
Zoogdier (1) 90/1 3

Zoogdier,
het nieuwe zoogdierenblad

Twee bladen worden één

De naam: Zoogdier
Een naam kiezen is altijd moeilijk. De

naam moet Nederlands zijn en de la-

ding dekken. Het zoeken was gericht

op een eigentijdse en vooral herken-

bare naam. Een naam, die zoogdieren
net zo populairkan maken als vogels.
We denken zo’n naam gevonden te

hebben: Zoogdier.

Even wennen

Zoogdier wordt niet hetzelfde als zijn
voorgangers, Carnivora of Lutra-

informatie. De twee oude bladen bij
elkaar opgeteld plus nog wat extra’s,
dat is Zoogdier. Sommige vertrouwde

dingen zult u herkennen. Andere ru-

brieken zijn gloednieuw. De VZZ-

leden krijgen met Zoogdier een

tweede tijdschrift naast de weten-

schappelijke Lutra.

Vlaams - Nederlands

Samen sterker, dat geldt ook voor de

zoogdierbeschermers in Vlaanderen

en Nederland. Onderzoek en ontwik-

kelingen voor het ene land kunnen

ook van belang zijn inhetandere land.

Overdracht van kennis en ervaring
staat hoog in ons vaandel. Zoogdier
staat met een poot in beide landen,
zowel Nederlandse als Vlaamse zoog-

dierorganisaties nemen deel. U hoort

straks van ons uit Vlaanderen èn uit

Nederland.

Wij, de redactie

Een nieuwe redactie treedt aan. Er zit-

ten Vlamingen en Nederlanders in de

redactie. Gezamenlijk hopen wij een

blad te maken, dat u aan weerszijden
van de grens graag leest.Eigenlijk pre-

tenderen wij meer. Met dit tijdschrift
willen wij de bescherming van de

zoogdieren in de Benelux flink in de

liftbrengen. Zoogdier moet er toe bij-
dragen, dat alle zoogdieren in onze

contreien graag geziene gasten wor-

den.

U, de lezer

Zonder de lezer blijft een tijdschrift
nergens; u bent onmisbaar. Om te sla-

gen zien wij graag een wisselwerking
ontstaan tussen lezers en redactie.

Tweerichting verkeer dus. Suggesties,

op- of aanmerkingen en informatie

zijn altijd welkom. Het tijdschrift
moet groeien, in dikte en in aantallen.

Win daarom vrienden, kennissen en

opponenten als abonnee van Zoog-
dier. Met zijn allenkomen we er wel.

namens de redactie van Zoogdier,
Dirk Criel en Reinier Akkermans

Samen sterker, dat is het motto waar-

onder twee zoogdierorganisaties in de

Benelux gaan samenwerken. De

zoogdierbescherming maakt een ver-

snipperde indruk. Bundeling is hoogst

noodzakelijk om een echte vuist te

kunnen maken. Twee organisaties

vondenelkaar, de derde viel helaas af.

En eerlijk is eerlijk, dat laatste doet

ons pijn. Samenwerking, daar was ie-

dereen het over eens, is in het belang

van de zoogdieren. Wij wìlden wel en

het resultaat ziet u nu voor u: Zoog-
dier. Carnivora en Lutra-informatie,
ze zijn er niet meer.

Dirk Criel, Piet van der Reest,

Reinier Akkermans en Marja

Versteeg.


