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Hendrik Jan Lichtenbeld stopt met

Vogeljaarwerk

Bovendien schreef hij sinds 1975 een deel van

de teksten van jaarlijkse veertiendaagse Vogel-

kalender en hij had ook een belangrijk aandeel

in de gehele produktie van de kalender.

Een jaar eerder, in 1974, ontving hij van de Ne-

derlandse Vereniging tot Bescherming van Vo-

gels de Gouden Lepelaar.

Niet minder dan 21 jaar is Lichtenbeld zeer nauw

betrokken geweest bij het werk van de redactie

en later ook van de kalender.

Geboren op 29 april 1929 te Zwolle, begon hij al

in 1942 met het kijken naar vogels in zijn toenma-

lige woonplaats Kampen.

Sinds hij in 1957 bevoegd was vogels te ringen,

verstevigden zich onze contacten en was hij lid

van het Vogelringstation Groenekan waarvoor hij

de gehele ringenadministratie verzorgde. In dat

zelfde jaar werd de Contactgroep voor Vogel-

ringstations opgericht, waarvan hij als secretaris-

penningmeesteroptrad. In 1964 nam het Vogel-

trekstation deze organisatie over en toen was er

behoefte aan een contactblad voor ringers, ’Op
het vinketouw’, waarvan hij van de eerste jaar-

gangen mederedacteur was.

Als beleidsmedewerker bij de afdelingVolkshuis-

vesting van de gemeentesecretarie van Utrecht

was hij op 1 augustus 1987 veertig jaar in over-

heidsdienst en ontving daarvoor op 27 augustus

1987 de eremedaille verbonden aan de Orde van

Oranje Nassau in Goud bij zijn afscheid (in ver-

band met VUT).

Op 1 mei 1994 gaat hij genieten van zijn welver-

diende pensioen, maar hij zal het jaarlijks contro-

leren van zo’n 500 tot 600 nestkasten in de om-

geving van Utrecht blijven doen en ook het rin-

gen (en ten behoeve daarvan het vangen) met

zijn zoon Henk.

Met ondergetekende vertaalde en bewerkte hij
'De Europese vogels in kleur’ van H, Heinzel, R.

Fitter & J.F. Parslow (1973) die later nog twee

maal van titel veranderde namelijk in ’Elseviers

gids van de Europese vogels’ en thans 'Gids Eu-

ropese vogels: alle vogels van Europa, Noord-

Afrika en het Midden-Oosten’ waarvan inmiddels

de achtste druk is verschenen, maar ook ’Else-

viers Vogelatlas’ van C. Hilary Fry, J.J.M. Flegg

en anderen (1975), 'Elseviers Broedvogelgids’

van C. Harrison (1979) en ’Elseviers Zeevogel-

gids’ van H. Heinzel & G. Tuck (1980).

Wij houden een goede herinneringover aan zijn

tijd bij Het Vogeljaar, danken hem voor al zijn

energie die hij in ons blad heeft gestoken en re-

kenen er eigenlijk een beetje op zo af en toe nog

eens iets van hem in ’Het Vogeljaar’ te horen.

Daarom ook eigenlijk geen onverbiddelijk af-

scheid, want wij blijven contact met elkaar hou-

den. Jaap Taapken

Eind Septembervan het vorige jaar heeft Henk Lichtenbeld ons laten weten dat hij per 1 januari 1994

zijn werk voor ’Het Vogeljaar’ wilde beëindigen. Weliswaar zeer tot spijt van de andere Vogeljaarmen-

sen, maar aan de andere kant moest zijn besluit worden gerespecteerd.

Henk is in 1972 in het bestuur en in de redactie van de Stichting ’Het Vogeljaar’ gekomen, nadat hij

al enige tijd had meegedraaid. Jarenlang had hij de zorg voor het maken van de notulen van de verga-

deringen en stelde hij de inhoudsopgaven van het blad samen. In 1978 nam hij de rubriek Veldwaar-

nemingen van ondergetekende over en stelde er in totaal niet minder dan 82 afleveringenvan samen.

Een van de favoriete bezigheden van Henk Lichtenbeld is het

ringen van vogels met behulp van mistnetten.

Henk Lichtenbeldkomt regelmatig opTexel om naar vogels te

kijken.


