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Redactioneel: Gaan en …
Geen beschouwing dit keer over een belangrijke of minder belangrijke vogelkwestie, 

maar slechts een simpele mededeling: na 17 jaar stop ik als eindredacteur van de 

Fitis. Officieel heeft de Fitis geen eindredacteur, maar er moet toch iemand zijn, die 

de bijdragen achter elkaar zet en kijkt of de punten op de goede plaats staan. Dat 

heb ik met veel genoegen 17 jaar gedaan, maar ik kan noch wil dat tot de eeuwigheid 

blijven doen. Bovendien is het goed als iemand met een verse blik kijkt naar het  

reilen en zeilen van de Vogelwerkgroep en keuzes maakt over wat wel en wat niet in 

de Fitis besproken moet worden.

Gelukkig floreert de Vogelwerkgroep als nooit tevoren. Het ledental is sinds 17 jaar 
geleden verdubbeld, maar ook het aantal activiteiten is enorm toegenomen. Opval-
lend is dat we veel meer dan voorheen aan natuurbescherming werken en graag een 
stem willen hebben in acties voor of over vogels. Ook meer leden werken vaker  
actief mee aan tellingen, acties of andere vormen van vrijwilligerswerk. Dat alles is 
heel bepalend voor de activiteiten en ook de sfeer binnen de Vogelwerkgroep.
Al bij al maakt dit een goed moment om mijn taak over te dragen. Temeer, omdat 
we in Lida Zaremba een keigoede opvolger hebben gevonden. Vanaf het volgende 
nummer neemt zij de honneurs waar en doe ik een stapje terug. De redactie heeft 
beloofd dat ik zo nu en dan nog een bijdrage mag schrijven, want dat is iets wat  
ik moeilijk kan laten. Af en toe hoop ik aldus ergens in deze mooie Fitis toch wat 
ruimte in te nemen. En dan ontmoeten we daar elkaar weer. Het gaat u allen goed! 

■ Jan Kuys 

… Komen
Keigoed? Dat moet nog blijken. En het legt de lat wel erg hoog, het vervangen van 
Jan met 17 jaar redactie-ervaring en zijn journalistieke achtergrond is al spannend 
genoeg. Die journalistieke achtergrond heb ik niet, maar gelukkig heb ik wel redac-
tionele ervaring opgedaan met de twee prachtige boeken van de Vogelwerkgroep. 
Vogels in het Landschap (1998) was mijn eerste ervaring met beeldredactie, bij Vrije 
Vogels (2015) heb ik zowel beeldredactie als tekstredactie gedaan. In de tussenlig-
gende jaren heb ik in de redactie gezeten van twee boeken die zijn gepubliceerd door 
de Vereniging Behoud de Hekslootpolder. Maar tijdschriften, nee, daar heb ik geen 
ervaring mee. Korte doorlooptijden, strakke deadlines, steeds opnieuw kopij verza-
melen, dat is andere koek. Een jaar geleden moest ik daar nog niet aan denken, 
maar nu durf ik het wel aan. Misschien is dit een gunstig bijeffect van corona: geen 
reistijd (thuiswerken), geen sportavond, geen feestjes, geen etentjes, enz. Dan ga je 
vanzelf op zoek naar een nieuwe uitdaging. Daarnaast vind ik het leuk om weer 
actief aan de slag te gaan binnen de Vogelwerkgroep. 
Ik heb er zin in!

■ Lida Zaremba


