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J. GOODIJKf
25 Augustus 1896- 7 Februari 1954'
Indeouderdom van57jaar overleednaeenkorte ongesteldheid deHeerJ. GOODIJK,
chef van de buitendienst van het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut
T.N.O.te Groningen.
GOODIJK werd 25Augustus 1896te Oldeklooster in degemeente Wonseradeel (Fr.)
geboren. Een groot gedeelte van zijn jeugd br;acht'<h|jfttt Mafum (Gr.) door, wâar hij
een landbouwcursus volgde. Hij behaalde vervolgens het diploma van de Rijkslandbbuwwinterschool te Groningen en werd op 1Mei 1920als technisch ambtenaar aan
het Rijkslandbouwproefstation verbonden. Zijn naam was in dejaren tussen 1920 en
1930, toen hij werkte aan de Afdeling „Zand- en Veengronden" onafscheidelijk verbonden aan die van de directeur Ir J. HUDIG en van de landbouwkundige, de Heer
C. MEIJER. De resultaten der proeven over Veenkoloniale haverziekte, Hooghalense
ziekteen ontginningsziekte, aangelegd in deVeenkoloniën en op de noordelijke zandgronden,werdendoorhengezamenlijk aandepractijk gedemonstreerd en uitgedragen.
Na dekomst van Prof. Dr O. DE VRIESen inverband met dehiermee samenhangende reorganisatie van het proefstation kreeg GOODIJK langzamerhand ook bemoeienis
met de proefvelden op de klei-en zavelgronden. Hij klom op tot hoofdassistent eerste
klasseAen werdchef van een uitgebreide buitendienst. Na deinstellingvan de „Com-
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missievoor Onderzoek naar de bekwaamheid inproefveldtechniek" doordeDirectie
vandeAkker-enWeidebouwwerdhijdaarvaneenderinstructeursenexaminatoren.
GOODIJK mageen pionier van het assistentenwezen genoemd worden. Hij heeft de
sterkegroei van het onderzoek teveldevan het begin af meegemaakt enheeft tot de
leidendefigurenbij de opbouw van het technische apparaat daarvoor behoord. Hij
heeftveelwerkopuitstekendewijzeverrichtenhadinzichtenvertrouwenindebetekenisvanhet onderzoek.Hijwaseenvraagbaak voor velenenliethetinitiatief vanzijn
medewerkerstot ontplooiingkomen.Hijverrichttezijntaak, dieveelzorgenmetzich
bracht,metwaardigheidenkunde.
GOODIJK waseenmanvan karakter. Eenvoudig, eerlijk enrustig verrichtte hij zijn
werkzaamheden. Het was gemakkelijk ommet hem over allerlei aangelegenheden te
spreken.Hijwaspractischenzakelijk ingesteld enhadhartvoor dezaak.Hij hadbelangstelling voor decultuur in het algemeen en voor de ontwikkeling daarvan ophet
platteland inhetbijzonder. Hijwasenbleefeenmanvanhetland,vanzijngeboorte^
'v,. grond. Hij stelde belang ü^de welvaart der bevolking en in wat deze van het leven
maakte.
GOODIJKheefteenrijklevenachterzich.Erblijft eenopenplaatsinzijngezin,inzijn
werkkringentemiddenvanhetcorpsvanassistenten.Hijrusteinvrede.
P. BRUIN
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