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genoot Lager- en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs te
Den Burg op Texel en bezocht daarna de H.B. S. te
Alkmaar. — Vervolgens bekwaamde hij zich verder aan de
Hoogere Land- en Tuinb.school en de Landb.hoogeschool te
Wageningen, waarna hij te Parijs nog eenigen tijd Biologie
studeerde. - In 1918 werd hem het Ingenieursdiploma
uitgereikt „met lof" en in 1933 behaalde hij den Doctors-
titel op een dissertatie „Conjunctuurbeheersching door
goederenschappen". - D. is adviseur van Sir Henry
Deterding in landbouwaangelegenheden en uitvoerder
van het bekende „Plan Deterding". - Hij was in 1919
Secretaris van de Commissie tot onderzoek van den
invloed van wateronttrekking door waterleidingen aan
den bodem op de vegetatie, en een jaar later Cultuur-
consulent van de Friesche Mij. van Landbouw. - In 1921
stichtte hij een eigen selectiebedrijf voor landbouwgewas-
sen op Texel, hetgeen na eenigen tijd een grooten export
van pootaardapnelen naar België, Frankrijk en West-



Duitschland tot gevolg had. — Behalve aardappelen wer-
den hier ook op uitgebreide schaal bloembollen gekweekt.
— D. schreef talrijke landbouw-economische artikelen, o.a.
in het „Landbouwkundig tijdschrift" en in „Economisch
statistische berichten", benevens enkele brochures: „De
Uitweg", (1931) en ,,De Nieuwe Economische Staat". -
Voorts is hij medewerker aan het weekblad „De Waag"
en publiceerde hij in eenige verslagen van cursussen over
belangrijke vraagstukken op landbouwgebied van de
Vereen, van oud-leerlingen der 'Rijkslandbouwwinter-
school te Schagen. Ook de rede, die D. op de „Third
Intern. Conference of agricultural Economists" hield, is
in druk verschenen. - D. heeft in den loop der jaren veel
gereisd en bezocht o.a. België, Frankrijk, Duitschland,
Zwitserland, Oostenrijk, Tsjecho-SIowakije, Hongarije,
Roemenië en Engeland. - Hij heeft groote belangstelling-
voor meteorologie, botanie en muziek en speelt gaarne een
partij schaak. — Ipenrodestraat 8, Haarlem.


