
Preface

Bij de afsluiting van

volume 10 (1987-1996)

De uitgave van het laatste nummer van de 10e jaargang van het periodiek

Sula is een geschikte gelegenheid om stil te staan bij de ontwikkelingen die

dit blad de afgelopen decade heeft doorgemaakt. In 1987 deed de PC juist

zijn intrede in Nederland. De mogelijkheden om teksten mooi te printen

waren echter beperkt en de eerste nummers werden dan ook gewoontege-

trouw met een schrijfmachine gemaakt. Het geworstel met wrijfletters om

mooie vette koppen boven artikelen te krijgen behoort nu gelukkig tot een in-

middels bijna vergeten verleden. Halverwege de tweede jaargang, dankzij de

faciliteiten die beschikbaar werden gesteld door de Noordhollandse Milieu-

federatie, kon Sula al met een tekstverwerker worden gemaakt. Het duurde

echter nog tot het eerste nummer van de vierde jaargang dat we, dankzij de

’scalable fonts’ die moderne teksverwerkers en laserprinters leveren, afscheid

konden nemen van de wrijfletters. Daarna gingen de technische ontwikke-

lingen snel en de redactie van Sula volgde deze, naar vermogen, op de voet.

In 1990 werd het blad voor het eerst gedrukt en werd een stevige kaft de

norm (dankzij René van Rossum, Katwijk). Aan het eind van de zesde jaar-

gang werd besloten om met een drukker op Texel (Brüggemann ,
Den Burg)

in zee te gaan, waarbij opnieuw werd geprobeerd om de kwaliteit van de

uitgave verder te verhogen. Geleidelijk aan werd het tijdschrift inderdaad

steeds fraaier en er konden tenslotte ook foto’s en mooi afgedrukte penteke-

ningen worden opgenomen. In 1996 werd opnieuw van drukker veranderd

(Finesse
,

Alkmaar) en het tijdschrift, scherp gedrukt op hagelwit glad papier,

lijkt nu feitelijk helemaal niet meer op de eerste nummers uit de beginfase. In

1994 en 1995 werden dikke speciale nummers uitgegeven, van meer dan 100

pagina’s elk.

Sinds het eerste nummer van Sula
,

zoals bekend een samenvoeging

van de mededelingenbladen van de Club van Zeetrekwaamemers (CvZ) en

het Nederlands Stookolieslachtoffer-Onderzoek, zijn inmiddels 255 artikelen

en korte bijdragen gepubliceerd. In totaal waren er 45 nummers, waaronder 7

speciale uitgaven en 2079 pagina’s. Dat is meer dan we bij de oprichting van

dit tijdschrift hadden durven hopen. Na een geleidelijke groei van het aantal

abonnees is de lezerskring nu al weer een aantal jaren opvallend stabiel en

een enquete wees uit dat er een behoorlijke tevredenheid onder de lezers van

Sula bestaat. Het blad wordt ook buiten Nederland redelijk goed gelezen en

inmiddels zijn er al veel ruilabonnementen met Sula, waaruit ook al een ge-

257



258 Voorwoord Sula 1-10

De samenstelling van de redactie heeft in de loop der jaren

geleidelijk aan heel wat wijzigingen ondergaan. Redacteuren van het eerste

uur waren Kees Camphuysen (1987-96), Maarten Platteeuw (1987-96) en

Guido Keijl (1987-95). In 1988 trad Leo Stegeman toe (1988-96). Ofschoon

geen lid van de recatie, was de inbreng van René van Rossum (1990-1992)

aan het blad van grote betekenis. Na de oprichting van de Nederlandse

Zeevogelgroep op 1 januari 1991, traden Henk Baptist (1991-1993) en Kees

Hazevoet (1991-96) toe tot de redactie. In 1993 werden Peter Meininger

(1993-96) en Jan Seys (1993) bereid gevonden om aan het blad mee te wer-

ken. Jan Seys vertrok naar Afrika in 1994 en ook Henk Baptist kon geen tijd

meer vrijmaken, maar Arjan Ovaa (1994-96) en Luuk Draaijer (1994-96) wa-

ren bereid om tot de redactie toe te treden. Eind 1995 trad Mardik Leopold,

toch al actief, toe tot de redactie (1995-96). Guido Keijl zag, na negen jaren

trouwe dienst, helaas geen kans meer om tijd vrij te maken voor het blad. In

1996, tenslotte, werd Stefan Garthe bereid gevonden om deel te nemen.

Recentelijk werd een actiever redactioneel beleid ingevoerd, hetgeen

in de toekomst hopelijk zal leiden tot meer ’themanummers’ zoals dat van de

Kleine Alk (,Sula 10(5)). De enthousiaste reacties en medewerking van een

veel groter aantal auteurs dan in de voorgaande jaargangen gebruikelijk was,

maken duidelijk dat het periodiek nog zeker tien jaren mee moet kunnen.

Kees+(C.J.) Camphuysen

voorzitter Nederlandse Zeevogelgroep chairman Dutch Seabird Group

zonde belangstelling voor dit periodiek blijkt. Herhaaldelijk werd bij het

aangaan van een nieuw ruilabonnement het verzoek gedaan om ook alle reeds

verschenen nummers van Sula te ruilen. Van verschillende abonnees is be-

kend dat zij een 'complete set’ koesteren. Vooral voor hen, maar ook om de

toegankelijkheid van het tijdschrift voor anderen te verhogen, werd dit laatste

nummer samengesteld; een complete inhoudsopgave van 10 jaargangen, in-

clusief speciale nummers, waaronder een trefwoorden index. Een 'complete

set’ is inmiddels niet meer te krijgen, maar van veel nummers is nog voor-

raad. Deze inhoudsopgave kan bovendien goede diensten bewijzen bij het

opzoeken van publicaties in de bibliotheken waar het periodiek is onder-

gebracht (o.a. NOU bibliotheek, Amsterdam; NIOZ bibliotheek, Texel; Ko-

ninklijke bibliotheek, Den Haag; EGI, Oxford).


