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Oorspronkelijke Bijdragen
Dr. H. J. LOVlNK 70 JAAR

De heer Dr. H. J. L 0 v i n k. die op 10 Januari a.s. 70 jaar
wordt staat reeds zóó lang in nauwe relatie met den boschbouw en hij heeft in verschillende functies door hem bekleed
daarvoor zóóveel gedaan. dat het past in het tijdschrift van
de Nederlandsche Boschbouwvereeniging hier even bij stil
te staan.

Hij werd op la Januari 1866 te Terborg geboren. bezocht
daar de lagere en later de z.g. Fransche school, om vervolgens nog eenigen tijd het onderwijs te volgen aan een school

in Anholt.
Reeds op 16-jarigen leeftijd kwam hij "in de leer" bij den
heer Copijn. boomkweeker en tuinarchitect te Velp. Op 19jarigen leeftijd had hij het hier reeds tot chef gebracht. Op
15 Februari 1887 werd hij benoemd tot opzichter van de
landerijen en plantsoenen van de gemeente Zutphen. Hij vond
toen gelegenheid door het volgen van verschillende lessen.
vooral in de Natuurwetenschappen. zich verder te ontwik-

kelen en kwam ook in verbinding met enkele hoogleeraren en
docenten van de Utrechtsche Universiteit en van de Rijks
Hoogere Landbouwschool te Wageningen. zoodat hij door
zelfstudie en door het volgen van lessen zijn kennis zoodanig
wist te vermeerderen. dat hij reeds in 1889 met succes het
examen voor de acte M.O. in de Houtteelt kon afleggen.
Met ingang van 1 Mei 1891 werd de heer L 0 v i n k benoemd tot adjunct-directeur van de Nederlandsche Heidemaatschappij en toen met 1 J uH 1892 aan den heer Bra n t s
als directeur der Maatschappij eervol ontslag was verleend.
volgde de heer L 0 v i n k hem als zoodanig op.
De Heidemaatschappij was nog in haar begintijd. Zij was
eenige jaren tevoren opgericht en moest het vertrouwen van
de grondbezitters nog winnen. Toen de heer L 0 v i n k bij de
Heidemaatschappij kwam, waren er nog slechts een paar

ambtenaren en bij zijn vertrek in November 1901 was het
aantal reeds gestegen tot ongeveer 70.
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Reeds spoedig wist hij het vertrouwen te winnen van
velen, zoodat de jonge vereeniging, aan wier hoofd hij gesteld was, weldra belangrijke opdrachten. vooral voor bebosschingen ontving; met name moeten hier vermeld wor-

den de bekende ontginningen in De Peel.
.
. Ook de Staat werd er toe gebracht om met .behulp van
de Nederlandsche Heidemaatschappij omvangrijke bebosschingen in de duinen en op de Veluwe te beginnen. De
reeds genoemde ontginningen tot bosch in de Peel en die
elders in Noord-Brabant. voorts die onder Kootwijk en in
de duinen bij Schoorl en nog zoovele andere. zijn altijd gebleven een leerschool voor velen. die later hun opleiding in
den boschbouw ontvingen .en menig jong ambtenaar heeft
\

daar zijn eerste ervaringen opgedaan.

Bij Kon. Besluit van 24 September 1901 werd Dr. L o~
v i n k benoemd tot Directeur-generaal van den Landbouw
en met 1 November daarop aanvaardde hij dit ambt en legde
dat van directeur van de Nederl. Heidemaatschappij neer.
Ongeveer 8 jaar was hij Directeur-generaal en gedurende
dien tijd heeft hij naast het vele. dat door hem in het belang
van land- en tuinbouw en van de veeteelt kon worden gedaan. natuurlijk den boschbouw. van ouds zijn speciale liefde. niet vergeten. De verdere uitbouw van het Staatsboschbeheer en ook van de Hoogere Landbouwschool in Wageningen' met haar studierichting voor boschbouw. waren zijn.

werk.
In 1909 vertrok de heer L 0 v i n k naar Indië in verband
met zijn benoeming tot Directeur van Landbouw, Nijverheid
en Handel. In zijn Indischen tijd maakte hij de moeilijke oorlogsjaren mede, maar toch wist hij ook daar door zijn energie
veel tot stand te brengen. Hij orgaI)iseerde er het wetenschappelijk onderzoek op land- en boschbouwgebied ; zoo
werd ook aan den Dienst van het Boschwezen een proefstation toegevoegd. Onder zijn bestuur kwam ook een nieuw
reglement voor het Boschwezen tot stand en werd een ernstig begin gemaakt met het beheer van de vele millioenen
hectaren bosch in de gewesten buiten Java en Madoera.
Na zijn terugkeer uit Indië werd Dr. L 0 v i n k reeds spoedig weer geroepen 'om onzen vaderlandschen. land- en boschbouw te dienen. Naast zijn burgemeesterschap en zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer, was hij langen tijd voorzitter van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. lid
van het Dagelijksch Bestuur der Nederlandschè Heidemaatschappij. voorzitter of bestuurslid van vele andere vereenigingen of wel nam hij deel aan de werkzaamheid van allerlei commissies op landbouwgebied.
De Groningsche Universiteit eerde zijn groote verdiensten
door hem bij het 300-jarig bestaan der Hoogeschool te benoemen tot Doctor honoris causa.
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LOVINK.

Waar de heer L 0 v i n k, mede om gezondheidsredenen,
thans in het buitenland vedoeft en dezen dag onopgemerkt
meende te moeten laten voorbijgaan, bieden wij hem hierbij
onze hartelijke gelukwenschen aan met het bereiken van zijn

70-jarigen leeftijd.

