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25 JAREN NEDERLANDSCH BOSCHBOUWTIJDSCHR1FT
door
G. HOUTZAGERS,
Voorzitter der Nederlandschc Boschbouw Vereeniging

Nadat de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging sedert haar oprichting in October 1910, eerst met onregelmatige tussenpozen en later jaarlijks (1924—1929) een zevental Mededelingen over haar werk, vergaderingen, excursies en congressen het licht had doen zien, verscheen in Februarie 1928 no 1 van jaargang l van het Nederlandsch Boschbouw-Tijdschrift.
Wij vieren dus dit jaar het zilveren jubileum van dit tijdschrift en een
dergelijke mijlpaal geeft vanzelf aanleiding tot enkele ogenblikken van
bezinning.
De oprichting, 25 jaren geleden, van een zelfstandig bosbouwtijdschrift
was voor die dagen een belangrijke stap. Er is vooraf veel over gesproken
en men achtte het een grote vraag of een Nederlands bosbouwtijdschrift
wel recht van bestaan kon hebben.
Wij kunnen ons dit thans, na 25 jaren, moeilijk meer voorstellen. Dit
is ongetwijfeld ten dele een gevolg van het feit dat de Bosbouw in deze
25 jaren een grote evolutie heeft doorgemaakt en op een geheel ander peil
is komen te staan. Echter toch misschien nog meer omdat het tijdschrift
zich zozeer een onbetwiste plaats in ons midden heeft weten te veroveren
dat wij ons nauwelijks nog kunnen indenken hoe wij het er vroeger zonder konden stellen.
De ijverige voorvechter voor de oprichting van een zelfstandig bosbouwtijdschrift als uitgave van de Ned. Boschbouw Vereeniging, dr J. R.
Beversluis, schreef in de inleiding van het eerste nummer „Niet mijn
woorden doch Uw daden, belangstellende lezers, zullen de oprichting en
het bestaansrecht van dit tijdschrift rechtvaardigen".
Inderdaad kan — ongetwijfeld ook tot zijn grote voldoening —• nu na
25 jaren worden geconstateerd, dat deze daden dit bestaansrecht ten
volle hebben gerechtvaardigd. In de eerste plaats de daden van de medewerkers die door het leveren van waardevolle bijdragen steeds weer zorg
hebben gedragen dat de Redactie het tijdschrift op peil kon houden.
Maar daarnaast moet hier dankbaar worden gememoreerd het vele werk
van onze ijverige redactieleden, voor welke geen moeite en redactionele
arbeid ooit te veel is geweest om het tijdschrift door alle ups en downs
en door vaak zeer moeilijke tijden heen te voeren.
Het Bestuur van de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging is U allen
grote dank verschuldigd voor de vele belangeloze arbeid die U voor dit
doel hebt verricht en spreekt de wens uit dat een steeds groeiende lezerskring Uw werk verder moge bekronen. Moge dit tijdschrift er ook in de
toekomst — zo mogelijk in een aanzienlijk vergrote editie — toe bijdragen om de Nederlandse Bosbouw te dienen en te bevorderen. Moge
* het mede bevorderen dat in steeds breder kringen worden ingezien welke
belangrijke rol juist het Nederlandse Bos heeft te vervullen in de economie en -de welvaart van ons land.

