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TEN GELEIDE
Financieel bezien gaan de paden van de Nederlandse bosbedrijven niet
over rozen; een feit waarvan ook onze vereniging de terugslag ondervindt.
De Nederlandse Vereniging van Boseigenaren heeft namelijk het besluit
genomen om de financiële deelname aan het Nederlands Bosbouw Tijdschrift
te beëindigen. Als overgangsmaatregel werd vOOr 1966 nog geldelijke steun
toegezegd.
Op de voorjaarsvergadering van 1964 was het mogelijk uitvoerig van
gedachten te wisselen over de toekomst van onze vereniging en van
het tijdschrift; nu echter zal tot daden moeten worden overgegaan. Het
blijkt echter wel duidelijk hoe moeilijk het is, uit het standpunt van financiën
bekeken, voor een kleine vereniging als de onze, een tijdschrift uit te geven.
Zowel Bestuur als Redactie hebben zich afzonderlijk evenals gezamenlijk
beraden over de mogelijkheden het tijdschrift, dat als een van de belangrijkste uitingen van het streven van de vereniging beschouwd kan worden,
te handhaven. De bosbouwer spreekt een eigen taal waardoor het niet doenlijk is de situatie te redden door samengaan met een andere vereniging of
met een ander tijdschrift.
De inzichten omtrent de taak, die de bosbouw als vorm van grondgebruik
in Nederland heeft, zijn de laatste jaren sterk veranderd. Deze verandering
zal ook in het bosbouwtijdschrift tot uiting dienen te komen, wil het een
brede 'lezerskring omvatten. En het zal ook voor diegenen, die zijdelings bij
het bosbedrijf betrokken zijn, boeiende lektuur moeten bieden.
Iedere verandering in de vorm van het bosbouwtijdschrift, een vorm die
van een zuinig beleid getuigt, brengt verhoging van kosten met zich mee,
terwijl minder geld ter beschikking is. Hier is dus een tegenstrijdigheid aanwezig die alleen door een hoeveelheid moed, offervaardigheid en vergrote
werkzaamheid van alle leden is te overwinnen.
Wat men wenst. is duidIijk:
een goed leesbaar, boeiend modern tijdschrift met een
groeiende oplage.
Slechts wanneer dit bereikt wordt zal het bosbouwtijdschrift zijn bestaansrecht bewezen hebben. Daarom hebben Bestuur en Redactie niet geaarzeld
om met het septembernummer een eerste stap op deze nieuwe weg te zetten,

bezield met het vertrouwen dat deze naar het gestelde doel zal leiden.
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