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REDACTIONEEL 

Binnen een korte tijdspanne heeft het TGGNWT nu ten tweeden male een gedaantewisseling 
ondergaan. Deze keer beperken de veranderingen zich niet tot de omslag. Het formaat is 
groter geworden, lay-out en typografie van het binnenwerk zijn vernieuwd en het tijd
schrift bezit nu eindelijk een roepnaam (het 'groene tijdschrift' mag ook nog). Belang
rijker dan deze uiterlijke veranderingen is de uitbreiding van het tijdschrift met een 
omvangrijke service-rubriek, de zogenaamde 'Varia-rubriek'. Dit gedeelte wordt niet door 
de redactie maar door de uitgever verzorgd. Bijdragen voor deze rubriek worden aange
reikt door met de uitgever in contact staande correspondenten die elk een specifieke 
(sub)discipline vertegenwoordigen. Zo zullen in elk nummer steeds drie korte 'essays' 
verschijnen die betrekking hebben op de betreffende (sub)disciplines. Daarnaast leveren 
alle correspondenten nieuws en wetenswaardigheden die ondergebracht worden onder 
'Actualiteiten' en 'Boekaankondigingen'. 

De achtergrond van dit alles is gelegen in een verandering van uitgever. De huidige uitgever 
bood de vereniging de mogelijkheden om het tijdschrift in een aantal opzichten aantrek
kelijker te maken. Mede op grond van reeds opgedane ervaring spreekt de redactie haar 
volle vertrouwen uit in de nieuwe verbintenis. Daarnaast willen wij de firma 'Rodopi' 
bedanken voor veertien jaar prettige samenwerking. Ondergetekende denkt met warmte 
terug aan de altijd hartelijke ontvangst op de Keizersgracht. 
Een organisatorische verandering betreft het verdwijnen van de redactieraad. Dit door het 
bestuur in het leven geroepen instituut had tot taak de (indertijd wat jeugdige) redactie 
met raad en daad terzijde te staan. Onder leiding van professor Luyendijk-Elshout heeft 
de raad zijn nut veelvuldig bewezen. In het bijzonder heeft de raad een aantal keren suc
cesvol opgetreden als trouble-shooter. Het niet altijd parallel lopen van de redactionele 
nadruk op wetenschappelijkheid en de nadruk van de vereniging op het sociale element 
leidde een enkele keer tot spanningen. Tact en overwicht van de meer ervaren raadsleden 
volstonden in deze gevallen om de harmonie te herstellen. In zekere zin kan worden 
gesteld dat het orgaan zijn opvoedende taak zo goed heeft verricht dat het daarmee zich
zelf overbodig heeft gemaakt. Redactie en bestuur willen in het bijzonder professor 
Luyendijk-Elshout en professor Bockstaele hartelijk bedanken voor de consciëntieuze 
wijze waarop zij hun taak hebben vervuld. 

Tenslotte heeft ook de redactie zelf enige wijzigingen ondergaan. Lodewijk Palm, redac
tielid (en zelfs secretaris) van het eerste uur, heeft na veertien jaargangen het redactielid
maatschap verruild voor dat van het GeWiNa-bestuur. Meer dan de lange duur van zijn 
redactionele werkzaamheden is het de aard van deze inspanningen die deze gebeurtenis 
vermeldenswaard maakt. Lodewijk is één van de hoofdverantwoordelijken voor de 
opwaartse ontwikkeling die het tijdschrift gedurende het eerste decennium van zijn 
bestaan heeft doorgemaakt. Ook nadat hij het redactiesecretariaat had overgedragen, bleef 
hij een belangrijke assisterende en adviserende rol vers'ullen waarvan zijn opvolgers, waar-
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onder ondergetekende, dankbaar gebruik hebben gemaakt. Onder zijn vele onzichtbare 
werkzaamheden viel de laatste jaren het verzorgen van de recensierubriek van het tijd
schrift. 
Een andere steunpilaar van het tijdschrift gedurende de laatste jaren was Lian Hielkema. 
Zij heeft vorig jaar haar tijdrovende werkzaamheden als redactie-assistente verlegd naar 
het jaarboek Tractrix. Ook voor haar geldt dat de diverse inspanningen ten bate van het 
tijdschrift ver uitstegen boven wat de taakomschrijving zou doen vermoeden. 
Bovengenoemde aderlatingen worden gelukkig gecompenseerd door toetreding van twee 
nieuwe leden tot de redactie, namelijk Rita Schepers en René Röell. Met hun hulp, en die 
van de uitgever, hoopt de redactie ook de komende jaren een aantrekkelijk tijdschrift te 
maken. 

Namens de redactie, 
Frans van Lunteren 
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