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TIEN JAAR REFERATEN
door

F. W. BURGER.

Met het tijdschrift zijn tegelijk de refera ten ter wereld
gekomen. Was de oprichter. die dadelijk het belang van een
referaten-rubriek inzag. al zeer verheugd met een begin van
6 gerefereerde tijdschriften en 5 referenten. waarvan het
meerendeel een ijverige medewerking metterdaad toonde,

de rubriek heeft zich in de afgeloopen 10 jaar steeds meer
ontwikkeld. Thans gaan wij de elfde jaargang in met 16 referenten en een twintigtal gerefereerde tijdschriften.
Het is in de loop der jaren een rubriek geworden van
blijvende waarde. vooral sinds het mogelijk is de bijdragen
ook later te raadplegen door middel van een indeeling volgens vast schema en sinds een jaarregister een behoorlijk
overzicht geeft. Het ware niet van belang ontbloot een.
algemeen tienjaren overzicht uit te geven om de gebruiks-

waarde van het geheel en vooral ook van de eerste 7 jaargangen te verhoogen. De financië"n geven daar echter voors-

hands geen uitzicht op.
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Het streven is nu om de overzichtelijkheid verder te ver-

grooten. In de laatste inhoudsopgave is reeds een afzonderlijke indeeling gemaakt voor den tropischen boschbouw. Het
ligt in de bedoeling om ook in den tekst der verschillende
afleveringen van het tijdschrift. naast de hoofdrubriek der
referaten, deze afzonderlijke rubriek in te voeren, zoodat

duidelijker beider belang wordt geaccentueerd.
Ook wordt er meer en meer naar gestreefd de voor den
N ederlandschen bosch bouw belangrijke artikelen gerefereerd
te doen opnemen en dus ook die. voorkomende in andere
dan regelmatig gerefereerde tijdschriften. Teneinde hierin
beter te kunnen voorzien is een referent in algemeenen dienst
aangezocht, die zich bereid heeft verklaard in voorkomende

gevallen ondergeteekende bij te staan. Ik maak van deze gelegenheid gebruik de lezers te verzoeken de redactie in dit
streven te helpen door zoo noodig een wenk te geven, in-

dien eenig artikel over het hoofd dreigt te worden gezien.
Tot slot nog een opwekking aan de referenten zelf. Voor
de allermeesten is dit niet noodig. daar de medewerking
goed tot zeer trouw kan worden genoemd. Enkele minder
actieve medewerkers kunnen met een weinig meer ijver reeds

veel bijdragen tot verhooging van de waarde dezer rubriek.
Men zende mij slechts toe. ik zal alles met liefde ontvangen.

