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PERSOONLIJKE MEDEDEELING.
Als besluit van terzake gepleegd overleg tusschen het Bestuur
van de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging en onderqetee-

kende. zijn door genoemd Bestuur eenige heeren uitge noodigd
om als Commissie van Redactie de uitgave van het Neder-

landsch Boschbouw Tijdschrift als zelfstandig exploitatie-object
voort te zetten. te beginnen met de nieuwe jaargang 1929.

•

•

•

Deze aflevering is dus de laatste welke door mij alleen
uitgegeven wordt.
Ik heb hiermede voldaan aan de zakelijke ver plichting
waarbij ik tegenover de abonn é' s op mij genomen had om

-

zooveel mogelijk maandelijks versch ijnend -

in den loop

van een jaar 12 ve l druks aa n hen te doen toekomen.

Zakelijk gaf ik zelfs meer dan het verplichte: er wa ren
eenige malen af beeldingen.

•

•

•

Van deze gelegenheid maak ik gaarne gebr uik mijn gro ote
erkentelijkheid en waardeering uit te spreken voor de bebelangelooze medewerking welke mij geschonken is doo r de
J. R. BEVERSLUIS.
heeren die de Referaten verschaften.
RE DACTIONEELE MEDEDEELIN G.
Ter ken nis van de lezers wo rdt geb racht dat op de " Rondvraag eenheidscijfers boschbedruf" . opgenomen in a flevering 9.
1928. geen antwoorden zijn binnengekomen .
Red.
BOSCHBRANDVERZEKERING
door A. te Wechel.
Brandverzekering in het algemeen.
Brand beteekent plotselinge. onverwachte schade. en het
is te begrijpen. dat een ieder zich tegen dergelijke schaden
tracht te vrijwaren.

Brand is een ramp en brengt dus in ieder geval verlies
met zich mede. Er heeft vernietiging van kapitaalgoede ren
plaat s. en het blijft du s. hoe men het ook bekijkt . een schade.
Een maatschappelijk verlies levert brand altijd op. en de

