Redactie

Met de deur in huis

Met de deur In huis vallen is vaak de kortste weg.
Wie vorige jaren de voorpagina van het Bosbouwtijdschrift opensloeg, bevond zich eerst in een soort
voorportaal waarin hij oog in oog kwam te staan met
lijsten van hoogwaardigheidsbekleders en administratieve gegevens. Pas na deze confrontatie werd
hij binnengelaten. Dit voorportaal nu hebben we
uitgebroken, u stapt meteen met de voordeur de
mooie kamer in. De hoogwaardigheidsbekleders
hebben we niet weggedaan, maar op de binnenkant
van de voordeur geplakt. Daar staat ook de inhoudsopgave, die u laat zien waar er iets van uw gading te
vinden is. En zo zijn er nog enkele wijzigingen,
hopelijk verbeteringen, in het uiterlijk van het tijdschrift aangebracht.
Dit is overigens slechts een onderdeel van een
poging van ons, redactie, om het tijdschrift voor u,
lezer, interessanter en prettiger te maken. De wereld
van bosbouw, landschapsbouw en natuurbehoud is
voortdurend in beweging; er komen telkens nieuwe
problemen binnen de gezichtseinder. Dat maakt
voor de redactie een periodieke heroriênterlng
noodzakelijk: waar ligt nu precies de taak van het
tijdschrift, wat is zijn plaats tussen andere tijdschriften, hoe moet het op heden en toekomst inspelen,
waar schiet het tekort in de vervulling van zijn taak,
hoe kan het beter? De redactie heeft op die vragen
hard gestudeerd en heeft er herhaaldelijk het bestuur en de ledenvergadering van de Bosbouwvereniging over geconsulteerd.
Een en ander heeft ertoe geleld dat de taak van
het tijdschrift drieledig geformuleerd werd, als volgt:
a het geven van vakinformatie aan leden en aan
andere vakgenoten. Vakgenoten zijn dan zij die zich
bezighouden met landschapsontwikkelIng en
-behoud, met het beheer van bos, landschap en
natuur en met recreatie in relatie tot bos- en
natuurterreinen; hetzij als eigenaar, beheerder of
onderzoeker. Daarbij omvat "vakinformatie" zowel
mededelingen over vaktechnische ontwikkelingen
als ook nieuws en opinie:
b het fungeren als verenigingsorgaan: het brengen

van nieuws uit en voor de vereniging en de studiekring;
c incidenteel het verschaffen van informatie aan
niet-vakgenoten, bijvoorbeeld in een speciaal' gericht themanummer.
De vraag is opgeworpen, of de naam Nederlands
Bosbouw Tijdschrift nog wel te handhaven is voor
zo'n breed arbeidsgebied, of die vlag de lading nog
wel dekt. Binnen de vereniging heeft men er misschien geen moeite mee om het begrip "bosbouw"
op te rekken tot het ook faunabeheer, heidebeheer,
begrazingsproblemen, landschapsarchitectuur en
het bacterievuur in de meidoorn omvat, maar het is
de vraag of een buitenstaander bij het woord "bosbouw" dezelfde associaties heeft. Een exactere aanduiding zou zijn b.v. "Tijdschrift voor het beheer van
bos, natuur en landschap".
Toch was de ledenvergadering in voorjaar 1976
unaniem van mening dat de naam "Nederlands
Bosbouw Tijdschrift" gehandhaafd moest blijven.
Een doorslaggevend argument daarbij was, dat ons
tijdschrift vrijwel het enige Is waar men specifieke
bosbouwbijdragen in verwacht, terwijl het ten aanzien van artikelen over landschaps- en natuurbeheer
veel minder een monopoliepositie bezit. Voor de
verduidelijking is de naam "Tijdschrift voor het
beheer van bos, natuur en landschap" nu als ondertitel opgenomen.
Voor de velen die, terecht of ten onrechte, discussies over vorm en naam niet belangrijk vinden, is het
hoog tijd voor de vraag: gaat er aan de inhoud van
het NBT iets veranderen? Deels ja, deels nee. Zeker
zal de redactie trachten het brede arbeidsveld recht
te doen in de vorm van artikelen over diverse
aspecten, maar zo nieuw is dat ook weer niet, zie het
meidoornnummer. Zeker zal de redactie ook trachten gevarieerde en goed toegankelijke artikelen te
brengen, zoals elke redactie dat met meer of minder
succes probeert te doen.
Een duidelijk nieuw begin wordt echter gemaakt
op het punt van de actualiteit en de opinieartikelen.
Er zijn de laatste jaren vele nieuwe ontwikkelingen

rond bosbouw, landinrichting en natuurbehoud die
vragen om aandacht en commentaar. In het nummer

dat voor u ligt Is aandacht besteed aan de bijdrageregelIngen voor bos en natuurterreinen, een maat-

regel die toch wel als een mijlpaal in de geschiedenis
van de Nederlandse bosbouw beschouwd kan worden. Het plan is dat het tijdschrift vaker zulke actuele
onderwerpen zal aansnijden, waarbij evenals deze
keer werd gedaan de hulp van vakjournalisten
ingeroepen zal worden. Uw reacties wachten we
gaarne in. U mag bij ons met de deur in huis vallen.

Voorjaarsbijeenkomst
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging
De voorjaarsbijeenkomst zal worden gehouden op
5 en 6 mei 1977 en als thema dragen: "Bosbouw en
Natuurbescherming". De excursie zal worden gehouden naar Zuid-Limburg.
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Landbouwhogeschool Wageningen
Dr. ir. R. A. A. Oldeman benoemd tot hoogleraar
in de bosteelt
Dr. ir. R. A. A. Oldeman is met ingang van 1 juli 1977
benoemd tot gewoon hoogleraar in de Bosteelt aan
de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Roelof Dldeman (geboren 15 september 1937 te
Zeist) studeerde in 1964 af in de tropische houtteelt
aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. In
1972 promoveerde hij aan de universiteit van Montpeil ier (summa cum laude). Van 1964-1975 was hij
werkzaam bij een bosbouwkundig onderzoekcentrum in Cayenne (Frans Guyana) en vervolgens In
een vergelijkbare functie in Quito (Ecuador).

