
Musschenbroek, Ir. Jan Rudolph van. - Directeur van de
West-Borneo Cultuur Mij. - Geb. op 3 Pebr. 1873 te Bui-
tenzorg op Java. - Vader: Mr. Samuel Corneille Jean Wil-
helm van Musschenbroek, resident van Menado.; Moeder:
Jkvr. Willemina
Henriëtte Te-
ding van Berk-
hout. - v. M. is
geh. met Elisa
Petronella de
Kuyper, op 11
Sept. 1908 te
's-G-ravenhage.
- Zij schonk het
leven aan Eliza
Willemina, geb.
28 Nov. 1913,
thans leerares
midd. onder w.
teekenen te 's-
Gravenhage. —
v. M. bezocht
de L.S. te De-
venter en te Lei-
den en vervol-
gens het gyinn.
te Delft, en
deed na eind-
examen aldaar
nog eindexamen
H.B.S., om te
gaan studeeren voor civ.-ingenieur. In 1898 verwierf hij
het ingenieursdiploma, v. M. studeerde nog een jaar bouw-
kunst, en daarna nog vier jaar a. d. Acad. voor Beeldende
Kunsten te 's-Gravenhage. - Later deed v. M. practisch
actueel sociaal werk, o.a. als mede-oprichter van de sociaal
techn. Vereen, van democrat. ingenieurs en architecten
een woningonderzoek in de destijds beruchte „Gribus" te
Delft. Verder was hij mede-oprichter van de Ver. van soc.
adviezen. Een artikel van zijn hand opende ook voor vrou-
welijke studenten den toegang tot de toenm. Polyt. School.
Een ander artikel was gewijd aan het wegnemen van de
belemmeringen voor het gaan studeeren aan Ned. hooge-
scholen voor studenten uit Zuid-Afrika. - Op kunstge-
bied bewoog v. M. zich eveneens met eenigen invloed, hij
schreef over destijds actueele zaken als het dempen van



de Haagsche grachten; verder de Hofvijver in verband met
stedenschoon; behoud v. d. Scheveningschen tol, en richtte
tezamen met andere Delftsche kunstbeoefenden een kunst-
kring op, „De Delftsche Kunstkring", en ontwierp, tot
president verkozen, op verzoek de statuten, en richtte met
eenige leden een huis in het Begijnenhof in tot tentoon-
stellings- en bij eenkomstruimte. - Hij schilderde eenig
verdienstelijk werk en leverde decors en versieringsont-
werpen voor gymnasium- en universiteitsfeesten, en een
kinderoperette, en vervaardigde in opdracht der directie
een vogelvlucht van de Delftsche Oliefabriek Calvé. Al-
doende kwam v. M. tot een nieuw inzicht inzake historische
basis en origineele gedachte bij vakken van kunst en tech-
niek en ook taal — als vakken uit de menschheid zelf ge-
groeid — welk inzicht hij op advies van Prof. Casimir in
boekvorm zou verwerken en waarover hij tevoren onder
den naam „Organisch denken" een lezing, uitgewerkt voor
architectuur, had gehouden voor de Mij. t. bev. der Bouwk.
afdeeling 's-Gravenhage, Pebr. 1913. - Ook mocht v. M.
de voldoening smaken, door zijn bemoeienis het bekende
aardige oud-Holl. „Burgje van Sion" nabij Delft, destijds
met slooping bedreigd, behouden t'e doen blijven. In 1913
verwierf v. M. in versch. landen octrooi op een vinding
voor drogen van copra bij gefixeerde temperatuur. Een
in Indië gebouwde proefinstallatie verwierf gunstig resul-
taat en trok de bijzondere belangstelling van den regee-
ringscommissaris voor bevolkingscultuur. De algemeene
ontreddering door den ingetreden oorlog maakte aan een
en ander een plotseling einde. In 1910 in contact gekomen
met de N.V. West-Borneo Cultuur Mij., deed v. M. eenige
jaren later zijn intrede in de directie. In den loop der vol-
gende jaren tot de overtuiging gekomen, dat de innerlijke
organisatie op vele punten hervorming behoefde, uit-
breiding der aanplant zeer wenschelijk was en sterk aan-
dacht geschonken moest worden aan opkomende ver-
beteringen van bedrijf en aanplant bij de Hevea-cultuur,
zou het door den moeilijken financieelen toestand nog
jaren duren, eer de weg tot realiseering zich opende. Bij
het uitvoeren van het uitgestippelde program van verbe-
tering, ondervond v. M. volledige medewerking van den
gedel. commissaris, A. Kuntze. - De afgelegen ligging
in het binnenland van Borneo leverde bovendien allerlei
onverwachte moeilijkheden op, welke speciale voor-
ziening vereischten. Wat betreft vakwisselwerking van
den administrateur, trachtte v. M. zoo goed mogelijk te
voorzien, door zijn administrateur op de hoogte te houden
van wat wenschelijk toescheen, op het gebied van weten-
schap en techniek; hij van zijn kant wisselde zijn ervarin-
gen uit met hem. - Dank zij de inlichtingen, die een In-
disch planter verstrekte, kon v. M. den administrateur op
de hoogte stellen van details inzake het oculeeren der cul-
tures, hetgeen voor de mij. van groot belang was. - Daarna
kwam de crisis, waarvan de noodlottige gevolgen slechts
konden worden afgeweerd, dank zij financieelen opofferin-
gen van den gedel. "comm. en één der commissarissen, en
de taaie volharding van den administrateur. - Bij de over-
productie van de crisisjaren, moest volgens het oordeel van
v. M. de overheid direct of indirect regelend tusschenbeide
komen. - Een regeling als door hem bedoeld is inmiddels
tot stand gekomen, zoodat de toestand weer eenigszins
houdbaar is. - v. M. maakte zakenreizen naar Engeland en
Duitschland en bezocht verschillende landen in Europa. -
Laan Copes van Cattenburg 92, 's-Gravenhage.


