






De Onthulling van het Lamminga-Monument. Indrukwekkende plechtigheid te Tegal. HULDE AAN DEN
GROOTEN LEERMEESTER".

r een onzer redacteuren). (Telefonisch). Tegal. 29 April. onzer redacteuren meldt dd. hedenl telefonisch uit
Tegal: uochtend had onder begunstiging ai niet te warm weder in tegenheid van een groot aantal
genoodigbelangstellenden op den vastgestell de onthulling plaats van het op rerf van het residentie-kantoor
te pgerichte gedenkteeken ter eere van dachtenis van ir. A. G. Lamminga. n tijd voordat de ceremonie een '
nam verrichtte de politie de nooettingen en stelde een eerewacht '■eldpolitiemannen uit Tegal zich op ;
residentie-kantoor. het afdak der feesttent welke met n vlaggen was versierd, bevond . n spreekgestoelte,
waaraan een

fotografische afbeelding was bevestigd van den man, wiens nagedachtenis door het te onthullen monument
heden wordt geëerd. De foto stelt den heer Lamminga voor te midden van zijne medewerkers bij de opening
van het aquaduct Pontjol van de Pemali-werken in 1901.

Verder bevond zich hier een groote foto van H. M. de Koningin.
De belangstelling.

Toen tegen negen unr gouverneur Van Gulik. die vergezeld was van den resident van Tegal, den heer J. C.
Brinks, aankwam bevond zich een groot gezelschap van autoriteiten en belangstellenden inde feesttent
bijeen. Wij noemen van hen inde eerste plaats den adjudant van Z. Exc. den gouverneur-generaal, den
luitenant ter zee 2de klasse B. Q. Boelen, die den Landvoogd bij deze plechtigheid vertegenwoordigt, en
voorts de heeren ir. J. H. L. Ch. Gusd o r f, hoofd van den provincialen waterstaat van Midden-Java; ir. S. H.
A. Begemann, hoofd van de afdeeling irrigatie van idem ; ir. A. J. N. Nijm a n, hoofd van de afdeeling
irrigatie van het departement van B. 0. W., voorzitter van het centraal comité voor de oprichting vaneen
gedenkteeken voor wijlen ir. A. G. Lamminga, vertegenwoordiger van den directeur B. O. W., ir. E. H. M.
Uljee, die door ongesteldheid verhinderd was; i r E. J. L. Füh r i, hoofdingenieur irrigatie-afdeeling Pemali-
Tjomal; B. H. Paerels, hoofd van de afdeeling Landbouw van het departement van Landbouw, als
vertegenwoordiger van dr. Bernard, directeur van het departement van L., N. en H.; ir. Wouter Cool,
voorzitter van het bestuur van de groep Ned.-Indië van het Koninklijk Instituut 'van Ingenieurs, als
vertegenwoordiger van dit instituut aanwezig; ir. J. A. deLi n t, Loot'd van den Dienst van Toezicht der S.S.
te Bandoeng, als vertegenwoordiger van de Vereeniging van Delftsche ingenieurs ; ir. W. F. Eysvo o g e 1
en ir. J. Th. Rietveld, beiden vertegenwoordigend de Vereeniging van Waterstaatsingenieurs in Ned.-Indië ;
ir. J.H. Hoytema, hoofdingenieur van den dienst voor de landsgebouwen, C. C. P1 anti n g a,
vertegenwoordiger van de Vereeniging van Bouwkundigen; de regenten van Tegal, Pekalongan, Batang en
Pemalang-, en de patih van Brebes namens den regent, die ernstig ongesteld is ; D. J. Spanjaard,
burgemeester van Tegal; alle assistent-residenten van Tegal en Pekalongan ; mr. G. H. C. Har t, algemeen
secretaris van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikantenin Ned.-Indië, die namens den verhinderden
praeses aanwezig was; mevr. ir. C. C. J. Swaan-Koopma n ; en vele anderen. De resident van Pekalongan, de
heer J. J. M. A. Popelier, was door ongesteldheid verhinderd. Bij de aankomst van den gouverneur
presenteerde de eerewacht het geweer en speelde de muziek het Wilhelmus. De gouverneur en de resident
werden ontvangen door de heeren ir. E. J. L. Fiihri en ir. W. Swaan, sectie-ingenieur der irrigatieafdeeling
Pemali-Tjomal. Nadat de gouverneur de leden van het Centraal Comité en eenige andere aanwezigen had
begroet trad de voorzitter van het Centraal Comité, de ir. A.J. N. Nyman naar voren als eerste spreker.



Rede Nyman.

Hy ving aan met allen een hartelijk welkom toe te roepen. In het bizonder verklaarde spreker het op prqs te
stellen, dat Z. Exc. de Gouverneur-Generaal door zich by deze plechtigheid te doen vertegenwoordigen, bfijk
wilde geven van zqne hooge belangstelling voor deze voor de ingenieurs in Nederlandsch-Indië zoo
belangrijke gebeurtenis. Mede is spreker bizonder erkentelijk voor het feit dat zoovele andere autoriteiten
gevolg hebben gegeven aan de uitnoodiging tot bijwoning van deze onthullingsplechtigheid. Spreker geeft
dan een overzicht van de ambtelijke loopbaan van wijlen ir. Lamminga en besluit met te vermelden dat de
regeering de verdiensten van den grooten ingenieur erkende door hem aan te zoeken voor het directeurschap
van B. O. W., in 1908 welk vereerend verzoek ir. Lamminga meende te moeten afwijzen in verband met den
gezondheidstoestand van zijn echtgenoote. In Januari 1909 verzocht en verkreeg hij eervol ontslag: en
vertrok naar Nederland, waar hij ook weer werkzaam was in het belang van de irrigatie in Ned.-Indië. Hij
werd toch hoogleeraar te Delft en trachtte zijn studenten bij te brengen de grondbeginselen der irrigatie-
techniek zooals die in Indië worden toegepast. Vervolgens geeft spr. uiting aan zijn waardeering voor de
gelukkige keuze van het monument, nl. te Tegal waar ir. Lamminga een wel zeer belangrijk deel van zijn
ambtelijke loopbaan heeft doorgebracht. Spreker roemt de groote technische kennis, de stoere werkkracht en
het helder inzicht in tal van zaken van ir. Laminga, die de grondlegger is van de moderne irrigatietechniek,
die land en volk van deze gewesten zoo liefhad. Spreker herinnert aan de oprichting van het comité tot eere
van ir. Lamminga’s nagedachtenis, memoreert de prijsvraag, waarop acht antwoorden inkwamen, waarvan
dat van den heer Goedbloed werd geaccepteerd en beslujt met de mededeeling dat er voor het comité nog
èèn vraag op te lossen overbleef: het lag toch niet alleen inde bedoeling om een monument tot stand te
brengen, doch tevens om dat in stand te houden. De burgemeester van Tegal heeft toen namens den
gemeenteraad van Tegal verklaard, dat na de voltooiing de gemeente prijs zal stellen op het beheer en het
onderhoud van het gedenkteeken. Vervolgens verzoekt spreker den bloedverwant van wijlen ir. Lamminga,
den heer ir. Duys, om het monument te onthullen.

De onthulling.
Terwijl het oranjedoek valt en het fraaie gedenkteeken onthult, verrijzen allen van hun zetel; fanfares
schallen, moorslagen donderen, — het is een indrukwekkend moment. De glazen worden geheven en den
grooten doode wordt een eerbiedige dronk gewijd. Als de fonteinen van het monument spuiten, treedt
opnieuw i r. N ij m a n naar voren en deponeert aan den voet van het gedenkteeken een krans namens de
centrale commissie. Op het lint zijn de woorden gedrukt: „Hulde aan den qr ooien leermeester."

Wegens overvloed van kopie en advertenties moeten heden eenige correspondenties uit Midden-Java blijven
overstaan tot Donderdag; een gedeelte er van vindt heden reeds plaatsing inde rubriek Ned.-Indië. De derde
pagina van ons Eerste Blad van Donderdag zal evenals de gebruikelijke Midden-Java-pagina van het Tweede
Blad van dien dag geheel gewijd zijn aan Midden-Java-Nieuws.
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