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7'October 1938"te Wagenmgen In hotel >;.de Wereld te
19.30 uur.
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·3" Jaarsverslag : over' 1937:{is .reeds,0I?genom'en1)in::de Fe~,!L bruari_afleveriilg:J938i .blz.·.·63 'eiv:) .mb ,mn"slIluh
c:4hRe~ening 'en' verantwoordiri§' van:' de, gel.dmidäelen van
.:!Fde"c.veieeniging. ei/an, het :'tijdschrifb~en,,:v~n': hei Van
oL,·Schermbeèkfonds ovedr937.'rlqim( ,noLd .""j,,.!
5. Bégrooting van ontvangsten· en uitgaven :,voor:, Het jaar
.n~r1.939<,t;n'::vast~itëlling· ,van ,. de ,'contributie' ~:voor~:dat jaar.
'6:':Benoeming,"van een kascomniissie. ~van·: 3 Jedéh ,voof'Jhëti
on' nazieri-: van~' de' rekeningen';'~ovèr Jhet-: jaar.: l'938,:!iliet be;'r'~~stuur' geeft; in' overWeging -,i!l idie: çoç:].'missici-te benoemen'
de heeren: Ir. A. A. Bon n e ma,,:G'M.,·v,a'n/.t'H 0 f f
I"llen Dr.}" de"H6 o:g h::""rh"bno ",b~o:iid d
7·.,.\lerkiezing .yan 'een .. bestuurslid in:deplaats'varr:den heer
td,Or."H. !<v'à'Il rV,l:o, te fir (.';iet ...herkies):>aar ),;' Het· ,bestuur
heeft voor deze vacature ingevolge art::'19 van':het H. R.
de volgende riiet bindende candidaatlijst opgemaakt (alphabetische volgorde).
I. Ir. W. B ur d e t te Laren (N.H.).
2. Dr. Th. C. OudemaÎÎs"te Putten (Gld.).
B. Verkiezing van een lid van de redactiecommissie in de
plaats van den heer P. B 0 0 d t (herkiesbaar). Het
bestuur heeft voor deze vacature ingevolge de artikelen
2 en 19 van het H. R. de volgende bindende candidaatlijst opgemaakt (alphabetische volgorde).
I. P. B 0 0 d t te Den Helder.
2. Dr. J. de Hoog h te Zwolle.
9. Benoeming van een commissie van 7 leden ter herziening
van het in 1928. door een door de Nederlandsche Boschbouwvereeniging ingestelde Commissie uitgebrachte verslag. inzake het brengen van meerdere eenheid in de af-
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metingen en benamingen der inlandsche houtsorteeringen
(z.g. Standaardeeringscommissie).
Het bestuur geeft in overweging in deze commissie te
benoemen: (alphabetische volgorde)
Dr. J. R. Be v e r~.;liMhte,"!W~geningen
Dr. G. Hou t z a g'e'r s te /Ä.rnhem
J. H. Mem e I i n k te Harskamp
J. C. E. C. N. M u I der te Het Loo
Dr. A. A. C. S p r a 'ng' eTs fe Utrecht.
Twee afgevaardigden van de Groep Inlandsche Hout-
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Vrijd'afrx7' October:, 1938. :~',·)/~h,<. 1r,(Ylr-~ "ii~'" f,fJ:;iI .'r~~· --·/.+:.r;
lO'"~12-"uur':::Hro'f;")3rt E;j W· i ed em!a,n nc:.te.:Ebérswálde :

n~heibn"P.reussischè: .Versuchsanstalt. ,für;: WaldwirtschMt :
~A:Uffors.tung: vón"'Oedland"
Nordwesi~Europa';:
1'3:15"-'o-17,uur,:,'Excursie met Prof. Dr.'E. Wi eid e m an n'
naar bezaaiing,en op de Veluwe; (:iJ'>.r: ;~.~. 1">I;\rl':~:>:
l8; uur :: Gemeenscnappelijke 'niàaltijd lni':,Hotel 'de WeéeId"
!~'3mlDv te:.-W ágenîllgén'.!("' fj
",J :">_ '-'p ': ;,.- !'':i':~' ,,;.-: . t ," '-'J~; 'r:i
19:30cuilr'.:'Algèmeene: vergadering';in' genoemd· hotel.'·' ,. ?h
Zaterdag 8 October 1938.
.." ,_\ ie \i"f:"J" m;: ,'Cl
9.h10.45;uur': ,'Mr; :F.' FI'or:scnü·tz;te' :Velp: (Gld:O):
.. Nieuwe inzichten in de 'g'eschiedenis<van' ,:bosch,r
heide en zandverstuiving in Nederland".
11-12.30 uur: Ir. J. V I i e g er te Utrecht: "De boschstatistiek van Nederland" .

"'nom

In

Zij. die aan de excursie en (of) aan den gemeenschappelijken maaltijd willen deelnemen en (of) logies besproken
w.enschen te zien, worden verzocht bijgaande briefkaart vóór
3 October a.s. in te zenden bij Dr. H. van V lot e n.
Belmontelaan 5 te Wageningen.
De Secretaris van de Nederl. Boschbouwvcreeniging.

H. W. SCHENKENBERG VAN NIEROP.

Personalia.
F. A. RUSCH.
Op 1 Augustus jl. heeft de boschwachter Ie klasse F. A.
Rus c h wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd den dienst van het Staatsboschbeheer verlaten.
Rus c h behoort tot de pioniers op het gebied van de
duinbebossching in ons land. Ruim 44 jaar heeft hij in de
duinen gewerkt en zijn kennis en doorzettingsvermogen heb-

ben veel tot het welslagen der bebosschingen bijged,agen.
Hij werd in den boscnbouw opgeleid te Frederiksoord. In
1894 werd hij in Schoorl te werk gesteld om een begin te
maken met het moeilijke werk van d,e bebossching dezer
schrale duinen. Al spoedig bleek, dat voor de N ederlandsche
toestanden een eigen bebosschingsmethode moest worden
opgebouwd. Rus c h heeft daaraan onverflauwd en met
zelf-critiek gewerkt. Mislukkingen zijn hem -'. waar nog
"

zooveel ervaring moest worden opgedaan ----I niet gespaard
gebleven, maar zîjn groot zelfvertrouwen in het welslagen

van de bebossching deden hem ook bij tegenslag niet versagen.
De stemmen, die in den beginne mislukking verkondigden
zwegen allengs en Rus c h heeft het genoegen mogen
smaken van een steeds toenemende waardeering van het
resultaat va nzijn werk.

Behalve te Schoorl heeft Rus chook vele jaren in de
duinen te Noordwijk gewerkt en op beide plaatsen vormen
de zoo geslaagde beplantingen een blijvend gedenkteeken
van zijn stagen arbeid.
Moge het hem gegeven zijn nog vele jaren van zijn wel-. verdiende rust te genieten.
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