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Ruim	  een	  kwart	  eeuw	  geleden	  werd	  de	  Herman	  Klomp	  prijs	  in	  het	  leven	  geroepen	  door	  de	  
Nederlandse	  Ornithologische	  Unie,	  Vogelbescherming	  en	  Sovon.	  Drie	  organisaties	  die	  vele	  jaren	  baat	  

hebben	  gehad	  van	  de	  bezielde	  inbreng	  van	  Herman	  Klomp.	  We	  beschouwen	  het	  dan	  ook	  als	  een	  eer	  
dat	  de	  dochter	  van	  Herman	  Klomp	  hier	  vandaag	  aanwezig	  is.	  	  
De	  prijs	  is	  ingesteld	  om	  de	  herinnering	  levendig	  te	  houden	  aan	  deze	  wetenschapper,	  die	  vogelaars	  

van	  diverse	  pluimage	  wist	  te	  inspireren	  en	  samen	  te	  brengen.	  Het	  criterium	  dat	  de	  prijs	  moest	  
worden	  uitgereikt	  als	  bekroning	  van	  de	  publicatie	  van	  een	  liefst	  jeugdige	  amateur	  vogelaar	  is	  in	  de	  
loop	  der	  tijden	  wat	  gaan	  schuiven.	  Zo	  is	  de	  vorige	  prijswinaar,	  Leo	  Zwarts,	  qua	  levensjaren	  niet	  

piepjong	  meer,	  maar	  bezit	  hij	  gelukkig	  wel	  een	  jeugdige,	  ondernemende	  geest.	  Ook	  het	  criterium	  van	  
de	  amateur	  status	  wordt	  niet	  meer	  zo	  strikt	  gehanteerd.	  Veel	  professionele	  vogelonderzoekers	  
besteden	  dermate	  veel	  vrije	  tijd	  aan	  hun	  geliefde	  onderwerp	  dat	  ze	  gerust	  als	  ‘halve	  amateurs’	  

gezien	  kunnen	  worden,	  in	  de	  meest	  gunstige	  zin	  van	  het	  woord.	  Zo’n	  extra	  inzet	  is	  op	  zich	  niet	  een	  
reden	  voor	  lof,	  het	  gaat	  tenslotte	  om	  mensen	  die	  in	  de	  luxe	  positie	  zijn	  om	  hun	  werktijd	  
(groten)deels	  te	  kunnen	  besteden	  aan	  onderwerpen	  waarvan	  amateurs	  zich	  soms	  de	  vingers	  zouden	  

aflikken.	  In	  sommige	  gevallen	  gaat	  het	  echter	  om	  een	  buitensporig	  grote	  inzet	  in	  de	  vrije	  tijd,	  of	  valt	  
bijna	  niet	  meer	  te	  scheiden	  waar	  het	  werk	  eindigt	  en	  de	  vrije	  tijd	  begint.	  Hierdoor	  komen	  prestaties	  
tot	  stand	  die	  onmogelijk	  alleen	  binnen	  werktijd	  gerealiseerd	  kunnen	  worden.	  De	  jury	  was	  van	  mening	  

dat	  ook	  een	  dergelijk	  persoon	  in	  aanmerking	  kan	  komen	  voor	  de	  prijs.	  Geheel	  in	  overeenstemming	  
overigens	  met	  Herman	  Klomp	  zelf,	  die	  naast	  zijn	  wetenschappelijke	  werk	  onnoemelijk	  veel	  uren	  
moet	  hebben	  besteed	  aan	  zaken	  die	  onder	  andere	  de	  bescherming	  van	  vogels	  en	  het	  verzamelen	  van	  

vogeldata	  betreffen.	  
	  
De	  prijswinnaar	  van	  vandaag	  kan	  gelden	  als	  het	  prototype	  van	  de	  professional	  waarvoor	  de	  

bemoeienis	  met	  vogels	  niet	  stopt	  om	  17:00	  uur,	  integendeel	  zelfs.	  Hij	  is	  al	  tientallen	  jaren	  met	  vogels	  
bezig	  maar	  heeft	  op	  vrij	  jeugdige	  leeftijd	  een	  heuse	  switch	  van	  habitat	  ondergaan.	  Voor	  zover	  de	  jury	  
kon	  nagaan,	  liggen	  zijn	  ornithologische	  wortels	  op	  de	  Brabantse	  zandgronden.	  De	  oudste	  publicatie	  

die	  we	  konden	  vinden,	  dateert	  uit	  1984	  en	  ging	  over	  een	  bosvogel:	  de	  Bonte	  Vliegenvanger.	  Maar	  
sinds	  die	  tijd	  lijkt	  er	  alleen	  nog	  modder	  aan	  zijn	  laarzen	  te	  kleven,	  en	  geen	  zand.	  Hij	  is	  al	  geruime	  tijd	  
een	  echte,	  in	  binnen-‐	  en	  buitenland	  gerespecteerde	  moerasvogelspecialist.	  De	  prijs	  gaat	  naar:	  Jan	  

van	  der	  Winden.	  
	  
Jan	  heeft	  zich	  in	  werkverband	  bezig	  gehouden	  met	  onderwerpen	  als	  windturbines,	  nachtelijke	  

verplaatsingen	  van	  duikeenden,	  biologische	  effecten	  van	  verontreiniging	  en	  uiteraard	  
natuurontwikkeling.	  We	  kunnen	  ons	  echter	  niet	  aan	  de	  indruk	  onttrekken	  dat	  zijn	  grote	  passie	  vooral	  
uitgaat	  naar	  een	  tweetal	  moerasvogels:	  de	  Zwarte	  Stern	  en	  de	  Purperreiger.	  

	  
De	  Zwarte	  Stern	  is	  een	  oude	  liefde.	  Al	  in	  zijn	  Brabantse	  tijd	  maakte	  hij	  voor	  het	  regionale	  blad	  de	  

Roodborsttapuit	  een	  mooi	  overzicht	  over	  heden	  en	  verleden	  van	  deze	  destijds	  nog	  in	  Midden-‐
Brabant	  nestelende	  soort.	  Dat	  wroeten	  in	  archieven	  beviel	  blijkbaar,	  want	  het	  mondde	  in	  1996	  uit	  in	  
een	  gedegen	  overzichtsartikel	  over	  de	  Zwarte	  Stern	  in	  heel	  Nederland,	  een	  publicatie	  in	  Limosa	  

samen	  met	  Rudi	  Terlouw	  en	  Ward	  Hagemeijer.	  Was	  hiermee	  de	  historische	  referentie	  vastgesteld,	  
vervolgens	  ging	  het	  de	  diepte	  in	  om	  zoveel	  mogelijk	  van	  het	  leven	  van	  de	  Zwarte	  Stern	  te	  begrijpen,	  
zowel	  in	  de	  broedtijd	  als	  daarbuiten.	  De	  soort	  werd	  uitvoerig	  in	  eigen	  land	  	  bestudeerd,	  maar	  ook	  



daarbuiten	  achtervolgd,	  van	  de	  Sivash	  in	  de	  Oekraïne	  tot	  de	  kustwateren	  van	  Benin	  en	  Sierra	  Leone	  

in	  West-‐Afrika.	  De	  onderwerpen	  varieerden	  van	  de	  broedbiologie	  in	  Nederland	  tot	  de	  wegtrek	  uit	  
Europa,	  patronen	  in	  de	  rui	  of	  interacties	  tussen	  mensen	  en	  Zwarte	  Sterns	  in	  Afrika.	  Typerend	  voor	  
Jan	  is	  dat	  hij	  veelvuldig	  en	  goed	  over	  zijn	  bevindingen	  publiceert,	  en	  daarbij	  onderzoeksresultaten	  

weet	  te	  vertalen	  in	  gerichte	  adviezen	  voor	  bescherming.	  Zo	  resulteerde	  een	  evaluatie	  van	  de	  
effectiviteit	  van	  nestvlotjes	  op	  het	  broedproces	  van	  Zwarte	  Sterns	  in	  heldere	  richtlijnen	  voor	  het	  al	  
dan	  niet	  uitleggen	  van	  zulke	  vlotjes;	  beide	  artikelen	  werden	  gepubliceerd	  in	  De	  Levende	  Natuur.	  

Eveneens	  typerend	  voor	  Jan	  is	  dat	  hij	  zich	  gemakkelijk	  beweegt	  in	  allerlei	  lagen	  van	  de	  
vogelaarsbevolking.	  Hij	  werkt	  net	  zo	  goed	  samen	  met	  lokale	  vogelaars	  die	  broedende	  Zwarte	  Sterns	  
in	  het	  veenweidegebied	  proberen	  te	  beschermen,	  of	  de	  in	  het	  IJsselmeergebied	  ruiende	  vogels	  op	  

slaapplaatsen	  tellen,	  als	  met	  internationale	  contacten	  via	  de	  WIWO	  of	  anderszins.	  Zijn	  in	  2009	  in	  het	  
tijdschrift	  Die	  Vogelwelt	  verschenen	  review	  van	  Europese	  populatieschattingen	  was	  alleen	  mogelijk	  
dankzij	  uitstekende	  internationale	  contacten.	  	  

	  
De	  Purperreiger	  is	  een	  andere	  grote	  liefde.	  Jan	  greep	  de	  kansen	  die	  hem	  en	  zijn	  team	  werden	  
geboden	  om	  deze	  soort	  in	  detail	  te	  bestuderen	  met	  beide	  handen	  aan.	  Hij	  deed	  mee	  aan	  tellingen	  

van	  broedkolonies	  maar	  wist	  vooral	  ook	  aandacht	  te	  genereren	  voor	  factoren	  die	  succes	  of	  
mislukking	  kunnen	  verklaren.	  De	  groei	  van	  de	  kolonie	  in	  de	  Zouweboezem	  bleek	  samen	  te	  hangen	  
met	  lokaal	  gunstige	  terreinomstandigheden	  en	  aanbod	  van	  vis.	  De	  situatie	  buiten	  de	  broedtijd,	  een	  

soms	  vergeten	  onderwerp	  maar	  bij	  bepaalde	  soorten	  van	  cruciale	  betekenis,	  kreeg	  extra	  aandacht.	  
Deze	  werd	  onder	  meer	  bestudeerd	  door	  het	  in	  kaart	  brengen	  van	  nazomerse	  foerageergebieden	  en	  
slaapplaatsen.	  Dit	  vond	  plaats	  door	  een	  combinatie	  van	  zenderonderzoek	  en	  veldwaarnemingen,	  

uitgevoerd	  door	  een	  team	  van	  professionals	  en	  vrijwilligers	  onder	  aanvoering	  van	  Jan.	  Het	  bracht	  
onder	  meer	  aan	  het	  licht	  dat	  de	  voedselhabitat	  net	  voor	  de	  wegtrek,	  en	  dus	  van	  belang	  bij	  het	  
opvetten,	  voor	  90%	  buiten	  de	  beschermde	  Natura	  2000-‐gebieden	  ligt.	  	  Een	  en	  ander	  werd	  bijna	  

vanzelfsprekend	  vastgelegd	  in	  een	  goed	  leesbaar	  artikel,	  ditmaal	  in	  Limosa	  (2010).	  De	  wegtrek	  en	  
overwintering	  zelf	  werden	  eveneens	  gevolgd	  met	  gezenderde	  vogels.	  De	  vogels	  bleken	  beter	  dan	  
verwacht	  in	  staat	  om	  lange	  vluchten	  te	  maken	  zonder	  tussenstop,	  tot	  wel	  5600	  km.	  Sommige	  vogels	  

vlogen	  in	  verrassend	  korte	  tijd,	  minder	  dan	  een	  week,	  naar	  West-‐Afrika.	  Bevindingen	  waarover	  werd	  
gepubliceerd	  in	  Ardea.	  
	  

Zo	  kunnen	  we	  nog	  even	  doorgaan,	  want	  de	  interesse	  van	  Jan	  strekt	  zich	  ook	  uit	  tot	  soorten	  als	  
Roerdomp	  en	  Visdief.	  Ook	  bij	  deze	  soorten	  was	  hij	  vaak	  de	  initiator	  en	  drijvende	  kracht	  achter	  een	  
team	  van	  enthousiaste	  onderzoekers	  en	  tellers.	  Zo	  verenigt	  Jan	  van	  der	  Winden	  eigenschappen	  die	  

geheel	  in	  de	  geest	  van	  Herman	  Klomp	  zijn:	  vindingrijk,	  een	  verbindende	  kracht	  tussen	  amateurs	  en	  
professionals,	  met	  een	  systematische	  geest	  gericht	  op	  wetenschappelijke	  vraagstelling	  maar	  tevens	  
een	  scherp	  oog	  voor	  de	  relevantie	  voor	  beschermingsdoelen.	  	  

We	  feliciteren	  Jan	  met	  de	  Herman	  Klomp	  prijs	  en	  hopen	  dat	  het	  een	  stimulans	  zal	  zijn	  om	  door	  te	  
gaan	  met	  zijn	  goede	  werk,	  ook	  buiten	  werktijden	  om.	  	  

	  	  


