Mededelingen van de Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging
IN MEMORIAM P. M. TUTEIN NOLTHENLUS

Op 17 december 1962 overleed op zijn landgoed "het Woldhuis" te
Apeldoorn de oud-houtvester P. M. Tutein Nolthenius.
In 1909 trad de heer Nolthenius in dienst van het Staatsbosbeheer en
volgde in 1916 de toenmalige houtvester Jager Gerlings op in de houtvesterij
"Breda". Gedurende 33 jaar mocht hij in die houtvesterij het beheer voeren,
waarbij hem voor ogen stond hetgeen Van Schermbeek aan nieuwe bosbouwkundige inzichten - die toen zeker revolutionair konden worden genoemd - met volle overtuiging en grote bezieling had uitgedragen. Reeds
Jager Gerlings had als houtvester deze inzichten nagevolgd en ook Nolthenius is daarop voortgegaan.
Als zoon van de toenmalige Opperhoutvester der Koninklijke Houtvesterijen te Apeldoorn is het niet te verwonderen dat Nolthenius de bosbouw
een warm hart toedroeg en zich daaraan ten volle gaf. Als één van de belangrijkste houtvesterijen van het Staatsbosbeheer met een grote afwisseling
van bodemgesteldheid en houtsoorten was en is deze houtvesterij de praktische leerschool van velen.
Nolthenius heeft in de loop van zijn ambtsperiode veel bijgedragen aan
de praktische scholing van de Wageningse bosbouwstudenten en aan hen
die bij het Staatsbosbeheer na hun Wageningse studie bij dit beheer in dienst
traden.
Het was in die jaren volstrekt ondenkbaar dat een houtvester in staat
geacht werd zelfstandig een beheer te voeren alvorens hij enige tijd aan de
houtvester in de houtvesterij "Breda" was toegevoegd geweest.
Velen zullen met genoegen en met dankbaarheid aan die eerste tijd van
hun loopbaan terugdenken. Zij zullen zich ook weten te herinneren de grote
gastvrijheid van de familie Tutein Nolthenius en de humor van hun houtvester. Wij mogen Nolthenius zien als een regent, die met strenge hand op
de hem volkomen karakteristieke en van anderen afwijkende wijze het beheer voerde van zijn houtvesterij. De bosbedrijfsregeling had zijn bijzondere
belangstelling evenals het vraagstuk der natuurlijke verjonging van de groveden en de aanleg van cultures van eik, daarbij doorbrekende het oude
systeem van heesterbeplantingen. De zich uitstekend ontwikkelende eikenbezaaiingen in het Liesbos leveren het bewijs van de juistheid van de door
hem ingevoerde methode van verjonging.
Nadat hij in 1949 de dienst van het Staatsbosbeheer had verlaten om
zich ten volle te kunnen wijden aan het beheer van zijn landgoed "het Woldhuis", heeft hij daarbuiten de bosbouw tevens nog gediend o.a. door zich te
verdiepen in het vraagstuk van de waterschapslasten in de bosbouw waar-
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voor de Hoofdafdeling Bosbouw van de Stichting voor de Landbouw een
commissie had ingesteld waarvan hij voorzitter was.
Van zijn belangstelling voor de bosbouw getuigen de vele artikelen van
zijn hand in de vakliteratuur:
Wij gedenken hem in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift, het orgaan
van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, waarin hij zo zeer
heeft medegeleefd, als iemand die voor de bosbouw in ons land een warme
belangsteling had en die voor velen een leermeester en een vriend is geweest.
Nolthenius is van ons heengegaan, ontslapen in zijn Heiland waaraan hij
zich toevertrouwd wist. Deze wetenschap moge zijn kinderen en kleinkinderen tot volstrekte troost strekken.
H. W. Schenken berg van Mierop.
STUDIEKRINGDAG TE AMSTERDAM
PROGRAMMA VOOR VRIJDAG 15 FEBRUARI 1963
IN "KRASNAPOLSKY" TE AMSTERDAM.

9.45: Ontvangst deelnemers.
10.15: Welkomstwoord door de Voorzitter van de Studiekringcommissie,
prof. dr J. F. Kools:
10.25: Inleiding door de discussieleider, dr H. van Vloten.
10.30: Ph. Daniëls, Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen:
"Wat is recreatie en wat zijn de recreatiemogelijkheden"..
10.40: Ir W. G. van der Kloet, Staatsbosbeheer: "Wat is de recreatieve betekenis van het bos en welke eisen stelt de recreatie aan het bos".
10.50: Prof. dr G. Hellinga, Landbouwhogeschool: "Produktiebos en Recreatiebos" .
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11.00: Jhr W. F. Clifford Kocq van Breugel, boseigenaar te Doom: "Het
particuliere bos en de recreatie".
11.10: Forumdiscussie, forumleden: mr J. W. Bax, ir A. A. Bonnerna, F. G.
Breman, dr D. Burger, dr H. M. Jo11es, ir F. W. Malseh, J. H. Perié,
R. J. de Wit en ir J. F. Wolterson.
12.45: Einde van de ochtenrzitting.
13.00: Koffietafel.
14.00: Voortzetting van de forumdiscussie, gevolgd door een algemene discussie.

17.00: Einde van de bijeenkomst.
MEDEDELING AAN DE ABONNE'S
Ofschoon jarenlang na de oorlog is vastgehouden aan een abonnementsprijs van f 14,- en voor goedkope abonnementen voor personen beneden
de rang van houtvester en voor studenten slechts een bedrag van f 7,50
verschuldigd was, zien wij ons thans genoodzaakt deze prijzen, meer met de
tijd in overeenstemming, te brengen op f 20,- en f 15,-, met ingang van
1 januari 1963.
J. C. E. C. N. van Florestein Mulder.
De Penningmeester van de K.N.B.V.,

