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DE VOGELWERKGROEP VOGELVRIJ 

Menno Huizinga 

In het begin van dit jaar is de Vogelwerkgroep Amsterdam zelfstandig geworden, 
met notariële acten en al. In 1959 werd de Vogelwerkgroep opgericht als werk
groep van de KNNV-afdeling Amsterdam. Dat wil niet zeggen, dat voor 1959 er 
geen groep bestond die zich met het waarnemen van vogels in de omgeving van 
Amsterdam of met inventariseren bezig hield. Zo was er in de jaren voor de 
oorlog een groep die zijn waarnemingen publiceerde in De Waarnemer en na de 
oorlog was er een groep die zich bezig hield met het Amsterdamse Bos. 
Na de oprichting werd in 1963 besloten een medelingenblad uit te geven dat 
de naam droeg: Mededelingenblad van de KNNV-Vogelwerkgroep Amsterdam. In 1981 
werd de naam van dit blad gewijzigd in De Gierzwaluw. 
Vanaf 1959 is de Vogelwerkgroep Amsterdam een eigen koers gaan varen. Niet 
verwonderlijk overigens, want vogelaars zijn in het algemeen nog al grote 
individualisten en gecombineerd met het Amsterdammer zijn, .kan dat gemakkelijk 
ontaarden in een bende. Het gevolg was .wel dat de VWGA in de loop der jaren 
zich meer en meer zelfstandiger ging opstellen. Uiteindelijk mondde dat uit 
in eenmaal per jaar een gemeenschappelijke lezing en af en toe een gecombineerde 
bestuursvergadering. De VWGA ontgroeide de KNNV-afdeling Amsterdam en vorig 
jaar is besloten om het losse knoopje definitief door te hakken. 
Of de Vogelwerkgroep in de beginperiode enige populariteit genoot bij leden 
van de KNNV is niet meer te achterhalen. Zeker is, dat er in de afgelopen 
jaren een zekere animositeit is ontstaan, zoals wij (Rob Sjouken, Willem van 
der Waal en ik) op een vogelvakantie in Eilat konden ervaren. Het KNNV-lid 
was verbaasd, dat er ook aardige VWGA'ers bestonden. Want ze had gehoord 
in de afdeling Amsterdam, dat het eigenlijk maar tuig was. 
Ondanks de blijkbaar slechte. naam heeft het bestuur en de afdeling zich zeer 
correct opgesteld tegenover de VWGA en ons een redelijke financiële steun 
in de rug gegeven. 

De laatste jaren staan dieren en natuurbescherming in het algemeen en vogels 
en vogelbescherming in het bijzonder in de belangstelling. Achter de vogels 
aangaan wordt niet meer gezien als hobby voor wereldvreemde types of aris
tocratische ambassadeurs. Jan met de verrekijker wordt niet meer geminacht. 
In de Angelsaksische landen heeft deze liefhebberij de hengelsport al van 
de eerste plaats verdrongen in het hobbyklassement. Of in Nederland het 
"vogelen" ook die rage-achtige vorm zal gaan aannemen, zal de tijd leren. 
In ieder geval heeft de belangstelling voor vogels de wind mee. Vogelwerk
groepen kunnen daarvan profiteren. 
Ook de VWGA kan daarvan profiteren. Dat kan alleen als leden bereid zijn 
er vrije tijd in te stoppen. Het handjevol, dat nu actief is, kan wel_ allerlei 
plannen bedenken, het ontbreekt ze gewoonweg aan genoeg tijd om ook maar 
50 % ervan te verwezenlijken, En dat terwijl recreatieschappen schreeuwen 
om plannen en uitgewerkte ideeën, omdat zij vinden dat ook vogelaars, naast 
miniatuurbouwers, wielerclubs of zonaanbidders enz, in hun terreinen aan 
hun trekken moeten komen. 
Wanneer elk lid, zeg, een à twee uur per week en dat is toch niet te veel 
gevraagd, besteedt aan de VWGA dan is de vereniging vogelvrij en weerbaar. 
De Gierzwaluw wordt een Steenarend, 
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