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Voorwoord

Het eerste nummer van de eenenveertigste jaargang
van het tUdschrjft van de KoninklUke Nederlandse

Bosbouw Vereniging ligt nu voor u. Dit betekent dat
de Vereniging veertig jaargangen tot stand heeft
gebracht. Dit is een mijlpaal waaraan wel even aandacht mag worden besteed.
Terugblikkende in de geschiedenis van de Nederlandse bosbouw worden in verband met deze voleinding van de veertigste jaargang de volgende data
gememoreerd:

1888 oprichting van de thans Koninklijke Nederlandsche Heldemaatschappij.
1889 verschijning van het eerste nummer van het Tijdschrift van de Nederlandsche Heidemaatschappij.
1899 oprichting van het Staatsbosbeheer.
1910 oprichting van de thans Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging.
1928 verschijning van het eerste nummer van het

Nederlands Bosbouw Tijdschrift.
Onze vereniging is dus niet direkt na zijn oprichting

tot de uitgifte van een tijdschrift overgegaan. Bosbouwkundige publikaties verschenen vóór 1928 in het
Landbouwkundig Tijdschrift, in het Tijdschrift van de
Nederlandsche HeidemaatschappIj en in de vorm van
jaarboeken van de Nederlandse Bosbouw Vereniging.
In 1928 was de tijd rijp voor een eigen tijdschrift.
BIJ de oprichting schreef dr. J. R. Beversluis als eerste
zin in het eerste nummer, dat in februari 1928 ver-

scheen: "Niet mijn woorden, doch Uw daden, belangstellende lezers, zullen de oprichting en het bestaansrecht van dit tijdschrift rechtvaardigen".
Geconstateerd mag worden, dat het bestaansrecht
van het tijdschrift, dat nu zijn eenenveertigste jaargang ingaat, is bewezen. Leden van onze vereniging

en anderen hebben hun bijdragen geleverd. De opeenvolgende redacties hebben zich met succes van

hun taak gekweten. Daarenboven wordt de betekenis
van ons tijdschrift door de bosbouwinstanties onder-

kend.
Een en ander mag wel gezien worden als een prestatie van onze vereniging, die immers met een slechts

gering ledental de moeilijkheden van het instandhouden van een goed tijdschrift blijkt te kunnen overwinnen.
Nog in 1964 werd beraadslaagd over de mogelijkheden het tijdschrift in stand te houden; het tijdschrift

is immers een van de belangrijkste uitingen van onze
vereniging, hetgeen ook is neergelegd in de statuten.
Veertig jaar lang is zo goed als geen verandering in

uiterlijk of opmaak van het tijdschrift opgetreden. In
de bosbouw hebben zich echter wel terdege ontwikkelingen voorgedaan en zijn de inzichten omtrent de
taak van de bosbouw als vorm van bodemgebruik gewijzigd. Met deze ontwikkeling houdt ook onze vereniging en daarmede het tijdschrift rekening. De
nieuwe statuten geven eveneens hieraan uitdrukking.
In een "Ten geleide" van het septembernummer 1965

werd gesteld: ·'Een eerste stap tot een goed leesbaar,
boeiend, modern tijdschrift".
Een volgende stap is thans gedaan; deze is ingrijpender dan de voorgaande. De nieuwe uitvoering zal

naar wij hopen velen inspireren tot het publiceren van
hun gedachten en voor velen reden zijn om het tijdschrift met belangstelling te lezen. Mede op deze
wijze kunnen wij de doelstellingen van de vereniging
waar maken.

Hopelijk zeggen onze toekomstige opvolgers dat met
de eenenveertigste jaargang een juiste koers is ingeslagen.
De voorzitter van de

Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging

