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PERSONALIA.
Met ingang van 1 juni 1940 benoemd tot tijdelijk assistent
aan de Landbouwhoogeschool (Inst. v. Boschbouwkundig
onderzoek. afd. Houtteelt en Boschbescherming ) voor het
tijkvak van 1 juni 1940-1 juni 1941 Ir. J. van S 0 est, l.i.

Dr. jac. P. THIjSSE 75 JAAR.
Op 25 Juli jJ. heeft Dr. Jac. P. Th ij s s e zijn 75sten
verjaardag herdacht en WIj, Nederlandsche boschbouwers,
willen hierbij gaarne even stilstaan om hem onze hulde te
brengen en wel voor de zeer bijzondere verdienste die aan

Dr. Th ij s s e toekomt voor de wijze waarop hij de belangstelling voor de natuur bij jong en oud heeft weten
te wekken.
Daarbij is het echter niet gebleven, want veel heeft
Th ij s s e gedaan voor het behoud va!, terreinen, die uit
natuurwetenschappelijk oogpunt belangrijk zijn en die gewoonlijk ook om hun natuurschoon waard zijn behouden te
worden. Als secretaris van de Vereeniging tot Behoud van

Natuurmonumenten in Nederland heeft hij op .dit gebied
veel goed werk kunnen verrich ten en ook als lid van de

Commissie van advies inzake de natuurmonumenten van
het het Staatsboschbeheer heeft Dr. Th ij s s e ons land
gediend met zijn groote kennis van het Nederlandsche
landschap en van de natuurwetenschappelijke waarde van
bepaalde terreinen.

Dat de boschbouw als tak van bodemcultuur, waarvan
de houtproductie een eerste eisch is, niet steeds de sympathie van T h ij s s e had is bekend, doch wederzijdsch
begrip en niet het minst de ontwikkeling van den boschbouw in de latere jaren, waardoor meer .aandacht wordt

geschonken aan de "natuurwetenschappelijke grondslagen"
heeft deze klove goeddeels overbrugd.
Wij hopen van harte dat de 75-jarige nog vele jaren op
het gebied der natuurbescherming werkzaam moge blijven!
REDACrIE.
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L. A. RUYS.t
Op 3 Juli is, op 69-jarigen leeftijd, plotseling overleden
de heer L A. Ru y s, rentmeester van Middachten en
Kernheim.
Hoewel in geheel andere richting opgeleid - de ontslapene was eerst predikant - lag het rentmeesterambt hem
goed. Hij had zich uitmuntend ingewerkt op het gebied van
landgoederen- en vermogensadministratie en de benoodigde
technische kennis was hem niet vreemd. 35 jaren is hij rentmeester geweest; zijn werkkring was zeer uitgebreid; be-

halve over Middachten en de Edesche bezittingen van Graaf
Ben. tin c k, had hij ook buitenlandsche belangen te behartigen en bewoog hij zich op allerlei ander gebied. Vele
jaren was -hij voorzitter van de Vereeniging van Rentmees ...
ters, maakte hij deel uit van .de Commissie. voor het afnemen
van het Rentmeesterexamen en was hij lid van de Rent...

meesterskamer.
Het waren mooie Nederlandsche boschgebieden. die onder

leiding van den heer Ru y s stonden. De Middachter bosschen, de Middachtèr allee, het Edesche bosch, de Sysselt,
iedere boschbouwer kent dit alles en boschbouwend Nederland is hem dankbaar, dat hij deze kostbare 'panden zoo
v. L.
goed bewaakt en bewaard heeft.

