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Silva Gandavensis digitaal
Het Labo Bos & Natuur heeft recent alle jaargangen van
het wetenschappelijke bosbouwtijdschrift Silva Gandavendis (1967-2001) gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld
voor het grote publiek. Alle volumes zijn te raadplegen via
www.ugent.be/bw/dfwm/en/research/fornalab/Services.
Hieronder schetst professor emeritus Noël Lust, voormalig diensthoofd van het Labo, kort de historiek en betekenis van het tijdschrift.
Bosbouwkundige publicaties verschijnen tegenwoordig
in A1-tijdschriften zoals Forest Ecology and Management,
Conservation Biology of Science. Het is ooit anders geweest.
In de vorige eeuw werden de bosbouw en het bosbouwkundig onderzoek in Europa gedomineerd door Duitstalige landen, zoals Zwitserland en Duitsland. Vele landen,
universiteiten en onderzoeksinstellingen hadden hun
eigen tijdschriften, die erg gewaardeerd werden. We denken bv. aan het Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, Allgemeine Forstzeitschrift en Mitteilungen Schweizerische Anstalt für
das forstliche Versuchswesen. Frankrijk had zijn Revue Forestière
Française, Nederland het Nederlands Bosbouw Tijdschrift1.
In deze optiek nam Prof. M. Van Miegroet van het
toenmalige Onderzoekscentrum voor Bosbouw, Bos
bedrijfsvoering en Bospolitiek in 1967 het initiatief om
een eigen Gents bosbouwtijdschrift te lanceren. Zo werd
Sylva Gandavensis geboren. Hiermee vergrootte de naam1
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bekendheid van het onderzoekscentrum en de universiteit. Het tijdschrift werd gestuurd naar zo’n 120 bosbouwkundige instellingen en bibliotheken, ook buiten Europa.
De reeds uitgebreide bibliotheek van de dienst werd nog
groter door de andere bosbouwtijdschriften die in ruil
werden toegestuurd. In 1980 werd de naam veranderd in
Silva Gandavensis.
Aanvankelijk werden elk jaar meerdere afzonderlijke
publicaties verstuurd, maar vanaf 1976 werd, meestal
jaarlijks, één groot volume met daarin verscheidene publicaties verspreid. De auteurs waren voornamelijk medewerkers van de dienst, maar ook buitenlandse onderzoekers
schreven artikels voor Silva Gandavensis. Er kon gepubliceerd worden in het Duits, Frans en Engels. De onderwerpen hadden vooral betrekking op algemene bosbouw en
bospolitiek. Het eerste nummer van Prof. M. Van Miegroet
had als titel: La définition du but de la sylviculture.
Maar de tijden veranderen. De bosbouw en het bosbouwkundig onderzoek werden steeds internationaler.
De publicatiecultuur wijzigde grondig. Het belang van
nationale tijdschriften werd kleiner; de waarde van zogenaamde A1-tijschriften nam, ook in de bosbouwkundige
onderzoekswereld, zienderogen toe. Daarom werd in 2001
besloten om Silva Gandavensis stop te zetten. Over een
periode van 34 jaar werden 56 volumes uitgegeven.

Beide tijdschriften werden inmiddels ook digitaal ontsloten. Zie respectievelijk www.knbv.nl en http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/4752.
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