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Volle bak bij publiekslezing
door Nico de Haan

De promotiewerkgroep kreeg wat meer tijd om de nieuwe activiteit voor

te bereiden, omdat De Haan juist in de voorgestelde periode naar het

ziekenhuis moest voor een eenvoudige ingreep. Besloten werd de

publiekslezing te verplaatsen naar februari 2010. De Haan had toen al

toegezegd graag te willen komen. Belangrijk was dat vooral

vogelliefhebbers zouden komen. Om die reden - en om de kosten binnen

de perken te houden - besloten we een klein bedrag van vijf euro aan

entree te heffen. Dat kan voor sommigen bezwaarlijk zijn, zo was de

redenering, maar de echte geïnteresseerden komen dan toch wel.

Bovendien zou er een kleine vergoeding worden gevraagd voor koffie en

thee. Vanaf december werd er hard gewerkt aan de voorbereiding. Er is

een fraaie toegangskaart gemaakt en een persbericht de wereld

ingestuurd. Intussen zochten we vrijwilligers voor de kaartverkoop, de

koffie en de promotiestand.

Om onduidelijke redenen is het persbericht lang niet in alle kranten

geplaatst. Toch waren de eerste dertig reserveringen snel binnen. En ook

de dagen daarna ging de stroom aanmeldingen gewoon door. We

veronderstelden ook bezoekers te krijgen die zich niet vooraf hadden

gemeld. Dat bleek het geval. Op de avond zelf liep de zaal precies
helemaalvol.

Vogels zijn populair. Dat bewezen 160 belangstellenden, die zich op

maandag 8 februari verzamelden in de Frankrijkzaal van motel Haarlem-

Zuid, waar Nico de Haan, icoon van vogelend Nederland, twee lezingen

gaf op uitnodiging van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland(VWGZK).
Na afloop van deze zeer geslaagde publiekslezing gingen de aanwezigen

enthousiast naar huis en kon de Vogelwerkgroep al meteen tien nieuwe

leden bijschrijven. Dat aantal liep later nog op tot 13.

Toch was het voor de promotiewerkgroep van de VWGZK allesbehalve een

uitgemaakte zaak, dat de bijeenkomst een succes zou worden. Maar

toen de werkgroep een jaar of drie geleden van start ging, was het

organiseren van een publiekslezing een van de geopperdemogelijkheden

om het toen snel teruglopende ledental een halt toe te roepen. Na eerst

enkele urgente zaken te hebben afgehandeld (oprichting Jeugdvogelclub,
nieuwe brochure, moderniseren promotiestand) kwam najaar 2008

opnieuw de publiekslezing ter tafel. Besloten werd Nico de Haan ergens

in het voorjaar uit te nodigen. Of het initiatief zou aanslaan, wist

niemand.



Fitis 46 (1) 2010

35

Na een inleiding van Johan Stuart over vogels in de regio en het werk

van de Vogelwerkgroepbegon Nico de Haan zijn bijdrage over Trucs, list

en bedrog in het vogelleven'. Aan de hand van dia's vertelde hij op

toegankelijke wijze over allerlei uiteenlopende aspecten van het

vogelleven. Door telkens de zaal erbij te betrekken lukte het De Haan

een bijna huiselijke sfeer te scheppen, waarin niemand zich hoefde te

schamen voor een gebrek aan kennis en iedereen rustig zijn mening kon

geven. Met als centraleboodschap: "Het zijn de details die ertoe doen', en

dat geldt zowel voor soortherkenning, het verschil tussen mannetjes en

vrouwtjes als voor de eigenaardigheden die voor elke soort zo

kenmerkend zijn. 'Zien is scannen' zo hield De Haan zijn gehoor voor.

Aardig was ook dat hij bij herhaling verwees naar het belang van

bijvoorbeeld een Vogelwerkgroep als organisatie, waar veel kennis over

het vogelleven voorhanden is en waar je door de vele activiteiten als lid

veel over het vogelleven te weten komt.

Tijdens de pauze stortten de aanwezigen zich massaal op de koffie of

thee en op de brochures en de spullen in de promotiestand van de

Vogelwerkgroep. Ook werden meteen al ingevulde kaarten voor nieuwe

leden ingeleverd.

Nico de Haan: onderhoudend en inspirerend, Haarlem 8 februari 201 0.

Foto Johan Stuart
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Na de pauze toonde Nico de Haan de film 'Roofvogels in beeld', waarbij

hij vakkundig commentaar gaf, daarbij ondersteund door twee leden van

de Jeugdvogelwerkgroep,die vanaf de eerste rij blijk gaven van een goed

ontwikkelde kennis van het vogelleven. Om iets na tien uur konden we

afsluiten in de wetenschap dat de 160 bezoekers niet alleen een

aangename, maar vooral ook een leerzame bijeenkomst hadden

bijgewoond. Hoezeer het op prijs werd gesteld bleek uit het grote aantal

nieuwe leden dat zich ter plekke aanmeldde. Later zijn er nog 5 nieuwe

leden bijgekomen, zodat de publiekslezing in totaal 15 nieuwe leden

heeft opgeleverd. Alleen daarom al een reden om dit initiatiefeen vervolg

te geven.

Het organiseren van de publieksavond was niet mogelijk zonder de hulp

van Els Hoekstra, Christien Kemp, Hanneke Koeckhoven en Margriet

Vader. Heel veel dank voor jullie inzet.

Jan Kuys Johan Stuart Hans Vader


