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Iedereen diehet voorrecht heeft gehad het onderwijs van Professor
Hudig in de landbouwscheikunde en de bemestingsleer te volgen,
zal zich de spreuk herinneren van Adolf Meier, die boven de
entree van het laboratorium van Prof. Hudig in Wageningen stond:
„Wichtig ist das gut geleitete Experiment, aber wichtiger ist die
logische Fragenstellung". Hudig zelf had dit spreekwoord kunnen
verzinnen. Hij zei op de man af: „Wat wil je nu eigenlijk weten;
voordat je tijd gaat besteden aan wellicht onnutte dingen, hetzij
literatuur, hetzij dat je gaat experimenteren of organiseren, je zult
toch eerst eens moeten weten wat je precies wilt". En even doorredenerend hoor ik Hudig zeggen: „Je moet zelf uitmaken wat je
wilt en het niet een ander laten doen". De traditie huisde op dat
laboratorium. Van de voorganger van Prof. Hudig, Prof. Aberson,
was het volgende bekend. Een student deed een proef, die enkele
weken duurde, hetgeen niet ongewoon is. Aberson kwam binnen en
vroeg de student wat hij deed, waarop deze geen antwoord had,
immers de man had gewerkt volgens het boekje, zoals dat zo vaak
gebeurt, of, zoals dat tegenwoordig heet, volgens schema. Aberson
gooide deinhoud vankolven enz.in de gootsteen met de mededeling:
„Mijnheer U bent geen machine, U bent een denkend wezen".
Hudig is een van die individualisten met durf en met een eigen
mening, die wij in deze wereld zo zeer behoeven. De naam van Prof.
Hudig zal in Wageningen de historie ingaan als die van.een groot
man. Niet alleen om wat hij op technisch gebied deed — wij behoeven hier maar te denken aan het begrip kalktoestand, bodemcomplex, ontginningsziekte, Veenkoloniale haverziekte, structuur van
de bodem en kunstmatige stabiele humus —,maar mede omdat hij
voor zijn studenten de grond tot een levend iets wist te maken.
Hudig was een docent met een grote landbouwkundige kennis, die
zijn problemen uit de landbouwpraktijk haalde. De bodem heeft nu
een keer wat met landbouw te maken en de bodemkundige, die dat
niet begrijpt, verstaat zijn vak niet. Hudig's naam zal in een adem
genoemd worden met namen als Mitscherlich, Wachsmann, Law,
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Russell en Sjollema, als een der pioniers op het gebied van het toepassen van het klinisch landbouwkundig onderzoek.
De zgn. publieke opinie, d.w.z. de opinie van de helft + 1 zs^
misschien nog eens een stempel drukken op de tijd, waarin wij
leven. Het is logisch dat, daar dit systeem voortkomt uit de koker
van wetenschappelijk gevormde lieden, dit ook een stempel op het
wetenschappelijk werk gaat drukken en op de wijze, waarop men dit
organiseert en de produkten daarvan verspreidt. Het moet daarom
nog als een meevaller beschouwd worden, dat men in de bodemkunde en de bemestingsleer nog geen P.B.O. heeft, waarin de helft
+ 1 beslist over de juiste bemestingsadviezen en men een soort
algemeen advies maakt analoog aan de C.A.O. voor problemen van
de arbeid, waarbij men elk stuk land apart als een bagatel gaat beschouwen, maar een algemeen recept gaat maken als voor een soort
eenheidsworst van redelijke kwaliteit. Dit is nu net precies de tendens van de tijd, waar Prof. Hudig niet tegen kan. Hij ziet elk stuk
grond als een stuk grond met zijn eigen problemen en als een op
zich zelf staand interessant geval en hij is nog een heftige strijder
tegen de mentaliteit van het generaliseren en de statistiek.
Wij wensen hem nog vele goede jaren toe en betuigen ons respect
aan deze nog steeds strijdbare figuur.
E.

SiüematientdeS.uiâe%mavÂL
Daar het vorige nummer van ons Voorlichtingsblad op 19 maart
uitkwam, is de afgelopen berichtsperiode slechts kort, met als voornaamste feit de bijeenkomst van de Internationale Suikerraad in
Londen. Men zou kunnen zeggen, dat de genomen besluiten onder
de gegeven omstandigheden de best mogelijke waren. De exportquota blijven op het huidige niveau van 85% gehandhaafd, terwijl
een herverdeling van teruggegeven exportquota ten bedrage van
750.000 ton plaats vond. De New-Yorkse markt reageerde tamelijk
gunstig en de officiële notering voor Cubaanse ruwsuiker is op het
ogenblik $3,10per 100lbs netto, fas Cuba, basis 96%. Tweedehands
partijtjes werden echter beneden dit niveau verkocht. Op het eerste
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