
Na drie jaar
Drie jaar lang heeft de redactie getracht, de tra
ditie van De Levende Natuur hoog te houden
en, voor zover nodig, te vernieuwen. Nu een pas
op de plaats onvermijdelijk is geworden, willen
wij met enkele woorden afscheid nemen van on
ze lezers en schrijvers.
Dat ons blad voor waarnemers en auteurs in een
blijvende behoefte voorziet, is ons duidelijk ge
bleken. De stroom van kopij werd eerder groter
dan kleiner en met pijn in het hart hebben wij
vele artikelen moeten retourneren, die als ge
volg van het besluit van de uitgever niet meer
kunnen verschijnen.
Dat het aantal lezers te klein is gebleven, mag in
deze tijd van toenemend besef van de waarde
van de levende natuur verwondering wekken.
Men vraagt zich dan af, waarom er van een
noch goedkoop, noch gemakkelijk boek als
Wilde Planten meer dan honderdduizend exem
plaren verkocht konden worden, terwijl ons
blad de duizend abonnees niet blijkt te kunnen
halen.
Hiervoor is een complex van oorzaken aan te
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wijzen; slechts één daarvan is de concurrentie,
zowel van vele gespecialiseerde tijdschriften
(over vogels, mossen, paddestoelen, insekten,
enz.) als van 'uit de tweede hand' schrijvende
bladen als Panda-nieuws en Grasduinen, zuster
organen als Natura, en voorts van de televisie en
de niet aflatende stroom van natuurboeken.
Wij zijn er niettemin van overtuigd, dat De Le
vende Natuur ook voor de lezers bestaansrecht
behoudt, in de eerste plaats als een orgaan voor
uitwisseling van gedachten en ervaringen op het
gebied van natuurbehoud en natuurbeheer. Op
dit terrein is een leegte ontstaan sinds het blad
Natuur en Landschap het veld moest ruimen;
het orgaan Natuur en Milieu voorziet daarin
slechts ten dele.
Wij blijven daarom naar een andere organisato
rische opzet zoeken, en we laten de moed nog
niet zinken.
Aan het einde van deze rit willen wij alle lezers
en schrijvers hartelijk dank zeggen voor hun be
langstelling en medewerking.
Conny Sykora
Victor Westhoff


