
OFFICIEEL ORGAAN 
VAN DE 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE ZUIVELBOND F.N.Z. 

HOOFDREDACTEUR: C. F ROOSENSCHOON 

CPro]• i r-  <^er ^Burcf 

overleden 

INHOUD: 

Bij het versoheiden van prof. Van der 
Burg (G. H. E. M. van Waes) 

Tussen de klippen (C.F.R.) 

De merkwaardige botermarkt van mid
zomer 1963 (J.R.) 

Produktie en verwerking van ingevroren 
room (J.R.) 

Het zoeklicht op Benelux (II): 
Luxemburg's moderne zuivelindustrie 
(C.F.R.) 

Amerikaanse belangstelling voor de euro-
pese markt 

Nederlandse zuiveluitvoer in april 1963 

Nieuws uit het zuivelvak 

55e jaargang 

nummer 27 — 3 juli 1963 

Op 28 juni j.l. overleed te Bennekom prof. ir. Boke van der Burg, 
oud-hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, 
ere-lid van de F.N.Z. 
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BIJ HET VERSCHEIDEN VAN PROF. VAN DER BURG 

"TVe nestor van de zuivelwetenschap in Nederland, Boke 
van der Burg, is niet meer en zijn dood betekent 

tevens het einde van een tijdperk. Het tijdperk van de 
overgang van de zuivelbereiding uit het handwerk naar 
dat van de industrie en wel van een industrie op weten
schappelijke grondslag. Het is aan deze wetenschappe
lijke grondslag dat de thans ontslapen hoogleraar zijn 
gehele leven heeft gewijd en men mag zonder enig voor
behoud getuigen, dat zijn arbeid rijke vruchten heeft 
gedragen. 

Wijlen prof. Van der Burg heeft niet alleen weten
schappelijk werk geleverd, hij heeft ook wetenschappe
lijke werkers gevormd. En deze werkers hebben zich 
weer gesplitst in enerzijds onderzoekers, anderzijds man
nen van de praktijk. Was dit het onmiddellijke resultaat 
van zijn dagelijks werk, van niet minder grote invloed 
zijn de leerboeken geweest die hij met zoveel zorg samen
stelde. 

Zijn rijke kennis en ervaring kwamen ook de F.N.Z. 
rechtstreeks ten goede in het vele werk dat de overledene 
voor onze organisatie heeft verricht als bestuurslid en 
als voorzitter of lid van tal van commissies. 

Ondergetekende heeft niet het voorrecht gehad met 
deze man, die zo terecht tot ere-lid van de Koninklijke 
Nederlandse Zuivelbond werd benoemd, samen te wer
ken, maar hij leerde de betekenis van prof. Van der Burg 
kennen uit de talloze malen dat zijn naam en zijn 
meningen, zijn werken of zijn adviezen werden aange
haald. 

In overeenstemming met de wens van de overledene 
heeft de teraardebestelling in kleine kring plaats ge
vonden. Aan het graf werd niet gesproken. Moge daar
om de stem van de F.N.Z. op deze plaats getuigen van 
de grote waardering die de coöperatieve zuivelwereld 
voor de overledene heeft gehad en nog lang zal hebben 
en van onze dank voor de onschatbare diensten die Boke 
van der Burg in zijn lange en arbeidzame leven heeft 
bewezen aan deze zuivelcoöperatie, waaraan hij zijn hart 
had verpand. 

G. H. E. M. van Waes 

Levensloop 
ö oke van der Burg werd op 19 januari 1879 geboren 
*-* te Jelsum in welke plaats jl. dinsdag de begrafenis 
heeft plaats gevonden. Hij was een boerenzoon uit een 
streek, die ook aan het eind van de vorige eeuw reeds 
uitblonk op het gebied van de veeteelt. De jonge Van 
der Burg bezocht de H.B.S. te Leeuwarden, waar hij in 
1898 eindexamen deed. Daarna studeerde hij aan de 
toenmalige Rijks Hogere Land-, Tuin- en Bosbouwschool 
te Wageningen en behaalde daar in 1904 de acte M.O. 
landbouwkunde. Na voltooiing van zijn studie in Wage
ningen was hij een half jaar werkzaam op het laborato
rium voor bacteriologie van prof. Beyerinck te Delft. 
Aldus toegerust trad Van der Burg in het praktische 

leven en wel als zuivelconsulent van de Geldersch-Over-
ijsselsche Maatschappij van Landbouw, om in 1913 
leraar aan de wageningse school te worden, waar hij 
belast werd met het onderwijs in de zuivelbereiding. Om 
zich beter op zijn leraarschap voor te bereiden, werkte 
hij in de winter van 1913-1914 aan het Rijkslandbouw
proefstation te Hoorn, dat toen onder dr. W. van Dam 
belangrijk werk deed. 

Intussen was hij reeds de erkende deskundige ge
worden op het gebied van de zuiveltechniek en de zuivel
industrie en vele bijdragen van zijn hand over weten
schappelijke en technische problemen verschenen in ons 
Officieel Orgaan. 

In 1918 werd de wageningse school veranderd in 
een Landbouwhogeschool, waarbij de middelbare acte 
landbouwkunde het recht gaf op de titel ingenieur, 
terwijl de leraar hoogleraar werd. 

Reeds voordat Van der Burg naar Wageningen ging, 
had hij samen met de heer S. Hepkema, leraar-technicus 
van de Friese Zuivelbond, een leerboek over de boter-
bereiding geschreven, later gevolgd door een boek over 
de kaasbereiding. Deze boeken waren en zijn nog steeds 
het onderwijs-materiaal dat gebruikt wordt voor het be
halen van diploma's van de F.N.Z. Zij werden trouwens 
geschreven in opdracht van onze organisatie en zij heb
ben inmiddels vele herdrukken beleefd. Deze boeken 
werden aangevuld tot een reeks van vijf, die het gehele 
terrein van de zuivelbereiding omvatten. Hoewel oor
spronkelijk bedoeld voor de opleiding van personeel van 
zuivelfabrieken, zijn deze uitgaven ook bij het middel
baar- en het hoger zuivelonderwijs op grote schaal ge
bruikt. 

Vele jaren is prof. Van der Burg bestuurslid van de 
F.N.Z. geweest als vertegenwoordiger van de buiten
gewone leden. Toen hij zijn bestuurslidmaatschap in 
1946 neerlegde, werd hij tot erelid van onze organisatie 
benoemd. In 1939 was hij reeds onderscheiden met de 
benoeming tot ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw. De Geldersch-Overijsselsche Zuivelbond heeft de 
vroegere zuivelconsulent voor dit deel van het land even
eens geëerd door hem tot erelid te benoemen. 

Behalve voorzitter danwel lid van talrijke commissies 
van de F.N.Z., was prof. Van der Burg gedurende lange 
jaren lid van de Commissie van deskundigen voor de 
eindexamens van de zuivelschool te Bolsward, terwijl hij 
daarnaast zowel betrokken werd bij het werk van de 
vooroorlogse Crisis Zuivel Centrale, als bij toezicht op 
de rijkslandbouwproefstations. 

In 1949 trad prof. Van der Burg als hoogleraar af, 
maar tot in het laatst van zijn leven behield hij een 
onverflauwde belangstelling voor zijn vak. Ook in het 
afgelopen jaar mocht de redactie nog enkele malen een 
briefkaart van de nu overledene ontvangen waarin de 
aandacht werd gevestigd op bepaalde gebeurtenissen of 
verschijnselen. 
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