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Uitreiking jubileumboek

In het bijzonder welkom aan de heer en mevrouw Gorter, de heer en mevrouw

Voous en de heer Westerman. Welkom ook aan onze vier ereleden mevrouw

de Wys, de heren Bos, Van Dijk en Jonkers. Vanavond voor het eerst

gevieren by elkaar. Welkom tenslotte aan alle genodigden, leden van

de Vogelwerkgroep en overige belangstellenden.

Zoals u allen bekend is willen wij deze speciale avond beginnen met de

uitreiking van ons jubileumboek ter gelegenheid van ons tienjarig

bestaaii.

Voor we daartoe overgaan wil ik u eerst een en ander vertellen over de

totstandkoming ervan. Zoals een aantal onder u nog zullen weten werd er

reeds kort na de oprichting van onze Vogelwerkgroep gesproken over

de samenstelling van een Avifauna van. het Gooi.

Door de werkzaamheden voor en de komst van de Avifauna van Midden

Nederland werd deze gedachte naar de achtergrond gedrongen. Bovendien:

de samenstelling van een Gooise Avifauna is geen kleinigheid. Wie zal

dat allemaal organiseren ?

Maar toen het tiende levensjaar van de vogelwerkgroep naderde gingen

de gedachten toch weer in de richting van een bijzondere VWG-uitgave.

Aanvankelijk werd toen gedacht aan de samenstelling van een

speciaal Korhaan-nummer. Hierin zou dan een overzicht, een bloemle-

zing, komen van de meest interessante artikelen uit de afgelopen

tien jaargangen van ons verenigingsblad.

Maar zoals het zo vaak met plannen gaat, dit eerste plan werd gewijzigd.
Het bestuur van de Vogelwerkgroep bleek namelijk in staat een grotere

som geld beschikbaar te stellen dan aanvankelijk mogelijk was. De enige
voorwaarde die zij hieraan verbond was evenwel dat er dan wel "iets

nieuws" tot stand gebracht moest worden.

Geen veredelde Korhaan, maar een jubileumboek met geheel nieuwe infor-

ma ie.

Was dat een onmogelijke taak ? Neen ! De heer Rob Moolenbeek bleek bereid

de organisatie en de samenstelling op zich te nemen.

In overleg met nog enkele enthousiastelingen wordt een plan opgesteld.
Een vijftiental leden wordt gevraagd een artikel te schrijven over een

(hun favoriete) vogelsoort in het werkgebied van onze werkgroep.
Ook in de Korhaan verschijnt een bericht hierover. En wat zien we gebeu-
ren ? Het heilig vuur slaat over ! De meeste personen zeggen toe een

artikel te schryven. Daarop begint het werk voor de redactie pas

goed op gang te komen.

De eerste en misschien wel grootste taak wordt: zien dat je alles op

tijd in huis hebt. Hoe vaak zal de redactie gevraagd hebben: "Hoe ver

ben je al met schrijven, schiet je al op ?"

Gelukkig blijkt dat alles toch binnenkomt. De redactionele drukte

neemt daarmee ook weer toe. Het corrigeren van de teksten, bijwerken

van de grafieken en kaartjes of zelfs het overtekenen--daarvan

beheerst het leven van de samenstellers.

Tegelijkertijd gelukt het de redaktie dat nog een aantal personen bereid

zijn hun medewerking te verlenen !

Toespraak gehouden ter gelegenheid van de uitreiking van het

jubileumboek op woensdag 15 maart 1978 te Naarden.

Geachte aanwezigen van harte welkom allemaal !



34

De heer Ed Hazebroek zal de illustraties verzorgen; het fotogra-

fische werk -
verkleinen van tekeningen, grafieken, e.d. - zal

door de heer Evert Boeve gedaan worden. Liske Rynja tenslotte wordt

bereid gevonden al het typewerk op zijn schouders te nemen.

U zult begrijpen dat alle genoemde bezigheden geheel belangeloos

en in de vrije tyd gedaan moeten worden. Tenslotte is drukkerij

Vreeland van de heer H.J. Aalderink bereid het drukken en inbinden

te verzorgen. Dat de heer Aalderink graag met ons meewerkte blijkt

wel uit het feit dat het aantal pagina's dat was afgesproken bijna

is verdubbeld. Hij zal er beslist niet rijk van geworden zijn !

En dan, daarna, als bijna alles achter de rug is: een gevoel van

opluchting, trots Het is ons, de schrijvers, alle medewerkers

gelukt een fantastisch boekje te maken. Een geweldige afsluiting
van het tienjarig bestaan.

Daarom: aan alle medewerkers, heel, heel veel dank !

Ja, en dan het vervolg. Wat doe je met zo'n jubileumboek ? Stuur je
dat zo maar toe aan je leden ? Hier is het boekje ?

Neen. Je wilt laten zien dat je het echt een hoogtepunt vindt in het

bestaan van de VWG. Wat kun je beter doen dan het jubileumboek

aanbieden aan een aantal prominenten uit ons eigen Gooi ? Nestoren,

die op het gebied van de natuurbescherming en netuurstudie niet

alleen landelijk maar ook internationaal hun steentje (zeg maar

steen) hebben bijgedragen en dat nog dagelyks doen.

Geachte toehoorders, u weet wie ik bedoel! de heren mr. H.P. Gorter,

prof. dr. K.H. Voous en dr. J.H. Westerman.

Naar ik aanneem zult u het op prijs stellen als u derhalve nog enige

informatie krijgt over de activiteiten van deze heren.

De heer Gorter

In 1940 kwam de heer Gorter by de Vereniging tot Belioud van Natuur-

monumenten in Nederland. Na 7 jaar bracht hij het reeds tot directeur

en is dat tot op heden gebleven.

In deze nu byna 40 jaar dat hij voor de Vereniging werkt heeft hij het

bezit van de Vereniging zien groeien van 14.000 ha verdeeld over

68 natuurgebieden, tot 55.000 ha, nu verspreid over 148 terreinen.

Tegelijkertijd steeg het aantal leden tot over de kwart miljoen.

Naast zijn directeursschap heeft de heer Gorter tal van nevenfuncties

bekleed! Om er enkele te noemen:

- bestuurslid van het Gooisch Natuurreservaat

- ondervoorzitter van de Natuurbeschermingsraad

- lid van de Centrale cultuur technische Commissie.

Beide laatste functies met de bedoeling de minister te adviseren t.a.v.

zijn beleid op gebied van de relatie landbouw - natuurbehoud.

En juist dit, de relatie landbouw - natuurbehoud is misschien wel

het levenswerk van de heer Gorter geworden.

Van zijn hand verscheen dan ode in 1974 een artikel getiteld:

Weidevogelstrategie. Twee citaten hieruit wil ik u voorlezen;

"Het is myns inziens de tijd om het initiatief in eigen hand te nemen

en te komen tot een goed gedocumenteerd en goed overwogen plan

voor de bescherming van de weidevogels in Nederland, dat als

een initiatief onzerzijds op tafel wordt gelegd".
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Het tweede citaat: "Zoals gezegd zal grote aandacht moeten worden

besteed aan het behoud van de weidevogels op gronden die in

agrarisch gebruik blijven, dus buiten de optimaal beheerde reservaten".

Beide uitspraken zijn tekenend voor Gorters streven Landbouw en

Natuurbehoud met elkaar te verenigen en niet strikt gescheiden te

houden.

Voor de meeste mensen, leden van Natuurmonumenten, is de heer Gorter

bekend door zijn jaarverslagen over de Vereniging tot Behoud in het

blad Natuurbehoud en zijn indertijd gehouden toelichtingen bij de dia's

op de Algemene Ledenvergaderingen.

Tenslotte nog deze opmerking.

Iemand zei eens over de heer Gorter: "Als er iets in de Natuurbescher-

ming is dat Gorter niet weet, dan is het niet belangrijk".

De heer Voous

Niet minder indrukwekkend zijn de verdiensten van professor Voous.

Jarenlang was hij werkzaam op het Zo'ólogisch Museum in Amsterdam (vanaf
1940), o.a. als conservator voor de afdeling Vogels.

Vanaf 1955 doceerde hij als hoogleraar aan de Vrije Universiteit.

Onvoorstelbaar groot is de cmvang van zijn werk. Zeer uiteenlopend de

onderwerpen waarover hij geschreven heeft.

Bekend is zijn proefschrift over de Bonte Spechten, zijn grote kennis

van de Roofvogels, studies over de vogels der wereldzeeën, speciale

onderzoekingen aan de Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw.

Zijn hoofdwerk bovenal is de in 1960 verschenen Atlas van de Europese

Vogels, waarvan ook een Engelse en Duitse vertaling verscheen.

Maar behalve al zyn werk als wetenschapper waarderen wij prof. Voous

voor zyn werk in de Nederlandse organisaties voor Vogelkunde en

Vogelbeschenning.Prof. Voous was jarenlang secretaris van de Neder-

landse Ornithologische Vereniging, redacteur van Ardea en Limosa,

Voorzitter van de Commissie voor de Nederlandse Avifauna, enz.

Niet verwonderlijk is het dat hij in 1976 benoemd werd tot erelid van

de N.O.U. (Nederlandse Ornithologische Unie). In een artikel las ik

van prof. Voous nog de volgende uitspraak:

"De wetenschapper zoekt wat hij wil vinden, en vindt wat hij zoekt".

Denkt u hier eens over na.

De heer Westerman

Last but not least de heer Westerman.

Ik moet bekennen dat ik van hem het minste afweet. Maar dat is nu

juist zo typerend voor deze man. Werker op de achtergrond, die onge-

looflijk veel doet. Echter, altijd onbaatzuchtig.
De vogelaars kennen de heer Westerman als voorzitter van het Neder-

lands trekvogel Commité.

De meeste mensen zullen hem echter kennen wegens zijn grote verdienste

voor het Wereld Natuurfonds.

In 1961 werd het Wereld Natuur Fonds opgericht. In datzelfde jaar deed

Peter Scott een beroep op de Nederlandse natuurbeschermers, óok een

Nederlandse afdeling op te richten. Inmiddels waren deze er al in

Groot Brittannië, de V.S. en Zwitserland.
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Op 10 augustus 1962 was het zover. In de voorbereidende besprekingen

had de heer Westerman een belangrijk aandeel. Als medeoprichter trad

hy dan ook toe tot het eerste bestuur. In 1972 aanvaardde hij de

functie van secretaris.

Zijn kennis van zaken op het gebied van natuurbehoud is zeer breed en

diepgaand.

In kringen van natuurbeschermers heeft hy niet alleen nationaal,

maar vooral internationaal een uitstekende naam verworven.

Niet voor niets werd hy met de hoogste onderscheiding die je in

dit werk kunt krijgen, geëerd: De gouden Ark.

Onlangs nog lazen we in de krant waarmee de heer Westerman, als

secretaris voor de Nederlandse afdeling van de internationale Unie

tot behoud van de natuur (lUCN), zich moet bezighouden:

de exploitatie van de tropische regenwouden, export

van bestrijdingsmiddelen naar de derde wereld, verwerken

van bedreigde diersoorten in soeveniers.

Dames en heren, ik geloof dat we u voldoende hebben ingelicht over

de tot standkoming van ons jubileumnummer en over de personen

waarvan wy vinden dat zij degenen zijn aan wie wy graag het eerste

exemplaar willen aanbieden.

Ik wil dat bij deze van harte doen !

J. Harder

W.E.Cohen


