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Hans Vader krijgt
Gouden Lepelaar 2007

Ringer nu zelf in de val gelokt..........

Enorme staat van dienst

De meesten van u zullen korter lid zijn van de Vogelwerkgroep dan onze

nestor Hans zelf, dus daarom memoreren we hier even zijn vele

verdiensten, min ofmeer chronologisch.

Hans doet sinds 1962, dus al 45 jaar (!), ononderbroken broedvogel-

onderzoek in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD); is sinds 1964

een van de drijvende krachten achter en mede-oprichter van Vogelring-

station AW-duinen; heeft in 1967-2005 midwinter- en meitellingen in de

AWD gecoördineerd; is al sinds 1968 bestuurslid van onze Vogelwerk-

groep waarvan een groot deel als redacteur van de Fitis; voert actie als

hij vindt dat de natuur in Zuid-Kennemerland wordt bedreigd; is na een

kleine "break' in de jaren tachtig teruggekeerd in het bestuur, ditmaal

voor PR-zaken; heeft vanaf het begin in 1984 de BMP-inventarisaties in

de AWD gecoördineerd; heeft vele lezingen verzorgd en mensen

enthousiast gemaakt. Kortom: een zeer breed scala van activiteiten,

maar alles in het teken van het tellen, ringen en beschermen van vogels.

Het zou een gezellig dagje worden: het bestuur van de Vogelwerkgroep

Zuid-Kennemerlandging vrijwel voltallig en met (ook zeer jonge!) aanhang

voor de gezelligheid naar het Vogelfestival 2007 bij de

Oostvaardersplassen. Bij aankomst op het terrein eerst maar even een

lekker kop koffie drinken op het centraleplein. We zaten net lekker in het

zonnetje, pakt er iemand een microfoon. Wat was dit nu? Het wérd een

gezellige dag, en memorabelook.........

Je hebt van die mensen die altijd met vogels bezig zijn, daar heel graag

over praten en dat alles volslagen logisch vinden. Veel leden van onze

club behoren tot deze ‘categorie’. Maar je hebt maar weinig mensen die

dat zó gedreven en al zó lang doen als ons trouwe bestuurslid Hans

Vader. Juist omdat hij niet één bepaald specialisme heeft (hij vindt alle

vogels leuk!) is zijn jarenlange werk misschien nooit zo opgevallen. Juist

daarom was dat een reden voor het bestuur van de VWG om Hans

kandidaat te stellen voor de Gouden Lepelaar, een hoge onderscheiding
die jaarlijks wordt uitgereikt door Vogelbescherming Nederland aan

iemand (professional of vrijwilliger) die zich met bijzondere verdiensten

heeft ingezet voor de vogels.
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De ringer zelf in de val gelokt...

Kennelijk vindt ook Vogelbescherming Nederland dit een enorme

verdienste, want half mei krijgt het vWG-bestuur te horen dat Hans dit

jaar inderdaad de Gouden Lepelaar krijgt toegekend en wel op 25

augustus tijdens het Vogelfestival. Nu is het dus zaak dat we Hans daar

naartoe lokken zonder dat hij iets door heeft... Slimme trucs,

drogredenen, eendrachtige samenwerking en diep stilzwijgen van

bestuur en Margriet (Hans' vrouw) leiden na maanden tot het gewenste

resultaat: ondanks de aanwezigheid van enkele goed bekenden van de

VWG en zelfs als de Gouden-Lepelaar-toespraakvan voorzitter Maarten

Brabers al minutenlang bezig is, heeft Hans nog steeds niet door dat hij

degene is die in het zonnetje zal worden gezet.... Hans staat enigszins

verveeld tegen een parasolstandaard geleund, bedenkt dat de winnaar

wel een oude vent moet zijn als die al 45 jaar met vogels bezig is, en

Onze niet zo stille kracht is wat blij met zijn onderscheiding. Han Buckx
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spiedt rond wie er in het publiek aan deze beschrijving voldoet. Dan

neemt Brabers opeens de woorden "Amsterdamse Waterleidingduinen"
en "ringstation" in de mond. Hans kijkt nu verschrikt op en begint

nattigheid te voelen... En inderdaad: dan roept Maarten Hans naar

voren om de Gouden Lepelaar in ontvangst te nemen.

Op het podium krijgt hij de eervolle en dik verdiende

vogelonderscheiding opgespeld. Oorkonde en fraaie bos bloemen maken

de plechtigheid compleet. Nou ja, plechtig.... "Bestuur, dat jullie me zó

er in hebben geluisd: jullie worden bedankt!!" is het eerste wat hij in de

microfoon zegt. En dan stelt Maarten Brabers nog enkele vragen aan

Hans en kan het hele plein genieten van zijn zo kenmerkende spontane

antwoorden. Tot slot is een hartelijk applaus van alle aanwezigen zijn

deel, en daalt hij weer af naar de 'gewone' vogelaars, waarna we hem

allen van harte feliciteren. "Jullie moeten nu wel u tegen me zeggen",
zegt hij met een olijke grijns tegen zijn medebestuursleden en zijn ook

aanwezige maatjes Joop Kottman, Piet Munsterman en Hans Schouten
.

We zijn als Vogelwerkgroepers enorm trots een winnaar van een Gouden

Lepelaar in ons midden te hebben en hopen dat Hans zijn vogelwerk

nog vele jaren voortzet!!

Antje Ehrenburg


