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Een nieuwe fase in het bestaan van het
Nederlands Bosbouwtijdschrift

Het exemplaar van het Nederlands Bosbouwtijdschrift
dat voor u ligt is het eerste dat onder verantwoording van
een nieuwe redactieraad is uitgegeven door een professionele uitgever, Kroon Uitgevers bv in Arnhem. Daarmee is een tijdperk van 60 jaar uitgeven van het Nederlands Bosbouwtijdschrift door amateurs afgesloten.
Amateurs, moge dat heel duidelijk zijn, in de goede zin,
die bewonderenswaardig veel tijd en energie in hun
werk staken.
Ruim twee jaar geleden werd het het bestuur van de
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging duidelijk
dat er hoe dan ook iets zou moeten veranderen aan de
wijze waarop hettijdschrift van de vereniging uitgegeven
zou worden.
De' Dorschkamp, waar het tijdschrift sinds mensenheugenis onderdak heeft gevonden, moest haar intensieve medewerking aan het tijdschrift beëindigen en
kondigde dit ruim van te voren aan. Tegelijkertijd was er
de wens van vereniging en bestuur naar een grotere
uitstraling van het tijdschrift naar buiten door bijvoorbeeld meer actualiteiten en een grotere toegankelijkheid
van de artikelen in het tijdschrift.
Omdat de beëindiging van de intensieve medewerking
van de Dorschkamp ook niet onaanzienlijke financiële
consequenties zou hebben lag het voor de hand om te
onderzoeken of professionalisering van de uitgave en de
redactie van het tijdschrift tot de mogelijkheden zouden
behoren.
Dit zou tevens de vervulling van een oude wens van
bestuur en redactiecommissie, namelijk toevoeging van
een beroepsredacteur, eventueel op part-time basis,
kunnen betekenen.
Een werkgroep uit het toenmalige bestuur, bestaande
uit B. Groenhuis, P. R. Schütz en L. C. Smit, nam op zich
om dit te onderzoeken. Zij voerden besprekingen met
verschillende uitgevers, wat uiteindelijk geresulteerd
heeft in het nu bekende resultaat
Nieuw is hierbij dat de redactieraad vanaf nu haar werk
zal verrichten op basis van een redactiestatuut waarin
de verhouding tussen bestuur en raad zijn vastgelegd en
waarin de doelstellingen van de vereniging ten aanzien
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van het tijdschrift zijn verwoord. Overigens mag dit redactiestatuut niet gezien worden als een nauw keurslijf
waarbinnen de redactieraad weinig of geen ruimte heeft
om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Het is integendeel de
bedoeling dat de redactieraad bij het invullen van het
redactiestatuut een groot aantal nieuwe ideeën ontwikkelt en het bestuur is niet van plan de redactieraad hierbij
voor de voeten te lopen.
Eén ding verandert er echter niet. Het Nederlands Bosbouwtijdschrift blijft voorlopig het tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging. De nieuwe
redactieraad krijgt van het bestuur van de vereniging het
mandaat om de verantwoordelijkheid te dragen voor
inhoud en vorm van het tijdschrift.
Bij de samenstelling van de redactieraad is getracht
om de vele functies, die het bos vervult te laten weerspiegelen in de keuze van de leden van de redactieraad, al
staat uiteraard bij de uiteindelijke voordracht van een lid
van die raad voorop of hij of zij wil meewerken aan het
verbeteren van het tijdschrift.
Wel streeft het bestuur er naar op termijn de basis van
het blad te verbreden, op basis van besluitvorming van
de Vereniging najaar 1987. Een eerste stap daartoe is
gezet door het aangaan van een samenwerkingsver-

band met de Stichting Populier, wat heeft geresulteerd in
het opgaan van het tijdschrift Populier in het Nederlands
Bosbouwtijdschrift.
Het bestuur verwelkomt bij deze, namens de leden van
de vereniging, de lezers van de Populier in haar gelederen voorzover deze lezers niet ook al lid van de vereniging of al abonnee van het tijdschrift waren. Het bestuur
heeft er alle begrip voor dat het een groot aantal lezers
van de Populier aan het hart zal gaan dat hun tijdschrift
heeft opgehouden te bestaan, althans als een zelfstandig periodiek.
De redenen daarvan zijn hier niet aan de orde, maar
daar staat wel tegenover dat de KNBV oprechtverheugd
is dat in het Nederlands Bosbouwtijdschrift nu meer nog
dan vroeger aandacht zal besteed worden aan alle
aspecten van de teelt en het gebruik van populier en
wilg.

Het bestuur sluit zeker niet uit dat in de toekomst met
meer instanties die zich op het terrein van de bosbouw
bewegen, gesproken zal worden over deelname in het
tijdschrift, integendeel. Volgende contacten hiertoe zijn
inmiddels gelegd.
Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwe
redactieraad, samen met Kroon Uitgevers bv, er niets
aan gelegen zullen laten om te trachten de doelstellingen van de vereniging te bereiken en van het tijdschrift
een succes te maken in de zin, die ik hierboven heb
beschreven en wenst de leden van de redactieraad veel
sterkte in de komende tijd, waarin een aantal veranderingen doorgevoerd zal moeten worden, toe en veel
succes voor de toekomst
Rest mij tenslotte namens de hele Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging mijn hartelijke dank uit te

spreken aan de nu afgetreden Redactiecommissie, die
onder voorzitterschap van A. van Maaren jarenlang veel
energie heeft gespendeerd om het tijdschrift zo goed als
mogelijk te maken.
Speciale dank daarbij dient te gaan naar mevrouw G.
Jansen en H. Heybroek, die samen jarenlang binnen
deze redactiecommissie het secretariaat van het tijdschrift in de meest ruime zin hebben gevoerd. Het is niet
mogelijk om hier in een paar woorden uit te leggen wat
dat precies betekent, wat het hen aan energie, tijd en
creativiteit heeft gekost, maar het bestuur van de vereniging is zich dit wel bewust en wil hiermee zijn dank
hierover uitspreken.
Namens het bestuur van de
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging,
M. M. G. R. Bol
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