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Bij het begin van onze tiende jaargang

Financiële middelen om grote reclame-acties te organiseren zijn helaas niet be-

schikbaar. Dé 'grote actie’ kan alleen door onze huidige lezers geschieden. Zij
kunnen nieuwe, maar wel serieuze, nieuwe abonnees aanbrengen. Zij kunnen

ons ook wat meer overmaken dan het bedrag dat wij voor een abonnementvra-

gen. Plannen voor uitbreiding kunnen helaas alleen verwezenlijkt worden als

daarvoor óók de lezers een offer willen brengen.

Onze tiende jaargang belooft tal van interessante artikelen te gaan bevatten. In

dit nummer treft u interessante artikelen over het herkennen van walvisachtigen

op zee. In jaargang 8 (bladzijden 21 & 27) werden reeds de Potvis en de Bultrug
behandeld. Nu volgt in dit nummer een handleiding voor de determinatie van

walvisachtigen in de Noordzeeen worden de Orca, Witflankdolfijn, Witsnuitdolfijn

en Bruinvis behandeld. In onze volgende nummers zullen nog enkele andere

soorten volgen.

De gegevens en de informatie die in deze artikelen zijn verwerkt, zijn eigenlijk

nergens beter te vinden.

Een artikel over de rol die de milieugevaarlijke stoffen vervullen in de veranderin-

gen van de Nederlandse zoogdieren past daarom goed in dit nummer.

Aansluitendkunnen wij melden dat kortgeleden alle walvisachtigen in Nederland

nu wettelijk zijn beschermd. Een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de be-

scherming van de zoogdieren in ons land.

Wij hopen dat de lezers met genoegen kennis zullen nemen van de inhoud van

deze versbegonnen tiende jaargang van Huid en Haar!

Namens de redactie: Jaap Taapken

Met dit nummer openen wij onze tiende jaargang. Met de voorbereidingen van

Huid en Haar begonnen wij al jaren eerder.

De afgelopen tien jaar zijn niet zonder hindernissen verlopen. Maar dank zij onze

lezers en niet te vergeten de vele auteurs hebben wij vele moeilijkheden kunnen

overwinnen. Toch hebben wij meer lezers nodig om goed te kunnen draaien en

om te kunnen gaan denken aan uitbreiding. Want, zoals elkeen welbekend, zijn
de afgelopen tien jaar doorgeworsteld zonder dat van wie dan ook enige subsi-

die werd ontvangen. Aan de ene zijde heeft dat grote voordelen omdat van be-

langenverstrengeling nu niet gesproken kan worden en ook geen 'censuur’

wordt uitgeoefend op de inhoud van ons blad.


