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DankwoordMarian Verdonk

Marian nam in 1974 het jeugd-

bondsarchief over van Gerard

Dutmer, voor velen ook al geen

onbekende naam. In de periode

1975-1980 werd vrijwel jaarlijks,

meestal door Marian zelf, libellen-

kampjes georganiseerd. Toen in 1977

het verspreidingsonderzoek van

ongewervelden middels het E.I.S. in

Nederland van start ging werd zij,

naast Dirk Geijskes, coördinator

voor de libellen, welk werk zij na

1979 alleen deed. Sinds de derde

bijeenkomst van de Nederlandse

Libellenonderzoekers, te Gent (1971),

waar ondermeer besloten werd tot

de oprichting van de S.LO., is zij een

regelmatige bezoekster geweest van

de Libellenstudiedagen. Van 1979 tot

1981 en in 1985 heeft Marian deze

bijeenkomsten georganiseerd.

Samen met Pim Schoorl heeft

Marian in 1981 het Contactblad

Nederlandse Libellenonderzoekers

opgezet om "ieder die geïnteresseerd

is in libellen in Nederland op de

hoogte te houden van allerlei

ontwikkelingen op Odonatologisch

gebied". Het Contactblad werd een

voortzetting van de door dr. B.

Kiauta opgezette Contactbrief

Nederlandse Libellenonderzoekers,

waarvan tussen 1970 en 1974 dertien

nummers waren verschenen.

Zoals in het vorige Contactblad is

medegedeeld, heeft Marian Verdonk

het coördinatorschap van de

libellenwaarnemingen in Nederland,

in het kader van de European

Invertebrate Survey, overgedragen.

Hiermee heeft zij haar laatste vaste

taak in het Nederlandse

libellenonderzoek, waarbinnen zij

jarenlang actief is geweest,

afgesloten. Zeer vaak stond zij

mensen in woord en daad bij als ze

met vragen bij haar kwamen. Zij

heeft, met al het werk dat ze op

libellengebied gedaan heeft, een

belangrijke stempel gedrukt op het

libellenonderzoek zoals dat de

afgelopen 15 jaar in Nederland

gestalte heeft gekregen.

Marian deed haar interesse in

libellen in het begin van de

zeventiger jaren op in het "Gooidee"

van de Christelijke Jeugdbond voor

Natuurstudie (C.J.N.). Het kleine

District in het Gooi was in die jaren

een rijke voedingsbodem voor de

Nederlandse libellenstudie, waar

ook Pim Schoorl, Eduard Osieck,

Rombout de Wijs, Gerard Glas en

anderenop dit gebied actief waren.
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alsmede van het

mededelingenstencil van de

(jeugdbonds)libellenstudiekring,

waarvan tussen 1974 en 1981 zestien

nummers verschenen. Tot eind 1985

heeft Marian in de redactie van het

Contactblad gezeten. Regelmatig

publiceerde zij ook zelf hierin, zoals

korte artikelen over de stand van

zaken met betrekking tot het libel-

lenarchief of recensies, en tot voor

kort verzorgde ze ook de in het

Contactblad opgenomen waarne-

mingenrubriek, voortkomend uit

haar coördinatorschap van het ver-

spreidingsonderzoek aan libellen in

Nederland.

In de zeventiger en begin tacht-

iger jaren deed Marian regelmatig

onderzoek naar het vóórkomen en

de oecologie van libellen. Zij schreef

hierover artikelen die voornamelijk

gepubliceerd werden in jeugdbonds-

uitgaven en in de Notulae Odonato-

logicae. Ook binnen haar studie

Biologie aan de Vrije Universiteit te

Amsterdam wijdde ze een onder-

werp aan de libellenstudie: in 1978

en 1979 deed ze een uitgebreid

onderzoek naar de verschillen in

biotoop en populatieopbouw bij

Ischnura elegans en I. pumilio in de

eerste steengroevebij Winterswijk.

Momenteel wijdt Marian veel tijd

aan de opvoeding van haar zoon

Arne. Daarnaast heeft ze een deel-

tijdbaan bij de Stichting Milieu

Educatie te Utrecht, waarbinnen ze

haar biologische kennis, opgedaan in

de jeugdbonden en in haar studieop

een plezierige wijzen kan toepassen.

Op deze plaats wil ik, namens de

redactie van het Contactblad Neder-

landse Libellenonderzoekers, Marian

zeer hartelijk danken voor het vele

werk dat zij jaren lang voor de

Nederlandse libellenonderzoekers

gedaan heeft. Ik denk dat deze dank

ook gedeeld wordt door de vele

jeugdbonders en andere leden van

de Nederlandse libellenonder-

zoekers die zij met veel enthou-

siasme in hun libellenstudie heeft

gesteund.

Marian, bedankt.

Marcel Wasscherr. Minstraat 15bis,

3582 CA Utrecht


