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VAN DE REDACTIE

Met ingang van de huidige jaargang heeft dr. Hugo Ryckeboer besloten om de 

mogelijkheden die de wet hem biedt om het wat rustiger aan te doen, in ieder 

geval voor wat betreft ons tijdschrift te effectueren, en daarmee komt er een 

einde aan zijn activiteiten als redacteur en redactiesecretaris. Die activiteiten 

namen een aanvang bij de vijftigste jaargang, in 1998 (en in de praktijk al wat 

eerder). De periode die tussen 1998 en nu ligt, wordt gekenmerkt door bijzondere 

gebeurtenissen en veranderingen. Aan het begin ervan ligt de viering van het 

vijftigjarig bestaan van Taal en Tongval, op 27 en 28 november 1998 in Gent, 

waarvan Hugo Ryckeboer de organisatie op voortreffelijke wijze heeft uitge-

voerd. Bij dat jubileum hoort ook een themanummer (11), dat hij samen met de 

Nederlandse redactiesecretaris redigeerde en waarvoor hij, eveneens samen met 

de Nederlandse collega, een omvangrijke beschrijving leverde van waar ‘De Ne-

derlandse dialectologie en variatielinguistiek voor de 20ste eeuwwende’ (de titel 

is van Ryckeboer) stonden. In de periode waarin Hugo Ryckeboer het Belgische 

redactiesecretariaat bekleedde, viel ook de verhuizing van de abonnementenad-

ministratie en de opmaak naar Gent. Deze ingewikkelde transformatie werd tot 

een goed einde gebracht, terwijl ondertussen het fi nanciële beheer, vanouds al 

de taak van de Vlaamse secretaris, accuraat werd voortgezet.

De functie van Vlaams redactiesecretaris wordt nu overgenomen door prof. 

dr. Johan Taeldeman. De redactie van Taal en Tongval is Hugo Ryckeboer zeer 

erkentelijk voor wat hij in de afgelopen jaren heeft gepresteerd, en hoopt dat 

de betrekkelijke rust die het beëindigen van het secretariaat oplevert, voor een 

deel ook benut zal worden om ons tijdschrift in de toekomst nog eens met een 

wetenschappelijke bijdrage te verrijken.

De redactionele leemte aan Vlaamse zijde wordt gevuld door prof. dr. Magda 

Devos (Gent).
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Dat de publicatie van Taal en Tongval in 2004 toch weer vertraging heeft opge-

lopen, heeft nauwelijks iets met het vorige punt te maken. Voor het eerst sedert 

lange tijd heeft Taal en Tongval een tijd lang moeten wachten op geschikte kopij. 

Dat hoeft echter helemaal niet te wijzen op een verminderde aantrekkingskracht 

van ons tijdschrift. Aan het eind van 2004 verschenen wel twee Libri Amicorum 

(voor J.A. van Leuvensteijn en voor J. Taeldeman), waarin minstens 25 potentiële 

Taal- en Tongvalartikelen opgenomen waren. Nu is, zoals u hierbij kunt zien, de 

stroom van uitstekende kopij weer goed op gang gekomen. 

De redactie
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