Ten geleide van het januarinummer 1969

Met de bedoeling een goed leesbaar, boeiend, modern tijdschrift met een groeiende oplage te brengen
werd het Nederlands Bosbouw Tijdschrift In september 1965 zo goed mogelijk aangepast aan de eisen
van de tijd.
Als gevolg van de moeilijke financiële positie van
het tijdschrift moest de vernieuwing echter beperkt
blijven tot een eerste stap in de goede richting.
De leesbaarheid werd wat betreft de druk niet beter.
Wat betreft Uiterlijk, opmaak en Inhoud kon men het
ook niet modern noemen, hoogstens iets levendiger.
Wel werd het boeiender, gezien de speciale nummers

origineel en misschien hoopvol gestemd stuk, dat wat
licht werpt op de duistere bosbouwwereld van dit
moment.
Wij stellen ons open voor aUe facetIen van de bosbouwwereld deze wonderlijke wereld van schoonheid,
utiliteit, stilte, werkzaamheid, natuurgebeuren en verpozing, deze wereld die wij moeten beschermen tegen
onoordeelkundige behandeling en die wij in zo goed
mogelijke staat aan onze nazaten willen overdragen.
Wij leggen dit vernieuwde bosbouwtijdschrift aan u
voor en hopen dat het zijn weg zal vinden naar de

en de stimulerende redactionele stukjes. Ook kwam
er meer variatie doordat vaste medewerkers werden
aangetrokken die bepaalde vakgebieden vertegenwoordigen. De oplage werd niet groter. Wel waren
voor enkele speciale nummers grotere oplagen nodig.

boseigenaar, de beheerder, de landschapsarchitect,
de student, de houthandelaar en de tafel van de bestuurderen van ons land. Kortom allen, die vanaf hun
plaats de richting van de bosbouw in Nederland mede
bepalen.
En laat ons dan de zekerheid mogen hebben dat

Wat is echter modern? Men zou kunnen zeggen dat

daardoor in bredere lagen begrip zal groeien voor de

daaronder de stijl valt waarmee de artikelen worden

waarde die het kleine bosoppervlak van Nederland

geschreven. Daarin is echter weinig verandering te

voor ons volk vertegenwoordigt.

brengen. De kopij draagt nu eenmaal een persoonlijk
karakter waaraan niet te veel kan worden getornd.
Derhalve zocht de redactie modernisering vooral in
een bredere opzet en een geheel nieuwe vorm.
Nu de pecuniaire zorgen verdwenen zijn door de
groeiende belangstelling van Staatsbosbeheer, dat in
ons blad een medium voor voorlichting heeft gevon-

De voorzitter van de redactie

den, heeft de redactie zich dus opnieuw aangegord
en heeft een sprong gewaagd naar een vorm die beter
zal kunnen voldoen aan de normen van deze tüd.

We hopen van harte dat onze trouwe leden en ook
de overige lezers van ons tüdschrift met enige ver-

bazing en met een gevoel van tevredenheid ons
nieuwe tijdschrift hebben uitgepakt en opengeslagen.
De opmaak is aanzienlijk gewijzigd en wij menen
thans een sterk verbeterde leesbaarheid te kunnen
presenteren. De redactie prüst zich gelukkig voor de
nieuwe uitvoering te hebben kunnen varen op het

kompas van een vakman op dit gebied, de heer

J. Vermeulen te Heteren, die met raad en daad de
vernieuwing begeleidde.
De redactie zal zijn uiterste best doen de inhoud met
het moderne uiterlük in overeenstemming te brengen.

Ook op de lezers doen wij een dringend beroep.
Misschien inspireert de nieuwe vorm u om ook eens
in de pen te klimmen en ons te verrassen met een
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" ... In de pen te
klimmen ... "

