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Het Vogeljaar veertig jaar

Het doel van het tijdschrift is om de bescherming en de studie van de vogels te bevorderen. Ten ge-

volge van de inhoud van ons tijdschrift zijn al heel wat acties op gang gekomen of zijn gebeurtenissen

versneld.

Het Vogeljaar is met de tijd meegegaan, maar is aan uiterlijk het oude, vertrouwde Vogeljaar geble-

ven. Ons streven is bovendien onszelf te blijven en onze lezers op sobere wijze van veel en zeer uit-

eenlopende informatie te voorzien. Informatie die andere tijdschriften niet verschaffen. Het behoud,

de bescherming en het welzijn van onze vogels komt bij ons in alle opzichten op de eerste plaats.

Niet zelden valt het ons op dat er door anderen plagiaat wordt gepleegd. Voor ons is dal alleen maar

een blijk waardering en een aanwijzing op de zelfde voet door te gaan.

Toch heeft Het Vogeljaar het echt niet gemakkelijk, maar wij hopen nu wij onze veertigste jaargang

hebben bereikt dat onze lezers ons niet in de steek zullen laten. Wij ontvingen van sommigen buiten

het abonnementsgeld voor elk jaar dat wij bestaan één gulden extra. Een mooi idee, een aardige

geste...

Een extra aanwas van nieuwe abonnees zou ons dit jubileumeen goede stimulans zijn om door te

gaan. Daarom vragen wij elke abonnee om voor één of meer nieuwe serieuze abonnees te zorgen.

Jaap Taapken

Met dit nummer gaat ons tijdschrift de veertigste jaargang in. In de afgelopen veertig jaar is er heel

wat gebeurd. Dit weerspiegelt zich prachtig in vele verschenen nummers.

Het is niet gemakkelijk een niet-commercieel tijdschrift veertig jaar lang te laten verschijnen zonder

daarvoor enige subsidie te mogen ontvangen en dan nog wel voor een bijzonder lage prijs. De redac-

tie, waarvan er twee leden al veertig jaar meedraaien, vormt een hecht team dat zelden aan grote

wijzigingen onderhevig is geweest.


