
Lonkhuyzen, Jacob Pieter van. — Landbouwkundig
ingenieur, Dir. der Ned. Heide Mij. te Arnhem. — Geb. te
Heteren (Geld.), 6 April 1876 als zoon van Johan van
Lonkhuyzen en Naleke Hijnekamp. - Geh. met Hendrina
Maria Theresia van Lonkhuyzen. — Kinderen: Nauette
Jacoba, geb. 30 Maart 1904, geh. met Willem Marie Pruys,
bedrijfsleider der B.P.M, te Curacao; Derk, geb. l!) Juli
1907; Geertruida Jacoba, geb. 9 Mei 1909, geh. m. Joharmes
Cornelis van Waalwijk v. Doorn, ambtenaar op het Hoofd-
kantoor der Adm. der B.P.M, te 's-Gravenhage; Fi'edorik
Johan, geb. 12 Aug. 1912. - Na het behalen van het eind-
diploma H.B.S. 5-j.c. liet v. L. zich aan de Landbouw-
Hoogesohool te Wageningen inschrijven met de bedoeling
een studie te maken van de boschcultures in Ned. Indie. v.
L. vervolgde deze studie aan de Boschbouw Hoogeschool
te Tharandt (Saksen), terwijl hij tevens werkzaam was
op het Dep. van Financiën in Dresdcn, afd. Adm. van
Boschbouw, en oenigcn tijd in de praktijk van den
boschbouw werkzaam was in het Ertsgebergte. In Leiden

en te Wagenin-
gen deed hij nog
eenige botani-
sche studies. In
1899 behaalde
hij het diploma
Houtteelt M.O.
en in hetzelfde
jaar trad v. L. in
'dienst bij do
Nederlands oké

Heide Maat-
schappij , waar
hij aanvankelijk
als ambtenaar,
vervolgens als
adjunct hout-
vester, houtves-
ter, adjunct Di-
recteur en ten-
slotte sedert
1910 als Direc-
teur werkzaam
was. In 1936 be-
reikte bij den
leeftijd van zes-
tig jaar en was

dientengevolge gedwongen af te treden. Daar de nieuw-
benoemde Directeur echter binnen een jaar overleed,
werd v. L. aangezocht do leiding wederom op zich
te nemen. Voorts bekleedde en bekleedt v. L. nog diverse
openbare functies, waarvan genoemd moeten worden: lid
van het comité ter bcstudoering en bestrijding van de
lepenzickte en van de Commissie ter bestudeering en be-
strijding van insectenplagen; Voorz. van de Stichting tot
Bescherming van Prae-historische Cultuurmonumenten
in Gelderland; bestuurslid van de Ned. Landbouw Han-
delskamer; bestuurslid van de Ned. Vereen, van Rent-
meesters; Voorz. van cle Comm. voor Bemestings- en
Grondverbeteringsproeven in den Boschbouw; Voorz.
van de Comm. voor het onderzoek der exotische boom-
soorten; lid van het bestuur van het Ned. Visscherij proef-
station en Laboratorium voor materialenonderzoek; lid
van den Boschraad; lid van het Dag. Best. der Stichting
„het Geldersch Landschap"; lid van het Biologisch Sta-
tion; Ie Secr. van de Hoofdafdeelingen „Fruitteelt",
„Zoetwatervisscherij" en „Ruilverkaveling" der Ned.
Heide Mij. - In de stad zijner inwoning bekleedt v. L. ver-
schillende functies, als President-Kerkvoogd der Ned.
Herv. Kerk, Voorzitter der Commissie voor Bijzondere
Noodcn, bestuurslid van eenige christelijke scholen, van



de Vereeniging tot bevordering van Vreemdelingenver-
keer enz. — Tal van bewijzen van waardeering werden hem
toegekend, w.o. het Bidderkruis van de Orde van Oranje
Nassau; het Officierskruis van deze Orde; het Officiers-
kruis van de Orde van Leopold II en het Commandeurs-
kruis in deze Orde. — Van zijn hand verscheen het boek-
werk „de Houtteelt" alsmede diverse tijdschriftartikelen.
- v. L. maakte vele reizen naar het buitenland, waar hij
congressen bijwoonde en besprekingen voerde. — Apel-
doornscheweg 242, Arnhem.


