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Jeugdbondslibellenliteratuur

door de jaren heen

De Jeugdbonden voor Natuur-

studie zijn een erg belangrijke

kweekvijver voor de biologische

kennis zoals die in Nederland

aanwezig is. Ook veel van de

huidige libellenonderzoekerskomen

uit de Jeugdbonden of hebben via

Jeugdbondsuitgaven of -uitingen

hun eerste schreden op het

"libellenpad" kunnen zetten. Veel

onderzoek dat binnen de Jeugd-

bonden aan libellen is gedaan is

gepubliceerd in de vele blaadjes en

rapporten die de Jeugdbonden rijk

zijn. Een van de minder prettige
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Ik zou graag alle mensen willen

vragen die zelf een archief hebben of

mensen kennen die oude Jeugd -

bondsarchieven bezitten of

mogelijkerwijs zouden kunnen

bezitten, dat aan mij door te geven,

zodat er eventueel een afspraak

gemaakt zou kunnen worden. Een

literatuurlijst met de tot nu toe

verzamelde literatuur is op

onderstaand adres verkrijgbaar. Via

dit adres kan ook de overige

correspondentie plaatsvinden. Het

liefst via een briefje, vanwegeslechte

telefonische bereikbaarheid. Alvast

hartelijk bedankt.

Robert Ketelaarr. Melis Stokelaan 14,

1911 SL Uitgeest, 02513-11092

aspecten van de Jeugdbonden is de

vaak slechte openbaarmaking en/of

verspreiding van veel van deze

blaadjes en rapporten. Hierdoor is

veel (soms bijzonder waardevol)

gepubliceerd materiaal soms letter-

lijk begraven op papier.

Om te redden wat er te redden

valt, ben ik begonnen de Jeugd -

bondslibellenliferatuurom me heen

te verzamelen. Dit heeft tot nu toe

een lijst van ruim 120 publicaties

opgeleverd, mijns inziens ongeveer

een kwart tot eenderde van waf er

totaal gepubliceerd zou moeten zijn.

Zoals in figuur 1 te zien is mis ik

(m.i.) vooral de oudere publicaties.

Dezen moeten terug te vinden zijn

op de vele stoffige zolders van oude

sokken (mensen die de "Jeugd -

bonds-pensioengerechtigde leeftijd

bereikt hebben). Uit figuur 2 blijkt

dat Stridula/Agrion/Anax (de

blaadjes van de insektenwerk-

groepen) het grootste aandeel

vormen in de tot nu toe verzamelde

literatuur en dat er vooral gezocht

zou moeten worden naar afdelings-

en districtsblaadjes.


