
Door: Jan+ Allex de Roos

Daarom is het ruim

dertig jaar lang een

van de minst ontsloten

archieven van ons land

geweest. In de loop der

decennia is veel van het

Zoals beschreven in de vorige De Grauwe Gors

(2003-4) verscheen het eerste nummer van ons

verenigingsblad in januari 1973. Samen met

dozen vol ongesorteerdmateriaal vormde een

stapel losse nummers jarenlanghet beruchte

‘archief van Avifauna’.

Dit archief berustte in een aantal desintegre-

rende kartonnen dozen, die veelal ergens op

zolder stonden bij een

van de redacteuren

van de Grauwe Gors.
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ongesorteerde materiaal met de vuilnisman

meegegaan (en terecht). Helaas bleek bij een

recente inventarisatie dat dit ook gold voor

een deel van de losse nummers. Onze vereni-

ging dreigde haar geschiedenis kwijt te raken.

Aart van der Spoel is toen gaan kijken of het

mogelijk was een complete serie Gorzen bijeen

te krijgen met het idee die te laten binden. Dit

lukte met de onontbeerlijke hulp van een van

de nestors van onze vereniging, Piet Glas, die

de Gors vanaf het eerste nummer nog vrijwel

compleet op de plank had liggen. Vervolgens

heeft Aart uit de beide archieven de beste

(meest leesbare) exemplaren uitgekozen en

die zijn uiteindelijk door Wim Gremmen in

Stedum gebondentot zeven kloeke, groenlin-

nendelen. Op de ruggen staat vermeld de

grauwe gors, de betreffende jaargangenen

ARCHIEF AVIFAUNA (zie foto).

Dit betekent dat de oude jaargangenvan ons

verenigingsblad door geïnteresseerde leden

kunnen worden ingezien, want het is de be-

doeling dat deze boeken vanafnu zullen be-

rusten bij de secretaris. De delen worden niet

uitgeleend. Uiteraard zal er voor het inzien

een afspraak moeten worden gemaakt met de

secretaris.

Naschrift

Een klein voorbeeld van waar een toegankelijk

archief goed voorkan zijn: Al jarenlang staat

er in het colofon van de Grauwe Gors dat de

VerenigingAvifauna is opgericht op
15 mei

1968. In jaargang6, no 1/2, op bladzijde 3,

geeft J.A. Loterijmande datum van de oprich-

tingsvergadering als 23 februari 1968! En hij

was er zelf bij... Wie weet hier meer van?

Piet Glas enAart van der Spoel worden hierbij

hartelijk bedankt voor hun bij-

drage aan de geslaagde

actie ‘Bind de

Gors’.
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