Boekaankondiging

Binnenkort zal verschijnen:
Landbouwscholen in Wageningen. Uit de geschiedenis van het landbouwonderwijs n.a.v. 100 jaar colleges in de boscultuur 1883-1983 door H. van den
Bosch, Vakgroep Boshuishoudkunde Landbouwhogeschool Wageningen.
De Landbouwhogeschool in Wageningen heeft een
lange voorgeschiedenis. Uit de in 1873 opgerichte gemeentelijke landbouwschool ontstond in 1876 de
Rijkslandbouwschool. Via een reorganisatie in 1896
en een opsplitsing van de Rijkslandbouwschool in
1904 in vier zelfstandige scholen werd in 1918 de
uit de Rijkslandbouwschool ontstane Rijks Hoogere
Land-, Tuin- en Boschbouw Schoo! verheven tot Landbouwhogeschool.
Het ontstaan van deze scholen, de reorganisaties en
de onderwijsprogramma's is in "Landbouwscholen in
Wageningen" beschreven. Ook de ontwikkeling van
het landbouwonderwijs in Nederland vormt een apart
hoofdstuk. De aanstelling in 1883 van de eerste leraar
in de houtteelt, G. E. H. Tutein Nolthenius, aan de RLS
was de aanleiding tot het schrijven van een "herdenkingsboekje". Daarom krijgt het bosbouwonderwijs (en
de hierbij betrokkenen) in Wageningen meer de aandacht. Foto's en afschriften van oorspronkelijke brieven verluchten het geheel.
Bij voorintekenen tot 1 januari 1985 is de prijs
van dit ca. 200 blz. tellende boekje ƒ 17,50, bij verschijning ƒ 22,50 (studenten ƒ 20,-). Intekenen bij de
vakgroep Boshuishoudkunde van de LH, Postbus 342,
6700 AH Wageningen. Tel. 08370-82043.
Gedeelte uit "Landbouwscholen in Wageningen".
Uit het in de Kamer gevoerde debat blijkt duidelijk, dat
de meeste kamerleden zich geen juiste voorstelling
van het onderwijs in de bosbouwwetenschap konden
vormen. Eén der kamerleden had o.a. bezwaar tegen
het aanstellen van een leraar uitsluitend voor het bosbouwonderwijs en zou liever gezien hebben, dat bij
een vacature een leraar werd aangesteld die behalve.
het vak of de vakken van zijn voorganger, ook het on288

derwijs in de bosbouw voor zijn rekening kon nemen.
Gelukkig echter, dat ook enige personen, die meer van
nabij met de bosbouw bekend waren, het voorstel van
de regering konden verdedigen. Zoals de heer Reekers, die er zeer terecht op wees, dat er een groot verschil tussen landbouw en bosbouw bestaat en dat elk
dezer vakken voor zich een ernstige studie vereist.
De eerste leraar in de bosbouwkundige vakken.
In 1883 kon dan aan de Rijkslandbouwschool de eerste leraar in 'de houtteelt worden aangesteld. Per 1
september 1883 werd, voorlopig voor een jaar, voor dit
vak benoemd de heer G. E. H. Tutein Nolthenius.
Tot zijn benoeming was Tutein Nolthenius Intendant
en Jagermeester der Koninklijke, Groot-Hertogelijke
Domeinen in Luxemburg. Bij zijn aanstelling tot leraar
werd hij op zijn verzoek eervol uit deze functie ontslagen.
Gulian Eduard Hugo Tutein Nolthenius werd op 9
maart 1860 te Haarlem geboren. In zijn jeugd reisde hij
met zijn ouders o.a. in Duitsland, Zwitserland en Italië.
Na de H.B.S. begon Tutein Nolthenius in oktober 1877
zijn studie in het Boschwezen aan de Forstakademie
in Tharant bij Dresden.
In maart 1880 behaalde hij het diploma Bosbouwkundige. Van november 1880 tot april 1882 studeerde
hij verder aan de Universiteit van Leipzig. Tijdens deze
studie en daarna was Tutein Nolthenius praktisch
werkzaam te Reitzenhain in het Ertsgebergte en op het
riddergoed Pannsdorf bij Leipzig.
In november 1882 werd hij benoemd tot Rentmeester van het Koninklijk Paleis en van het Domein "het
Loo"; even daarna volgde zijn benoeming tot Intendant
en Jagermeester in Luxemburg. In 1884 kreeg Tutein
Nolthenius zijn vaste aanstelling als leraar.
Cursus over het Boswezen in Nederlands-lndië.
Het onderwijs in de houtteelt was voor alle leerlingen
van de Rijkslandbouwschool zowel van de afdeling A
als van de afdeling B, verplicht. Naast het vak houtteelt
werd ook in 1883 reeds begonnen met een bijzondere
cursus over het boswezen voor jongelui die meer ken-

nis van de bosbouw wensten, Leerlingen van de afdelingen A en B werden ook tot de lessen van deze cursus toegelaten.
De toekomstige ambtenaren bij het Boswezen in Nederlands-lndië ontvingen in die tijd hun technische
opleiding niet in Wageningen maarte Neustadt-Eberswalde. Wel werd krachtens het K.B. van 29 augustus
1880 no. 21 bij de keuze der Rijksalumni (alumnis =
kwekeling, leerling) de voorkeur gegeven aan hen die
in het bezit waren van het diploma landbouwkunde.
Konden volgens het K.B. van 19 september 1872
no. 21, jongelui in opleiding worden genomen, die aan
het eindexamen van de H.B.S. met 5-jarige cursus
hadden voldaan, bij het reeds genoemde K.B. van
1880 werd de minister van Koloniën gemachtigd Nederlandse jongelui die het eindexamen van de Rijkslandbouwschool met goed gevolg hadden afgelegd en
dientengevolge overeenkomstig het bepaalde in art.
57, lid 4 der wet op het middelbaar onderwijs, het diploma van landbouwkundige hadden verkregen, te
doen opleiden tot houtvester voor de dienst in Nederlands-lndië. Jongelui, die het eindexamen van de
H.B.S. met 5-jarige cursus met goed gevolg hadden af-
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gelegd, kwamen alleen dan voor de opleiding tot houtvester in aanmerking, wanneer zich daarvoor geen, of
te weinig, bezitters van het diploma van landbouwkundige hadden aangemeld.
De gediplomeerden van de afdeling B der Rijkslandbouwschool hadden dus voorrang boven die der
H.B.S. Om te kunnen worden aangewezen voor de
opleiding tot houtvester moesten de landbouwkundigen een vergelijkbaar toelatingsexamen doen. Het
daartoe vastgestelde programma omvatte echter niet
de houtteelt en het landmeten en waterpassen, twee
zo belangrijke vakken voor de a.s. bosambtenaren.
Hoewel sedert 1883 te Wageningen onderwijs in houtteelt gegeven werd en de jongelui die zich in 1888 aan
een vergelijkend examen onderwierpen, dit onderwijs
gevolgd hadden, lieten de bepalingen der Ministeriële
resolutie van 1881 niet toe, dat in de houtteelt (bosbouwkundige vakken) en in landmeetkunde examen
werd afgenomen. De kennis van de kandidaten in de
technische wetenschappen, waarin zij verder zouden
worden opgeleid, kon dan ook geen factor van beoordeling bij het vergelijkend examen uitmaken.
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