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Officieel orgaan van de B.F.V.W.

Vijfentwintig jaar ’Vanellus’

Door J.P. Otto

Eind 1954 kreeg ondergetekende het zeer dringende verzoek van de

voorzitter van de B.F.V.W. om de redactie van ’Vanellus’ op zich te

nemen. Het contract met de toenmalige drukker was aan het eind van

het jaar afgelopen, het aantal uitgaande exemplaren was niet groot meer

en de B.F.V.W. zou de uitgave overnemen. De heer D. T. E. van der Ploeg

zou als tweede redacteur fungeren. De ondertitel van het blad luidde:

maandblad voor natuursport, natuurstudie en natuurbescherming.

Aangezien ik de opzet juist achtte, besloot ik bij de keuze van de op te

nemen artikelen deze ondertitel tot richtsnoer te nemen. Er ontstond

vooral in den beginne grote belangstelling voor het blad en zo groeide
het aantal abonnees van enige honderden al spoedig tot een paar

duizend. Dit was vooral te danken aan de activiteit van de voorzitter van

de 8.F.V.W., de heer Sj. Span Rzn. en de propagandist van de bond, de

heer J. T. Boersma. Inmiddels was het niet eenvoudig om aan de wensen

van de vogels van diverse pluimage, die onder de lezers voorkwamen,

tegemoet te komen. De één wilde voornamelijk berichten over vogels

lezen, een andere groep was verzot op smeuïge verhaaltjes over het

zoeken van kievitseieren, voor de meer intellectueel ingestelde abonnees

moest er af en toe wat meer wetenschappelijk getinte kopij in.

Na 14 jaar kwam er een nieuwe redactie met de heren J. T. Hendriksma

en D. Westra als redacteuren, die reeds enige jaren met succes het

maandblad voortzetten. Inmiddels beginnen vooral de natuurbescherming

en het milieubeheersteeds meer een stempel op het blad te drukken.

Er zijn tijden geweest, dat de positie financieel nogal moeilijk was, vooral

Al spoedig na de oprichting van de Bond van Friese Vogel-

beschermings Wachten in 1947 deed zich de behoefte

gevoelen aan een mededelingenblad. Eerst verscheen het

in de gedaante van een gestencild blaadje, maar reeds

de tweede jaargang kwam in gedrukte vorm uit. De naam

van het blad ’Vanellus’ heeft nogal eens tot verwarring

aanleiding gegeven, want niet iedereen is van de klassieke

naamgeving op de hoogte en zo werd de deftige naam van de kievit

weleens door niet al te nauwkeurige lezers in verband gebracht met die

van een te goeder naam en faam bekendstaande weduwe.

De eerste redacteuren van het blad. de heren Brada en Bosch, zijn wij

veel dank voor hun initiatief verschuldigd. In het bijzonder de heer J. D.

Brada heeft het mijns inziens uitstekende inzicht gehad om de nationale

Friese sport, het zoeken van kievitseieren, die ten nauwste samenhangt

met het beleven van de vreugde van het voorjaar, te koppelen aan het

principe van de natuurbescherming.
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doordat in den beginne de abonnementsprijs veel te laag was. Gelukkig
is de drukker van het blad, die altijd voor een zeer verzorgd uiterlijk van

het blad garant geweest is, ons steeds welwillend tegemoetgekomen. Van

het Anjerfonds hebben wij een keer steun ontvangen en toen er ondanks

dat toch nog financiële moeilijkheden dreigden, heeft de heer H. Gaar-

man, Bolsward, een verloting georganiseerd en daarmee ’Vanellus’ gered.
De oudste medewerker is de heer G. Bosch die, hoewel op hoge leeftijd,

nog steeds actief voor ’Vanellus’ is. Het zou te ver voeren om in dit artikel

alle namen te noemen van hen die zich voor het maandblad verdienstelijk

gemaakt hebben, maar één naam mag hier stellig niet ontbreken en dat

is die van de heer J. Westhof, die al vele jaren op zeer nauwgezette wijze
de administratie van het blad verzorgt.

’Vanellus' is een gezonde uiting van de Friese cultuur en ik wil dan ook

gaarne de wens uitspreken dat dit blad zich ook tot in verre toekomst

zal kunnen handhaven en zo een bijdrage zal leveren tot de liefde voor

de natuur in Nederland.

Dr. J. P. Otto, Leeuwarderweg SOA, Sneek


