
Dudok van Heel, Dr. Ir. Joannes Petrus. - Scheikundig
ing., dir. Kon. Beetwortelzaadcultuur Kul m & Co. N.V. —
Geb. 17 Apr. 1891 te Naarden. - Zoon van Joannes Petrus
Dudok van Heel en van Adriana Margrieta Jacomina.

Kuhn. - Geh.
m. Mary Nancy
Mercier, geb. 22
Oct. 1891. -
Kinderen: Jo-
annes Petrus,
geb. 26 Juli
1918 en Antoi-
nette Henrictte
geb. 10 Juni
.1920.-D. v. H:.
doorliep de la-
gere school,

Ml > . ' » . deed in 1919
eindexamen v.
d. leö-j.H.B.S.
te Amsterdam
en werd inge-
schreven als
student aan de

Technische
Hoogeschool te
Delft. In 1914
deed hij candi-
daatsexamen.

Hij werd gemo-
biliseerd bij het

Reg. Gcnietroepen te Utrecht en ingedeeld bij den Staf te
Utrecht en vervolgens te Naarden, waarna hij op l Jan.
1919 als .lc luit. v. d. Genie den militairen dienst verliet.
Intusschen. was hij te Delft afgestudeerd en hij promoveer-
de in 1925 bij Prof. Dr. van Itersoii te Delft op proef-
schrift, getiteld: „Onderzoekingen over de ontwikkeling-
van den anthere, van den zaadlmop en van het zaad bij
Bèta vulgaris". Als leider van de selectie kwam hij in het
bedrijf van zijn. vader, waarop in 1925, bij de omzetting-
van het bedrijf in een commanditaire vennootschap, vader-
en zoon beheerende vennooten werden en H. W. Kuhn
commanditair vennoot. Anno 1931 werd het bedrijf omge-
zet in een N.V. D. v. H. werd evenals zijn broeder, Mr.
W. H. D. v. H., die inmiddels afgestudeerd was, directeur.
Hun vader bleef in de N.Y. als gedelegeerd commissaris,



terwijl H. W. Kuhn zich uit de zaken terug trok. Het bedrijf,
dat is voortgekomen uit een suikerfabriek, gesticht door
den grootvader van D. v. H., juist tegenover de plaats
waar de tegenwoordige fabriek staat, werd in den loop der
jaren belangrijk uitgebreid. Door het teelen van de beste
bietsoorten, het verbeteren van de selectie-methoden,
chemisch analyseeren enz., heeft men langzamerhand de
productie van' 300.000 tot 3.000.000 K.G. suikerbieten-
zaad kunnen opvoeren. Geëxporteerd wordt o.a. naar
Engeland, Ierland, Frankrijk, België, V.S. en de Bal-
tische landen. Na afloop van het 5de Intern. Technisch en
Chemisch Congres van landbouwindustrieën, waarvan
D. v. H. secretaris-generaal was, werden hem de onder-
scheidingsteekenen van commandeur Mérite Agricole en
ridder van Oranje-Nassau uitgereikt. - Hij is lid van het
bestuur en curatorium v. h. Lyceum te Bussum en bestuur-
der van den Kweekersbond, perm. lid van de Commission
Internationale des Industries Agricoles en commissaris
van de Koninklijke Handelmaatschappij v. h. Boeke &
Huidekoper N.V. Van zijn hand verschenen: „Onderzoe-
kingen over het aschgehalte in het perssap van verschil-
lende suikerbietstammen", „De beteekenis van selectie
voor de uitkomsten van onze suikerbietenteelt", ,,1'Amé-
lioration de la betterave par la sélection génétique", „Les
problèmes actuels de l'amélioration de la betterave a
sucre", „Inheritance of Bolting in Sugarbeet". Voorts
schreef hij in het propagandistisch tijdschrift van het be-
drijf. - D. v. H. maakte tallooze zaken- en studiereizen
naar Engeland, Frankrijk, België, Polen, Roemenië, Italië
en Amerika. - Hij is een liefhebber van filmen, nam o.a.
zijn geheele bedrijf op, en leest gaarne literatuur op histo-
risch gebied. - „De Rietkraag", Naarden.


