hetontwaterings-eninfiltratieonderzoekdoorDr.S.B.Hooghoudtkunnennogwordentoegevoegd die
naardeontzilting ende bodemgesteldheid vandeWieringermeer
door Ir.A..J.Zuur,naardekatteklei indeWieringermeer door
Dr.J.vanderSpek,naardemestbehoefte derWieringermeergronden
door Ir.C.KalisvaartenIr.C.Spithost.
Dr.Hissinkheeft naasthet verrichtenvaneigenonderzoek
inderdaad eenhele stafvan jongere onderzoekers opgeleid.Hij
waserdaarbijeenvoorstandervan,datmenhetvakvandegrond
af leerde kennen,aanvankelijkmoestmendanookallemonsternemingenenanalyses zelfmeemakenenzelfverrichten (bijde
landbouwkundige ingenieurs ginghijeroverigensvanuit,dat
dievande bodemkunde endeanalysetechniek nogniets wisten);
menkwama.ldusmetalle onderdelenopdehoogte.Verder besprak
Dr.Hissink alle problemenenconcept-rapportenuitvoerigmet
zijnmedewerkers (hijhadvrijweldagelijkseenonderhoud met
iedervanhen), alduskreegmeneen zeerdegelijke opleiding
opzijnInstituut.

9.
'Uitdehiervóór gegevenopsomming ishetduidelijk,dat
erdoorDr.Hissink enonder zijnleiding zeerveelwerkis
verricht.Hetiseenvandegrootste verdienstenvanDr.Hissink
voorhet bodemkundig onderzoek derZuiderzeepolders,dathij
gemaaktheeft,datditonderzoek inderdaad verrichtkon.worden.
Met dehemeigenautoriteitheefthijsteedsweer ophet belang
vanhet bodemkundig onderzoek gewezenen,gesteund doordeverkregenresultaten,daarvoor denodigemiddelenweten teverkrijgen.Dathet bodemkundig onderzoek bijde Zuiderzeeinpolderingen
van zogrote omvangisgeworden,isinderdaad indeeerste
plaats tedankenaandeonvermoeidheid,waarmee Dr.Hissinkvoor
het belangervangeijverdheeft.
A.1maghierbijdanvooralnietwordenvergeten,dathij
hierbijsteedseengewillig oorvond,achtereenvolgensbijde
Voorzitter vandeProefpolderCommissie Prof.Ir.M.F.Visser,
deSecretaris vandeProefpolder Commissie,Ir.J.F.Ligtenberg
(die tot 1935aanhet geldlaadje zat!),hetgedelegeerde lid
vandeProefpolder Commissie Ir.S.Smeding endeDirecteurvan
deWieringermeerdirectieDr.S.Smeding (die na1935denodige
geldmiddelen toemoest staan).
Ishiermede duseenoverzicht gegeven vande betekenis
vanDr.Hissink voorhet bodemkundig onderzoek der Zuiderzeewerken,relief krijgt dezeopsomming pas,alsookevendeenkele
punten (hetzijnernietveel)wordenaangeroerd,waarinhij
minderheeftuitgeblonken.Er bestond enigermate eentegenstellingtussenenerzijds degrote zorg,die opDr.Hissink'slaboratoriumwerd besteed aanhetverkrijgenvanzo juistmogelijke
cijfers enhet gemakwaarmedehijanderzijdsuit enkele cijfers
somsvergaande conclusies trok,vooraloplandbouwkundig gebied.
Verder ishet duidelijk,datDr.Hissink'swetenschappelijke
verdienstenvooraldaar lagen,waar chemie enbodemkunde elkaar
raken; tenaanzienvande landbouwkundige kantvandebodemkunde,dewaterbeweging endekartering zijn zijneigen bijdragen
vanweinig betekenisgeweest.
Staathet dusvast,dat de ZuiderzeewerkenveelaanDr.Hissink tedankenhebben,het omgekeerde isookwaar.Bij zijnbenoeming tot lidvandeProefpolderCommissiewasDr.Hissink
internationaalalweleenmanmet eengrote reputatie,maarin
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Nederland was zijnpositieminder prettig.Voordeuitvoering
vanzàjntaak beschiktehijslechtsover eenbetrekkelijk primitief ingericht Instituut (eenverbouwd herenhuis)enover
zeer beperkte personele engeldelijkehulpmiddelen.Door deer
steedsheersende controversen,geaccentueerd doordebezuinigingscampagnes dertwintiger jaren,washet geheelderGroninger proefstationseenonplezierig milieu;uiteraard kwamen
deze controversenaandereputatievandie proefstations ook
niet tengoede.
Uitdeze benauwende omstandigheden isDr.Hissinkdoor zijn
benoeming tot lidvandeProefpolderCommissie,menmagwelzeggen,uitgelicht. Zijnwerkvoor de Zuiderzee gafhemruim baan
voor zijnwerkkracht endrangtot onderzoek,daarbijvoldoende
kredietenomdeze onderzoekingen opbehoorlijke schaalaante
vattenenverdereenhem sympathiek eninspirerend milieuvoor
hetvoerenvandiscussies enhet leverenvannieuwe suggesties
enopbouwende kritiek.Opdenduur brachthet Zuiderzeeonderzoek
hem zelfsdevervulling vaneenhartewens:eennieuw Instituut,
mogelijk gewordendooreensubsidie derZuiderzeewerken.
Door zijnverdienstelijkwerkvoorhet incultuur brengen
der Zuiderzeepolders,die inhet centrumvande belangstelling
stonden,groeide ookdewaardering voorhem inNederland,zodat
hijopdenduurtotdemeestvooraanstaande leidersvanhet
proefstationwezenwerd gerekend.Het is zeker,enDr.Hissink
heefthet zelfookvaak gezegd,datinzijncarrièrede Zuiderzeeperiode degelukkigste tijd isgeweest.
Behalve door zijnwerk,heeft iemand ookdoor zijnpersoonlijkheid invloed opdegangvanzaken.Het isduidelijk,datook
Dr.Hissink als persoonlijkheid vangroot belang isgeweestvoor
het bodemkundig onderzoek derZuiderzeepolders en zelfsvoorhet
onderzoek der Zuiderzeepolders inhetalgemeen.
Deze betekenis isechter pasgeleidelijk gegroeid.Komende
uithet omstredenGroningermilieu,ietwatverbitterd doorde
voortdurende controversenaldaar,metaansprakendie zijnnationalereputatie nietschenenterechtvaardigen,metweinigbegrip voorhet overwegend landbouwkundigmilieuwaarin'hijterecht
kwam,heefthetenigetijd geduurd,eer zijnkwaliteitendoor
zijnmedeledenwerdenonderkend.Het zijnaanvankelijk vooralde
toewijdingaanhethem toevertrouwde werkende zekerheidwaar-
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mede menophem bouwenkon,geweest,diehemeengewaardeerde
plaats indeProefpolder Commissie bezorgden,eneengewillig
oorvoor zijnvoorstellen.
Naarmate dewaardering voor zijnwerktoenam,zijnpersoonlijke eerzucht doorzijnsteeds groeiende reputatie endoor
detotstandkoming van zijnnieuwe Instituut bevredigdwaren,
vermilderde zijnkarakter enkreegmennaastwaardering voor
zijnwerk ookoogvoor zijnvele goede persoonlijkekwaliteiten.
Ditkwamweerdeinvloed tengoede,diehijopdegangvanzakenuitkonoefenen,enzowerdhij opdenduureenzeerinvloedrijk lidvandeProefpolder Commissie endaarna eenzeer
gewaardeerd adviseurvandeWieringermeerdirectie,die ookin
latere jareneensteunbleefvoorhetkredietvanhet bodemkundigonderzoek.
Het isvooralaandeperiode,die ligttussenhettot
standkomenvanzijnnieuwe Instituut enzijnpensionering,
dat zijnnaastemedewerkers niet lichtuitwisbare herinneringen
aanDr.Hissink bewaren:leider indemeest prettige zinvanhet
woord (nogeenveelgeciteerde uitspraakmogehier eenplaats
vinden:wie eenleiderwil zijn,moeteenbrug zijn); dezakelijke besprekingenvaakafwisselend met doorzinvolle anekdotes
verlevendigde algemene beschouwingenoverdehistorie ende
politieke zijdevanhetvak;zijninmiddelsverkregenautoriteithoofdzakelijkgebruikend voorhetuitbouwenvanhet onderzoekendepositievan zijnmedewerkers.
Hetisde tragiek vanhet leven,datde lijndaarvanniet
tothet einde eenstijgende is.Ookde betekenisvanDr.Hissink inhetmilieuvandeLandbouwkundige afdelingvandeTieringermeerdirectie naminde loopder latere jarenaf.Maarhet
kenschetst toch de positie,diehijtot ophet laatst indeze
Vergadering innam,datbijhetafscheid vanDr.Smedingvandeze
Vergadering,hetforumvande /LfdelingOnderzoek,naarieders
meningDr.Hissink demanmoest zijn,diedegevoelensvande
aanwezigenhad tevertolken.

