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T er inleiding
Of liever "ter. voortze tting", want de inleiding van dit
tijdschrift werd reeds een jaar gelede n geschreven door den
oprich ter Dr. J. R. Beversluis ..
Den durf van zijn daad zag de Heer Beversluis beloond
door het in veilige haven brenge n van den eersten jaargan g.
. Waar wij thans het door hem geeffende pad betreden. en
zijn werk overnemen. moge aan het tijdschrift toch zijn naam
verbon den blijven. Op het titelblad van den omslag zal blijvend vermeld worden : "Opric hter Dr. J. R. Beversluis".
Om het aangev angen succes voort te zetten. stellen wij
ons voor ons met den inhoud van het tijdschrift te richten
tot alle lagen van boschbouwend Nederl and. De Nederl andsch e
boschb ouw zal toch het best. gedien d en tot verder e ontwikkeling gebrac ht kunnen worden . wanne er zoowel de niettechnische bosche igenaa r als de hooger gevorm de boschbeheerde r en daarna ast ook de lager gescho olde geinteresseerden
bij het bosch bedrijf stof tot vermee rdering van hun kennis
en belangstelling zullen kunnen vinden .
Om het succes waarop wij hopen inderd aad in zekere
mate te bereiken. moeten wij echter een tweeledig krachtig
beroep doen op boschbouwend Nederl and.
In de eerste plaats moeten wij een beroep doen op allen.
die iets op ons gebied mede te deèlen hebben. om ons hunne
bijdrag en te doen toekomen.
En vervolgens mogen wij verlang en. dat ieder bij den
boschb ouw geinteresseerde onS steunen zal door zich op dit
tijdschrift te abonne eren. Hij bereikt daarme de het dubbele
succes dat hij zichzelf aan lectuur helpt. die hem van nut kan
zijn en daarna ast. dat hij ons in staat stelt hem meer en
beters te bieden.
Nederl andsch e boschbouwers. in het vertrou wen dat U
ons zult steunen, beginnen wij onze taak.
De Redactie-commissie.

