Prof. dr. Martinus Willem Beijerinck (1851-1931)
Beijerinck, prof. dr. Martinus Willem, geb. Amsterdam 16 maart 1851, microbioloog, studeerde na de HBS
te Haarlem aan de Polytechnische School te Delft waar hij in 1872 het diploma van technoloog behaalde.
Vervolgde zijn studie te Leiden in de biologie. Na zijn kandidaatsexamen in 1873 werd hij achtereenvolgens
leraar aan de landbouwschool en aan de HBS te Warffum in 1875. Het doctoraal examen in 1875 te Leiden
werd gevolgd door een leraarschap aan de HBS in Utrecht en het jaar daarop aan de Hoogere
Landbouwschool te Wageningen. Op 14 juni 1877 promoveerde Beijerinck te Leiden op het proefschrift:
Bijdrage tot de morphologie der plantegallen, benoemd tot lid van de Koninklijke Akademie van
Wetenschappen te Amsterdam 1884. Op verzoek van J.C. van Marken kwam hij naar Delft in 1885, waar hij
de eerste research-medewerker van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek werd. Tien jaar later werd hij
hoogleraar aan de Polytechnische School (later Technische Hogeschool, nu Technische Universiteit). Het
was de eerste opleiding in de wereld, waar bacteriologie tot een eigen leervak werd verheven. Er werd voor
hem een prachtig laboratorium gebouwd aan de Nieuwelaan. Beijerinck verwierf door zijn onderzoeken
internationale belangstelling. Op zijn zeventigste jaar trad hij af als hoogleraar. Intussen had hij in 1898 een
hoogleraarschap in de botanie te Leiden van de hand gewezen. In 1940 verscheen over hem een boek in de
Engelse taal. Het nieuwe microbiologisch laboratorium van Gist-Brocades in Delft krijgt nu zijn naam. De
Beijerinckmedaille, als onderscheiding toegekend voor bijzondere prestaties op het gebied van de microbiologie, is naar hem genoemd, overl. Gorssel 1 januari in 1931, zoon van Derk Beijerinck, ambtenaar bij de
Staatsspoorwegen, en Jeannette Heriette van Slogteren.
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