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Fyftich jier
e Fûgelwacht Grou is in feriening mei sa'n tûzen leden. It binne
net allegear aaisikers en neisoargers, gelokkich net. Fierwei de
measten binne lid fan de feriening om iis te stypjen by it wurk,
dat wy yn en foar de natuer mei syn fjild, syn bisten en foaral syn fûgels ût
'e wei sette. Wy as bestjoer kinne fansels net om it 50jierrich jubileum hinne. Foar de betinking fan dat
jubileum - mei al syn omballingen - hawwe wy in jubileumkommisje ynsteld mei as foarsitter freon Wiepke
Hooghiemster, de man dy't ik yn 1993 as foarsitter
opfolge. Hy wie de tredde foarsitter fan de feriening
sûnt de oprjochting yn 1946. (1979 - 1993). Wat wy
ek dien ha is trije fan ûs leden freegje om in jubileumboek te skriuwen. Dat is slagge yn de persoanen fan
Homme Fopma, Jan Sjoerdsma en Doekle Yntema.
Harren wurk leit hjir foar jim en it kin besjen lije. It is de skiednis fan de
Fûgelwacht Grou oer de ôfrûne fyftich jier mei dêrby in oersjoch fan it
fjildwurk en de ûntwikkeling dêrfan. Yn de kursyfices ûntbrekt de humor
net, want mei al dy aaisikersklubs yn Grou hat him fansels yn dy fyftich
jier wol wat ôfspile. Ik winskje jim noflike oerkes ta by it trochnimmen
fan dit jubileumboek.

D

Germ Snoek,
foarsitter.
As foarsitter fan de jubileumkommisje wol ik my
graach by de wurden fan Germ Snoek oanslute. Wy
ha as kommisje in noflik kontakt hân mei de skriuwers. It brocht foar i.is gjin wurk mei, want sy rêde har
sels mei alles, wat oan it skriuwen en (itj aan fan dit
jubileumboek fêst sit. In komplimint is hjir wol op syn
plak.
Wiepke Hooghiemster,
foarsitter Jubileumkommisje.
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Wat der oan foarôf gon
e Fûgelwacht Grou is yn 1946 net samar !it 'e loft fallen fansels.
Oan de oprjochting is wol ir ien en oar foarôf gongen. Wat waard
foar 1946 bygelyks dien oan fûgelbeskerming en natuerfoarljochting? Hokfoar regels en oarderings wienen der om greidefûgels en -aaien te
beskermjen? Yn dizze ynlieding wolle wy op dizze saken koart yngean. It
earste boek yn Nederlân, dêr't wat yn stiet oer de ijip is "Der Naturen Bloeme" fan de Flaming Jacob van Maerlant (plm. 1270).
Nei it ijtfinen fan it
boekdrukken kamen der
hyltyd mear boeken,
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swanaaien ensfh. En Caspar de Robles, deselde as de Stiennen Man by
Harns, hat dizze oardering yn 1575 nochris ûnder de oandacht fan de grytmannen brocht. Op oertreding stie in grouwe boete. Yn 1750 mocht der nei
1 maaie net mear fandele en handele wurde yn ljip-aaien. Dat duorre oant
1914, yn dat jier waard it sykjen mei twa dagen ynkoart en wie 28 april de
lêste dei. Yn 1936 feroare dat yn 19 april.
De eineferiening
Yn 1917 komt der in artikel yn de Grouster "Frisia', ûndertekene troch
0. Greebe, Tj. de Jong en H. Dijkstra, dat de "Vereniging tot Bescherming
van Eenden" oprjochte is. It doel is om by stringe froast de einen by te
fuorjen. Wa't in koer pleatse wol krijt foar in stoer in houtsje mei de begjinletters fan de feriening en it jiertal. Soms waarden der wol 700 houtsjes yn it jier (itjûn. Yn de folksmûle hie men it altyd oer it "houtsje fan
grutte Tseard". Yn 1929 soe ir hast mis gean, troch de ferskriklik stringe
winter dat jier kamen der mar in bytsje aaien yn de kuorren en de leden
betanken by boskjes.
Doe kaam dit gedicht yn de Frisia:
Bea fan 'e einen
De winter wie sa aek lik wreed
Bynei net troch te kommen
Jimme [oer dat hâlde de moed der yn
By dy't net dea forklommen
Hâld dêrom mei jim jeften oan
't Bestjûr kin dan mei mais en koarn
Us op 'e proppen hâlde
Wy eintsjes scil as tank dêrfoar
Trou for jimm' aeikes lizze
En ho't it mei de fette jerken moat
Scil Vollema-en-dy wol sizze

Mei it ferstjerren fan Adam Adamse yn 1947 kaam der in ein oan de eineferiening.
Douwe Atema, dy't dizze gegevens byelkoar swile, wit ek noch dat dizze
eineferiening foar de oarloch it jerke-sjitten op 'e noed hie. De sketten jerken gongen û.o. nei hiishâldings, dy't it net al te breed hienen.
Soenen dizze eineferienings - ek Warten, Wergea, Akkrum en Aldeboarn
hiene in eineferiening - de foarrinners fan de fûgelwachten wêze kinne?

It buorkjen en de fûgels
It sikses fan de fûgelwachter hat alles te krijen mei de meiwurking fan de
boer. Hoe wie dat foar de oarloch? Wat die de boer doe oan fûgelbeskerming? Om dat te witten te kommen hawwe wy praat mei fiif minsken, dy't
dat iit ûnderfining noch witte, ntl. Andries Brouwer (buorke boppe Dokkum), Izaak de Haan (Hôflân), Herre Hooghiemster (Goaiïngahuzen),
Ytsje Huisman-van der Meer (Biggemar) en Anne Okkinga (Rediister
Nijlân).

By it nêst even de fingerbalke omheech. (foto argyf BFVW, H. Spruyt)

Allegearre sizze se, dat der net echt beskerme waard, mar it wie ek minder
nedich. De measte aaien wienen al ût as it meanen sa tusken 21 maaie en 1
juny begong. "Fûnen wy in nêst, dan lieten wy by it meanen in streekje
gers stean" (Izaak de Haan) en Andries Brouwer-en-dy meanden mei de
seine ûngefear in fjouwerkante meter by it nêst en dan de meanbalke letter
even omheech. It meanen mei it hynder gong fansels wol folle stadiger as
no mei de trekker. Anne Okkinga miende, dat syn heit wol ns stokken
sette as merkteken by in nêst.
Alle fiif sizze se, dat der wol goed op de fûgels en de aaien past waard. Yn
de ferbeane tiid kamen der gjin aaistreupers yn it lân.
Ek doe wienen de kobben soms in grutte pleach. Herre Hooghiemster hat
dêr nochris wat mei belibbe. Hy fertelt: "Wy buorken op Goaiïngahuzen.

Ir wie sa om 1933 hinne. Wy hienen in boere-arbeider, Hantsje Oosthoek,
dy't omraak aaisykje koe. Op in kear sei er tsjin my:"Herre jong, wy
moatte wat dwaan oan dy kobben dêr by de Flearbosk. Dy kringen frette
alle aaien fan iis greidefûgels op". Wy dêr hinne en wy hienen samar in
ammerfol kobbe-aaien. Mar üs mem wie luk doe't sy iis mei dy aaien thiiskommen seach. Se sei fierder neat, mar de jûns stie der in skaalfol seane
kobbe-aaien op 'e tafel. En Hantsje en ik moasten se opite! Wy kokhalzen
der op it lêst oer, ferskriklik! Wy binne letter
Fûgelfreon
noait wer mei kobbeaaien thiskommen".
Hy makket kim luk, want it sinnicht him net
dat de kat fan 'e buorlju in klyster opfret.
Hy woe it bist rêde, mar de fûgel wie dea.
'Sa'n rotkat,' sa seit er, 'docht de fûgelstân kwea!'
Mar... wat is ferkeard en wat is no goed?
Dy kat kin 't net helpe... it sit kim yn't bloed.

Hy sneupt en hy docht en sjocht alles wat fijocht.
Kin de fûgels by namme, want dat is syn nocht.
Hâldtfan bisten en blommen, ommers dy bringe fleur,
Hy bat thijs hiel wat boeken, yn swart-"t en yn kleur,
No sil elk wol sizze: 'Ja, soks is dochs goed?
Hy kin it net helpe... soks sit jin yn 't bloed!'
En no is 't wer foarjier en aaisikerstiid!
No rust er syn bêd jt, moarns ier en betiid.
Dan fijocht er it lân yn en rêst kat er net.
Der moatt' earst in pear aaikes yn de âld pet!
No seit men tsjintwurdich: 'Komt soks no wol goed?'
Der is neat oan te dwaan... It sit him yn't bloed!
Mar... komt nei dy tijd foar de fûgels de rêst.
Dan is hy de wachter! Stiet noed foar elk nêst.
Dan set hy syn stokken en praat mei de boer.
Dy mijt dan de nésten, dat waard oars in toer.
'Ja...', moat men dan sizze... 'dat dochter wol goed!'
Lit him mar gewurde... ek soks sit yn 't bloed..,

Wêrom in Fûgelwacht?
Der moatte redenen
west hawwe, dat nei de
oarloch safolle fûgelwachten
oprjochte
binne. Dy redenen lizze
foaral yn ir dwaan en
litten fan party aaisikers
yn de oarlochsjierren en
ek it earste befrijingsjier.
Animator fan de BFVW
master Brada dêroer:
"Er werd in de verboden tijd gewoon doorgezocht. Er werd totaal
niet gelet op Vogelwet
en Jachtwet en ik hoorde, dat men 's nachts
met lange lijnen over de
landerijen liep met lantaarns, wat onaangenaam veel op het
stropen met de lichtbak
leek. Dergelijke uitwassen waren er meer.
Sikke Bangma op de
oprjochtingsfergadering
.

H. Haringa
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fan de Fûgelwacht Grou: Yn de oarlochsjierren
is it lang net goed gien yn it fjild en yn de earste
maityd nei de befrijing ek al net oars. It folk hat
him net oan de wet hâlden en aaien fandele
salang as der aaien te finen wiene". Bangma is fan
betinken dat dit de reden is dat it fûgeltal sa slonken is. "As it sa noch in pear jier trochgiet, sil it
radikaal dien wêze mei it aaisykjen".
Ut dizze ûnderfining wei binne de fûgelwachten
oprjochte. Op 1 maaie 1944 Wergea (master
Brada) en op 18 febrewaris 1946 tis eigen wacht.
De minsken, dy't hjir foarop rûnen, wienen fjildMaster Brada.
minsken, it wienen ek natuerminsken. Mar it (foto argyfBFVW)
wienen fansels ek aaisikers, dy't ût eigen belang
har foar de saak fan de fûgelwachten ynsetten.

Haadstik 1. 1946 - 1956
n de "Ynlieding" hawwe wy al sjoen, dat der alle reden wie om in
Fûgelwacht op te rjochtsjen yn Grou. Dat it der yndied ek fan
kommen is, sil foaral te tankjen wêze oan in tal minsken dat each
hie foar de noeden fan de natuer, nocht hie oan aaisykjen en wat ûnderfining hie yn it ferieningslibben.
Wy skriuwe febrewaris 1946. Yn Grou sit it Sint Piterfeest der oan te
kommen. It is de earste kear dat dit feest nei fiif oarlochsjierren wer yn
folie frijheid fierd wurde kin. Der brâne wer strjitlantearnen, de winkeiruten binne ferljochte, mar der leit noch net foile yn de etalaazjes. In soad
saken binne ek noch op de bon en wol men wat by de bakker keapje, dan
moat der sûker, bûter en moal tajûn wurde!
De jûn fan de 18e febrewaris is it skrousk en Grou leit ûnder in dik pak
wolkens. Yn de Grou lizze noch skossen fan ir lêste winterke. Yn it âide
siachtershûs skean foar de Galle oer wurdt it ijocht oandien. Dit ljocht
moat tsjinje as beaken foar in tal gasten, dat dêr ferwachte wurdt.

y

Krekt foar achten
komme dy yn
groepkes op it slachtershûs tasetten. De
oerjassen komme ût
en hastich reizgje de
mannen - it binne
allegear manlju - nei
boppen ta nei de
wenkeamer. Ir stiet
harren aliegear tige
oan dat it dêr waarm
is en... dat der in It slachtershûs foar de Galle oer. Hjir waard de
'eigen Fûgelwacht oprjochte.
blik mei
teeit" op 'e tafel
stiet. De jûn begj int dus mei sigaretsjedraaien en piipstopjen en it kommentaar op de tabak falt tige goed ût.
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Oprjochting fan de fûgelwacht "Grou".
Hjir folget de wurdlike tekst sa't Sikke Bangma dy yn 1971 by it 25-jierrich jubileum fan de Fûgelwacht "Grou" skreaun hat. Allinnich de stavering is oanpast.
"De manlju, dy't om de tafel gearsitte, binne stik foar stik frij bekende
figueren yn it doarp. Op de rige ôf neamd binne it: Zwaag fan de wetterplysje, Marten de Jong, tsiismakker op it bûterfabryk, Harmen Vollema,
âld-ryksfjildwachter, Piebe van der Berg, houtbewurker by Halbertsma,
Marten Zijlstra as masinist en Luut van der Berg as tsiismakker op it
bûterfabryk, Jentsje Bangma, dy't by de fiskerij-ynspeksje is en nei Ljouwert ferhuze is, Piet Eizenga, moiktaper, Jan Beetstra, garaazjehâlder, en
ta besl& de gasthear, Sikke Bangma, dy't it slachtersfak by de ein hat.
It praat giet earst oer fan alles en noch wat, de doarpsnijtsjes, de distrib(isjebonnen, it waar en withoefolle oare saken.
Dizze tige rûzige trochmekoar-hinne-praterij duorret oant Annie (Bangma) mei tsien kopkes 'echte" tee en tsien stikken marsepynletter op in
bledsje oantôgjen komt en dit spul fanwege de reek, dy't al yn de keamer
hinget, benei op 'e taast teplak sette moat. It falt der yn as Gods Wurd yn in
âlderling en dan nimt Sikke Bangma it wurd.
"Yn de oarlochsjierren is it lang net goed gien yn it fjild en yn de maityd
fan '45 wie it ek net folle better. It folk hat him net oan de wet holden en
yn de ferbeane tiid trochsocht.
Dat moat oars want sa bliuwe der gun fûgels oer en sil it radikaal dien
wêze mei ir aaisykjen. Mooglik kinne wy mei-elkoar in oplossing fine en is
it noch net te let".
Dêrmei hat er nimmen wat nijs ferteld, want elk wit hoe't it der mei de
greidefûgels foar stiet. Alle soarten binne tige achteriit gongen en it stiet
der slim foar mei de fûgelwrâld.
Vollema giet op dizze wurden fan Bangma yn en leit in grut part fan de
skuld by de plysje. Yn Grou sit mar ien man by de wetterplysje, hy docht
syn bêst, mar krijt opdracht om op de skipfeart ta te sjen en hat gjin tiid
om it fjild ns yn te gean.
Vollema fierder: "Dy jonge broekjes, dy't oan de Post yn Ljouwert ferbûn
binne, komme hjir altemets noch wolris mei harren grutte, opsichtige
boat, mar dy bringe der alhiel neat fan telâne, omdat hja gjin ferstân fan
fjild, fûgels en streuperij hawwe. Yn de tiid, dat ik sels foar oarder en rêst
yn it fjild soargje moast, doarsten net folle minsken it te weagjen om yn it
fjild te kommen, lit stean om aaien mei te nimmen.
Mei myn lyts skouke siet ik de minsken op 'e hûd foardat se der erch yn
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hienen. Nee, dy grutte boaten, dy't men no foar ir fjildtafersjoch brûkt,
binne foar dit doel net in stoer wurdich en de mannen dy't der yn farre,
bringe der neat, mar dan ek hielendal neat fan terjochte.". Oant safier
Vollema en syn wurden binne dCidlik genôch.
Sneu foar plysjeman Zwaag fansels, mar dy moat tajaan, dat der in soad
fan wier is. Der sil hjir en dêr wolris wat oerdreaun wêze, mar it fjildwurk
fan hjoed de dei is beslist ûnfoldwaande.
Zwaag jout oan, dat twa man oanjefte dwaan kinne fan in oertreding. En
letter kin dêr dan in bekeuring en straf tit fuortkomme. Marten de Jong
sjocht dat wol sitten foar minsken, dy't men ken, mar hoe moat it as men
frjemden yn it fjild oantreft? Piet Eizenga hat dalik it antwurd ree:" Neuk
sa'n knuppel mar yn 'e sleat of slaan him oars de grûn yn". Mar Vollema
wijst der op, dat wy net mear foar eigen rjochter spylje kinne. Dat soe lijen
wurde! Mar hoe moat it dan wol?
Zwaag tinkt dat der in preventive wurking fan & giet as der minsken yn it
fjild binne dy't tafersjoch hâlde. En as soks goed bekend makke wurdt, dan
helpt dat noch mear. Bangma docht it foarstel om in feriening op te rjochtsjen, in saneamde Fûgelwacht. Want yn ferieningsferbân sil der grif mear
fan telâne komme as wannear't elk op eigen houtsje wat dwaan sil.
Dêr kin elk him yn fine en sa wurdt besluten.
It earste bestjoer
HARMEN VOLLEMA wurdt foarsitter, omdat hy in grutte fjildkennis
hat en ek fan de wetten alles ôf wit.
SIKKE BANGMA wurdt skriuwer, omdat hy goed mei de pinne omgean kin.
PIEBE v. d. BERG sil grif in goede ponghâlder wêze, want hy is sekuer en
fûl op 'e sinten.

Harmen Vollema

Sikke Bangma

Piebe van der Berg
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JAN BEETSTRA en
MARTEN DE JONG
wurde ta bysittende
- bestjoersleden keazen.
De tsien oanwêzigen
binne de earste tsien
leden fan de nije feriening, de kontribisje
wurdt fêststeld op in
ieuwe Broisma sil
benadere wurde om te
freegjen oft oprjochting
en doelstellings fan de nije feriening yn de "Frisia bekend makke wurde
kinne. Ek sil der oan ledewinnen dien wurde, mar net neidat de foarsitter in
warskôging hearre litten hat. "Wy moatte net alle hakmak oannimme, want
aanst hawwe wy sels neat yn te bringen "Jan Beetstra en ek de oaren hawwe
wat in oare miening: 'Ik wol wolris sjen welke nul my fan 'e kaart prate kin.
En boppedat, mear leden betsjut mear jild yn 'e kas.'
Hjir kin elk, ek de foarsitter, it mei iens wêze en sa wurdt besletten om wol
oan ledewinnen te dwaan.
De Fûgelwacht Grou is berne!
En as men it ferslach fan dizze earste fergadering trochlêst, dan is it gjin
wûnder, dat der yn de fyftich jiei dy't dêrnei ferrûn binne, safolle goeds
troch dizze feriening dien is foar foaral tis fûgels.
De deis nei de oprjochting is Lieuwe Brolsma it earste nije lid fan de feriening en daliks mar foar in ryksdaalder! Yn de "Frisia" komt benei alle
kearen in lyts ferhaaltsje oer de wacht of oer de fûgels. It wurdt skreaun
troch Sikke Bangma yn de rubryk: Fan fûgels en wat dêr mei mank is.

Jan Beetstra

Marten de Jong

Skrandere fûgels
Harm Vollema gong gauris mei Jan Beetstra yn 'e auto op jacht
achter krieën en eksters oan. Nei ferrin fan tijd naaiden dy al it as
sy de swarte Citroën oankommen seagen.

Wachtrinne
Nei 22 april geane hast elke dei ien of twa skouwen der op ût om ta te sjen
op streuperij. Dat giet yn gearwurking mei de wetterplysje of de
12

pleatslike
"marechaussee". De earste
dei fan it wachtrinnen wurde der in
pear Ljouwerters
bekeurd. Se sochten
einaaien (mar sels
seine se dat se "feugelnestkes kike wouwen"). Letter wurde
nochris twa man mei
14 aaien betrape en
troch de hastich
Yn de ferbeane tijd wurdt der string kontrolearre
optrommele marechaussee ferbalisearre. Fierder giet it poerbêst yn dit stik fan saken. De preventive wurking fan
in fûgelwacht, dêr't Zwaag al oer spruts op de earste fergadering, blykt
dus wier te wêzen.
Mei help fan master Scheffer komt der ek in jeugdôfdieling. Der is sa'n
tarin -nei in pear
dagen al mear as
100 leden- dat men
der suver mei ferlegen is. Vollema hat
t
it moaie idee om
dizze bern oan it
wurk te setten. Hy
lit in mannich bjirkestammen ût de
-

-

es

der nestkastkes fan
meitsje te litten.
De foarsitter en de
Frysk Natuer Mu

-

seum yn Ljouwert,
alle kearen mei in

~
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Muzebiter. Wat in prachtige fugel, mar ek in earsten rôver! (foto Anton Huitema)
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groep oare bern. Nei fjouwer fan sokke reizen seit Vollema klear en d(idlik, dat hy tenei leaver mei in kroadfol libbene kikkerts nei de stêd ta giet
as wer mei in keppel bern!
By de fûgelstân wurdt noch opmurken, dat der in terreur fan de mûzebiters is yn de omkriten fan de Alde Feanen. De greidefûgels hawwe it dêr
dreech.
It liket noch nearne nei
It aaisykjen yn '47, it twadde jier fan de Fûgelwacht Grou, set min (item.
Op de jierfergadering fan 31 maart yn it TheehCis seit foarsitter Vollema:
"Hjoed hawwe Jan en ik it fjild even yn West, mar ik moat jim sizze, it
liket noch nearne nei. Hjir en dêr is noch iis te finen en de grûn is spikerhurd fan de froast. Wannear't fan 't jier de aaien komme sille wit ik net,
mar omdat it moarn al 1 april is, wurdt it dizze kear in koarte Wille".
It hat in lange Winter West. Gerrit de Haan hâldt in bit iepen foar de doarpseinen. Dy moatte fansels fuorre Wurde en de Fûgelwacht nimt dizze taak oer
fan de "Eine-feriening". Adam Adamse is ferstoarn en dêrmei komt ek in
ein oan dizze feriening, dy't Warber West hat fan 1917 ôf.
De bakkers en it GraanbedriuW helpe mei âlde bôle en sekjes "mitige
rogge of weet". Ek by de boargerij Wurdt bôle ynsammele.
Yn it fjild stiet it der min foar mei de fûgels. Neamd wurde:
- it gers is let, sadat de fûgels minder beskerming ha.
- de wetterstân is tige heech, sadat yn grutte gebieten hielendal gjin fûgels
sitte.
Hege Warren en Flearbosk Wurde teheistere troch de mûzebiters. Beetstra en Vollema op wacht" yn de Kromme Ie sjogge op in stuit 14
mûzebiters tagelyk boppe it fjild.
Roeken, eksters en foaral kobben hâlde opromming ûnder de aaien.
Kobus Tjeerdsma en Klaas van der Test sjitte wol krieën, mar it is net te
sjen dat it tal mindere is.
Oprjochting BF\TW
Op 12 novimber 1947 wurdt te Ljouwert de BFVW, it Bûn fan Fryske
Fûgelwachten, oprjochte.
Foarsitter wurdt feedokter Terpstra fan Reduzum, skriuwer master Brada
fan Wergea en ponghâlder de hear Stallinga.
Grou wurdt daliks lid en soarget mei stipe fan oare wachten der foar, dat
de BFVW nèt lid wurdt fan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming
van Vogels. De BFVW bliuwt dus selsstannich.
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Per lid moat f 0.50 oan de BFVW ôfdroegen wurde en as dat bekend
wurdt op de bestjoersfergadering rize de oare bestjoersleden fan skrik
oerein. Foaral ponghâlder Piebe van der Berg wie hjir min oer te sprekken,
want dan soe de kontrib(isje hjir yn Grou ek wol omheech moatte.
Achter de hikke
It wie net sa noflik om yn it fjild te wêzen, swiere hagelbuien
fleagen üs om 'e earen. In kânske sjoen, net sa fier fan de hikke. Der
mar ns op ôf. Hast te plak kaam der wer in grouwe bui oan, dus
earst mar gau by de hikke skûlje. Net fier dêrfan ôf gong in ijipke
hurd op it nêst sitten. In hazze gong op noch gjin meter fan is ôf
oer de damlegger. Doe't de bui oer wie gong de ljip wer op 'e wjok.
Wy der hurd hinne, hy bie krekt in aai lein by in twake, de kleur
moast der noch op komme. Dat is is letter nea wer oerkommen.

Der sit groei yn
Yn 1948 hat de ôfdieling Grou al 101 leden. Oer it tal fûgels en de briedresultaten is men tefreden. Dat komt û.o. omdat der goed achter de roeken oansitten is. Ek binne der minder mûzebiters.
It waar is dizze maitiid en foarsimmer moai, wat ek bydraacht ta goede
briedresultaten. Der wurde gjin oertredings makke yn de ferbeane tiid.
Dan nochris de kontribisje foar de BFVW. Op in bestjoersfergadering
makket foaral foarsitter Vollema dêr in soad drokte oer. "In moaie boel.
Dit kin gjin kant ût, dit wurdt in spultsje fan in oar de kont liene en sels
troch de ribben skite".
"Wêr moatte wy dit jild weihelje? Fan de 100 leden, dy't elk in gûne betelje, binne wy f50,— kwyt. Dan mar gjin Bûn".
Op de jierfergadering fan de BFVW komt Grou der fansels op werom en
Vollema wart him tige. Besletten wurdt om it nochris te besjen.
It átstel fan Grou om twa dagen langer te aaisykjen, wurdt troch de fergadering fersmiten. It foarstel fan it Haadbestjoer om tenei allinne de aaien
fan ijip, skries en strânljip te fandeljen wurdt op foarstel fan Grou noch
iitwreide mei de aaien fan wylp en tjirk.
Foarsitter Vollema hat oeral wat op te sizzen. Hy is net sunich mei krityk
en wurdt troch de seal al gau "de kommunist (it Grou" neamd. Mar de
measten meie dy kommunist" wol. Se fernimme wol dat er in soad
ferstân fan dizze saken hat.
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Skriezen yn gefaar
Wy begjinne 1949 mei in oersjoch fan de fûgelstân.
De Ijippen dogge it goed yn de saneamde "binnenlanden. Yn de blaugerzen sitte in soad skriezen. Sawol yn de goeie tijd as yn de ferbeane tijd
wurde dêr in protte aaien fûn.
Mar in gefaar driget foar de skries. De ynpoldering fan "It Lege Midden"
komt der oan en dan is it dien mei de blaugerzen. It terrein is dan minder
geskikt foar de skries Ek de hoants, dy't de ridden dit jier noch goed
beset hat, sil der fan te lijen hawwe.
.
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Hoantsen. Yn dizze jierren noch yn grut tal oanwêzich.
(foto argyfBFVW H. Spruyt)

Snip, merkel, wylp en reidhintsje kinne har goed hanthavenje. Der waarden gun oertredings yn it fji!d konstatearre. A!linne "twee jeugdige personen" namen aaien fan de hjerrings!ynder mei.
De jierfergadering fan "Grou" hat twivels oer it belied fan de BFVW yn it
stik fan it aaisykjen. Wat sil de hâlding wêze fan de BFVW, It Fryske Gea
en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels? Sil!e sy de
belangen fan de aaisikers genôch behertigje?
Nei in ûnderhâ!d mei de hear Brada fan it Bûn b!ykt dat der mear en mear
rekken holden wurdt mei de BFVW. Dit sawol yn regearingskringen as by It
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Fryske Gea as by de Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels. "De BFVW zal
terdege op zijn hoede zijn voor de grote gevaren, die de eierzoeksport bedreigen." Sikke Bangma wurdt bestjoerslid fan de BFVW.

Net om 'e nocht
Net altyd krijt men de beleanning, dy't men fertsjinnet.
Dat ûnderfûn Aldert Stenekes. Hy soe de ôfrastering by de Marswei
yn oarder bringe mei it doel de einepiken feilich te stellen foar hûnen
en katten. De âld-baas gong der mei seage en bile opit en bie nei ferrin fan twa dagen 40 pealtsjes foar nul sinten byelkoar skarrele. It
earste pealtsje gong de grûn yn, mar doe gong de fabryksfluit, dus
earst nei hûs om kofje.
Yn dy tweintich minuten komt de gemeente mei de "alles fretter"
lâns. Leendert Hondema lûkt wyt wei, Ljibbe Leistra stiet it hier
rjocht oerein en Catrinus Hoekema brekt it swit rt fan argewaasje as
se safolle peallerotsoai sjogge. Pij, dit kin gjin kant üt!
De grutte gappert fan de "alles fretter" begjint te mealen en yn twa
minuten binne Aldert syn 39 pealtsjes behaffele. De Wandelwei leit
der no wer kreas en netsjes hinne lyk as oars...
(Mar Aldert Stenekes "liet net farre it wurk dêr't er oan begûn" en
makke de ôfrastering klear mei help en pealtsjes fan... de gemeente!)

Jerkesjitterij
Op de jierfergadering fan 1950 freget Jan Heida hoe't it eins mei de jerkesjitterij om en ta giet. Foarsitter Vollema seit, dat er sels de jerken sjit, mar it is
ûntankber wurk. De lêste kear hie
hy yn de Groundaam in miskleurige jerk sketten. In man, dy't achter him stie, sei doe: "Godtank,
fan dy grouwe, roppige opfretter
binne wy teminsten ôf". Mar
tagelyk hie in jong frommeske
him foar fan alles en noch wat
iitmakke, omdat hy har leaf jerkje
sa wreed deamakke hie. "Jerken
sjitte bv it doarp is de meast
ûntankbere taak", fersuchtet de De earrebarre op it nêst hat noch in
rom átsicht oan Goattum ta.
foarsitter.
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It earrebarrenêst op it ijsbaantsje wurdt ferpleatst nei
it Park, mar wurdt net
bewenne. Wol briede der
earrebarren op de skoarstien
fan de pleats fan Siebenga
oan de Nesserdyk.
Jan Beetstra nimt de kas oer
fan Piebe van der Berg.
Marten Zijlstra komt yn it
bestjoer. Der binne no al 190
leden.
Op de ledegearkomste fan
15 maart 1951 yn it
Theehtis komme wol sechstich man.
Jan Leistra fan de wettertaxi
komt by de rûnfraach daliks
op de wjukken neidat him
de hiele jûn al stikels taparte
binne nei oanlieding fan it
grutte tal einekuorren dat hy
Einekuorren fjouwerheech yn de Mar.
en syn maten yn 'e Mar ûtset
hawwe.
De lju dy't ien of twa kuorren ûtset ha, binne mar min oer Jan syn dwaan te
sprekken. It iene wurd lokket it oare ût en de beskuldigingen hinne en wer
wurde sa slim, dat der op it lêst oanstalten makke wurde om dizze rûzje mei
de fûsten te besljochtsjen.
De foarsitter grypt gelokkich yn en wit de partijen del te bêdzjen. Elk is frij
om einekuorren ót te setten, mar men moat dan wol de einen op foldwaande aaien briede litte. In pear oandielhâlders fan de "einekoerkonsems" sizze
ta dat se yn 'e bûse taaste sille as der winterdeis byfuorre wurde moat. Dan
komt de rêst yn de gearkomste werom.
Yn de lêste wike fan maart wurde der in soad aaien fûn. Der is lykwols net
folle fjild, want alle bûtlân stiet noch ûnder wetter omdat Teakesyl mar heal
mealle kin fanwege gebrek oan brânje.
Letter slagget de briederij nei winsk.
De earrebarren op de pleats fan Siebenga soargje foar in kampioenskip;
net minder as fiif jongen wurde der grutbrocht!
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In nije fyts
Luut van der Berg wie al yn syn jongesjierren - hy wenne mei syn
âlden op 'e Feanhoop - in echte bûtenman. Aaisykje, fiskje, jeie.
Mei tolve jier wie hy al by in oar yn it wurk, mar yn syn frje tiid wie
hy yn it flild of op it wetter.
As aaisiker wie hy "berops", dat koe doe noch, hy bie in krite dêr't
net oaren yn kamen. Der mocht doe noch socht wurde
oan 30 april ta. Dan naam hy "ûnbetelle ferlof'
en die oars net as aaifandelje. Skriesaaien
brochten net folie op, dy ieten sy dêrom thijs
op, krekt as de aaien fan de tjirk en de
hoants. Snipsaaien waarden wol brûkt as
koaien. Luut wie noch yn 'e hûs, doe't hy
meihelpe moast by it bouwen fan in pleatske foar syn broer. Mar it wie krekt yn
'e aaisikerstiid. Doe hat hy foar in yksdaalder deis foar kim yn 't plak in oar
meibouwe litten, sels gong hy it fluld yn.
Dy maitiid bie hy sa'n 900 Ijipaaien
oan de poelier levere. Doe't it ein april
wie koe hy bûten dy ryksdaalder deis
•.:
;
1 L
fan it oerbleaune jild in gloednije Union
fyts keapje, kompleet mei karbydlampe.
.
Hy bie in skerp gesicht, seach withoefier
de moaie Ijipkes opkommen en hy bie
.
ferstân fan fûgels. Dêrby koe hy net wurch,
hy koe de hiele dei wol trochrinne.
'
Yn it lêst lieten dochs de eagen it ôfwitte. In
hertstilstân makke in hommels ein oan it
Luut v.d. Berg,
rike natuerlibben fan dizze betûfte aaisiker.
betûft fjildman!
--

-

Greppels fol snie
De maartmoanne fan '52 set ûtein mei prachtich waar. It earste ljipaai
wurdt al op 13 maart fûn en it giet goed oan de 25e maart ta. De wyn
draait dan nei it easten en boazet oan. We krije froast en der falt in pak
snie. Boeren helje fûgels yn 'e skuorre, bisten sitte yn 'e lijte fan pleatsen en
beamwâlen, alle aaien frieze stikken en guon fûgels frieze dea. Wa't it ln
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It ljurkje
Do sjongst dêr heech dyn heechste liet,
Sis ljurkje, kinsto gjin fertriet?
Fynsto de maitydswrâld sa moai,
Sjongsto in lofliet op 'e blommetoai?
Dyn wjukjes freegje in bytsje rêst...
Sit 't wyfke ûnder op it nêst?
Do sjongste grif gun sang foar my,
Mar troch dyn sjongen draachsto by,
In hiel stik freugd foar 't minskebern.
Der is gun keunstner dy't it better kin.
Men ferjit gâns soargen en fertriet
By 't hearren fan dyn gouden liet.
Is aanst de simmertiid sa fier,
Dan swijt dyn wyt, wyt, tierelier!
As skynt it sintsje ek noch sa bot,
Dan is it moaiste fan it jier wer fuort.
'k Stean dêrom iepen, no't it noch kin,
Foar 't hearlik lûd, 't mei net ferlern!
Hendrik van der Mei
26 maaie 1949

yn giet, hoecht gjin pols mei, greppels en sleatten lizze fol snie en sijocht
mei ir lân. Pas op de sânde, achtste april komme der wer aaien, mar dan
brûze se der ek &. Ek al omdat ir moai simmerwaar bliuwt. En sa binne de
briedresultaten dochs noch geunstich.
Op de jiergearkomste smyt Jan Sjoukes de Vries in baltsje op oer it
koaikjen. Hy hat ferline jier op in sneon yn de Wyldlannen oan it aaisykjen west en doe withoefolle koaien fûn. Wat fine de leden hjir no fan?
Dat wurdt in libbene diskusje oer borgers, bintsjes, readstar, kastanjes en
katerskloaten. It komt iit dat Piet en Sikke de deis, foardat Jan syn fynsten
die, wol 100 koaien yn willekeurige nêsten iitlein hawwe! Guon fine it in
kostlike grap en oaren hawwe der alhielendal gun wurdearring foar. En
wat foar beslCit nimt de wacht Grou? Ir bliuwt sa't it wie en elk kin him
dus mar wer tariede op it finen fan borgers of bintsjes.
Vollema sjit pro Deo jerken, mar yn ferbân mei de protesten fan omwen20

jenden sil dat net mear tichte by de huzen barre mar allinne op 'e Mar.
Hyltyd wer binne der lûden om it aaisykjen yn te koarten. Skriuwer Bangma giet der yn syn jierferslach no ek wer op yn. De hear Buisman, de
bûterkeapman ût Ljouwert, wurdt faak neamd. Hy skreau û.o. : "Wat kan
het die tien andere Provincies schelen of de raaptijd tot 1 of tot 20 april
duurt". Bangma skriuwt dan:
"Helaas moeten we bekennen, dat de heer Buisman hiermede gelijk heeft
gehad. Wij zullen de strijd dus moeten opnemen in een verhouding van 1
tegen 10. Dat men in Den Haag de grootste waardering heeft voor ons
werk en zeker rekening zal houden met onze wensen mag een stimulans
zijn om onvermoeid vol te houden".
Bangma kin no al op help rekkenje fan 214 leden.
Op 'e bealch yn de drek
Se wienen sa'n jier as trettjin, Jan en Dries. Yn heit syn skou nei de
mole yn de Geau roeie en dêr it lân yn. It woe mar bêst, sy hienen
sels al in twadsje hoantsaaien! Op de weromloop kamen se foar de
Doekedwerssleat. Gjin sin om it hiele ein werom te Tinnen, soenen
se der dan mar oer. Jan rêde it op, doe Dries noch.
Wol in meter drek yn 'e sleat en dan [alt ijep pen net ta. Mar Dries
bie gang genôch en bie der ek mak lik oer kommen as......syn
pols net brutsen wie. En dêr dondere hy op 'e side yn de sleat, yn de
drek. Jan seach, dat hy der samar net itkomme koe, die syn klean
üt, stapte de sleat yn en krige Dries by de hân.
Mei syn twaen wrakselen se wer op de wal. It wie allegear drek,
dêrby ek noch hurde wyn en kâld.
Yn de Geau de klean iitspield, Jan syn droege klean parten en om
wat waarm te bliuwen om bar de skou lûke, troch de Geau, de
Boarchsleat, Biggemar, de Meer. It lêste ein op de Grou moast noch
roeid wurde. Blau fan de kjeld kamen se yn de Lytsebuorren oan,
dêr't se troch Dries syn mem by de kachel mei waarm drinken wol
in pear oeren wurk hân ha om wer op [erhaal te kommen.

It Swettegebiet
It "item"foar 1953 sil wol it ynpolderjen fan it Swettegebiet west ha. Ek
no, yn 1996, kinne wy ûs dat noch goed yntinke. It âlde lânskip fan blaugerzen - wat sil dat in prachtich gesicht west hawwe - is feroare yn grien
lân mei in tal pleatsen en in nije dyk.
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Noch in pear punten & de jiergearkomste fan 12 maart '53:
- Gauke Betten komt yn it bestjoer foar Marten Zijlstra.
- Sipke Pijiman wint it fûgelboekje.
- Rudolf Schiere seit dat koaikjen ôfbreuk docht oan iis moaie aaisikerssport.
- Wetterplysje Zwaag trunet einekoer-besitters oan om safolle mooglik de
einen briede te litten op 6 â 8 aaien op syn minst.
- De filmmiddei en -jûn binne wer in grut stikses. Span fan Stiens hold in
ynlieding.
Einen fuorje
Wy komme no yn it jier 1954. Fan 23 jannewaris oant mids febrewaris
friest it slim. Letter komt der ek noch snie en de bisten kinne gjin fretten
mear fine. Gauke Betten hat it der drok mei. Op ferskate plakken by it
doarp fuorret hy twaris deis de einen en boppedat giet er ek noch twa kear
deis de Mar op nei it Grut Eilân. Dêr is foar de meast skouwe eksimplaren
in bit kappe...
Men tinkt dat der wol sa'n 1000 fûgels om Grou byfuorre wurde.

1

Robert Bangma en Gauke Betten fuorje twa kear deis de einen.
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Op it lêst kin Grou sels net mear genôch foar dizze hongerige magen byelkoar swylje. Bakker De Wit en bakker Velink, it Graanbedriuw en it
doarp dogge har bêst, mar it fûgelfûns fan de BFVW moat byspringe mei
sa'n 2000 pûn foer!
De jeugdfûgelwacht, dy't de lêste jierren op 'e rêch lei, komt wer ta nij libben omdat master Mulder him der mei bemuoit. Hy hat der slach fan om
aardige dingen mei de bern te dwaan. Op de filmmiddei komme der dan
ek in protte bern.
Der is soarch oer oerheidsmaatregels, dy't wol ns liede kinne ta it ynstoarten fan de Fryske fûgelwachten. It lit him riede dat hjir doeld wurdt op it
ynkoarten fan de aaisikerstiid. Dit ynkoarten driget oanienwei.
Der mei no allinnich noch socht wurde om de aaien fan ijip en skries.
Strânljip en hoants steane no ek op de ferbeane list.

1955: hyltyd minder bûtlân. (foto Sake Roodbergen)
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Nei tsien jier
Wy binne kommen oan it tsiende jier yn it bestean fan de Fûgelwacht
Grou, it jier 1955.
Der binne no 320 leden en dat tal groeit noch altyd. "It hûs en yn 'e buert
fan Gauke Betten is in ûnfeilich oard foar net-leden fan de Fûgelwacht
Grou, stiet yn it jierferslach. Yn it fjild stiet it der goed foar. In soad
hoantsen, mear as oars, allinne de slobein, tjilling en snip rinne werom yn
tal. Troch de lange winter moat der wer in soad fuorre wurde. Betten krijt
help fan it wurkfolk by Halbertsma. Dy fuorje by it fabryk en adjudant
Klaassen "voedt de hongerigen bij het Park en het i" It foer
komt fan de bekende adressen, ek de BFVW leveret wer en no helpt ek de
jeugdklub West-Hill.
Master Mulder giet fuort en master De Haan, dy't de jeugdfûgelwacht no
op syn noed nimt, sil dit jier ek ferhiizje.
Op de ein fan tsien jier Fûgelwacht Grou kinne wy sizze, dat ir goed west
hat. Regel en oarder binne werom yn it fjild. It beskermjen fan greide- en
wetterfûgels yn de ferbeane tiid rint tige goed. De minsken binne op 'e hân
fan de fûgelwacht en stypje de doelstellings.
It ferlern gean fan de moaie bûtlannen en blaugerzen hawwe de fûgelwachters spitigernôch net keare kinnen.
Wat sil de kommende tsien jier bringe?
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Haadstik 2. 1956 - 1966
e febrewarismoanne fan 1956 is yn De Bilt de kâldste febrewaris
fan de lêste 250 jier! Achttjin nachten frear it mear as tsien graden. Gjin wûnder dat yn dizze moanne in alvestêdetocht ferriden
waard. (De tocht, dêr't fiif man tagelyk, hân oan hân, oer de streek
kamen.)
Gjin wûnder ek, dat ûs einefuorders ir dreech hienen. It bit yn de Mar
frear al gau ticht en de einen ferhuzen meast nei Halbertsma's fabriken.
Hjir past Anne van der Noord Sr. tige goed op it folkje, wylst adjudant
Klaassen op in keppel oan de Stasjonswei past. Gauke Betten berêdt de
oare foerplakken en ferdielt it foer, dat meast by it BFVW wei komt.
Dat is tiis bestjoer eins net nei 't sin. Grou kin sels wol wat mear dwaan en
der wurdt in kollekte op poaten set. De Frisia makket reklame, Brolsma
soarget foar 60 "plakkaten", de lûdswein giet troch it doarp en troch Willem Beetstra, de soan fan bestjoerslid Jan Beetstra, komt it sels op de
RONO.
Op 10 febrewaris streupe 48 bern alles ôf. Mei "Helpt de Vogels" op it
boarst of "Vogels in Nood" op de rêch wurde de boeren om Grou net fergetten. Fol fjoer en tige warber binne se. En it docht fertuten. De bern
hawwe net minder as f. 573, 80 oprûn!
Wat in jild ynienen. It Fryske Fûgelfoerfûns wurdt dalik f 200,— tastjoerd.
Adjudant Klaassen krijt in fear yn de (plysje)broek foar alles wat er foar
de kollekte dien hat.
Nei sa'n stringe winter is it ljipaaisykjen meastal ek de dupe. It is lang
kâld. Op sneon 7 april skriuwt Harmen Vollema yn syn plakboek: "Nergens is een ei te vinden, door de felle koude en de nachtvorsten zijn de
vogels totaal uitgelegd of van de leg. Met drie man, Albert, ik en Hendrik,
kunnen wij nergens een ei vinden. Ieder komt met niets thuis.

D

Rottige parren
Mei "rottige parren" - skriesaaien dus - komt men ek net mear thiis. Want
it skriesaaisykjen wurdt ferbean. Felle diskusjes folgje. Lju ût de praktyk
steane fel foar de teoretisy oer. Se kinne mekoar hast net mear yn de eagen
sjen. Yn de Ljouwerter Krante steane in soad ynstjoerde stikken. Under
oaren Sjoerd Span, Harmen Vollema en H. H. Buisman warre har tige.
Grou makket bekend, dat sy foar de 20e april gjin tafersjoch hâlde sille op
25
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It ,nejnjmmen is foarby, mar it [men is dochs ek prachtich? (foto Sake
Roodbergen)

it meinimmen fan skriesaaien. Mar Sikke Bangma skriuwt, dat de goede
relaasje mei de plysje net op it spul set wurde mei. Sy moatte de Wet iitfiere. "Lit nimmen fan ás mei opsetsin of troch eigen sleauwens oanlieding
jaan dat de goede ferhâlding minder wurde sil".
Der komme ek Keamerfragen oer; it ferbieden is in gefoich fan it "Vogelbeschermingsverdrag
van Parijs, seit de
minister. De plannen
wienen al earder
bekend en de BFVW
hat him doe noait
oppenearre oer it ferbod op skriesaaisykjen. Ja, doe't it te let
wie.... Sikke Bangma
stiet ek noch stil by de
plannen om de Noarderburd, de Suder- 1-linne de Jong, Jetse v.d. Goot en Tjeerd Andrinburd, it bûtlân oan de ga heukerje kâld byelkoar op it Homme-arkje.
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Ie, de Haenslannen en de Boarchlannen allegearre byelkoar te bringen yn
ien polder. It is al sa fier mei de plannen dat it allinnich noch wachtet op de
(itfiering. Boeren en arbeiders kinne wy dêrmei lokwinskje; foar harren betsjut it in ferbettering. Mar foar de aaisikei natuerfreon en toerist is it in
achter(itgong. Bekende, smûke, hast histoaryske plakjes sille ferlern gean.
Hege polderdiken sille (is op alle plakken fan it wetter ôf it romme sicht
ûntnimme. It lêste bûtlân ûnder de klokslach fan Grou sil ferdwine. Foar
it karakter fan (is lânskip in grut ferlies. De resultaten mei de nêstbeskermers binne goed. Jirnsum keapet in tal oer en ek dêr foldocht it tige!
Homme de Jong wol syn arke dellizze oan de Geau en dan ferhiere oan
aaisikers. De opbringst giet nel it Ynstrumintefûns fan "Apollo
II•

Foarlik foarjier
Doe't Sint Piter troch it doarp ried - febrewaris 1957- wie it benei simmersk waar. Ek jannewaris wie sûnder snie en iis foarby gongen. Ek yn
maart bleau de temperatuer te heech. It seach der nei ût dat it earste aai
betiid komme soe. En ja, hast in rekord. Op 11 maart fine twa jonges ût
Aldegea (W) it earste ljipaai.
Marten Zijlstra en Wiebe Peekema biede op 15 maart it earste aai fan
Idaarderadiel oan Boargemaster Walda oan. En dan giet it los! De aaien
rûgelje der (it: in rekord tal ijipaaien wurdt fûn.
Ek it gers brûst der ût en guon sjogge it swurk driuwen. "Wy moatte earder slute, dit komt op 'e kop ferkeard". It Bûnsbestjoer komt byelkoar en
nei in lange diskusje wurdt besletten om de minister fan 0. K. en W. te
freegjen it aaisykjen mei yngong fan 16 april te sluten. Fûgelwacht Grou is
der net sa foar, mar docht wol mei. It blykt achterôf, dat it om "administratieve redenen" net mooglik is dizze (itsûndering te meitsjen. Gelokkich
wurdt it kâlder en it meanen letter, sadat der net folle skea is.
De lju mei "Vogelvergunning E", dat binne de kobaaisikers, fine mar 45
kobaaien. Prachtich fansels, mar der driget gefaar. It Fryske Gea ornearret
Draaisma's Aldfean foar kobben en dat "eilantsje" leit midden yn (is greidefûgelgebiet. Wy moatte dus wach bliuwe dat der net nije koloanjes ûntstean yn it Grouster wachtgebiet.
Troch sykte moat Vollema it jerkesjitten sjitte litte. Hy hat dit wurk jierren
en jierren pro Deo dien. Alef Kloosterman fan Reduzum wurdt troch it
bestjoer frege om dit wurk oer te nimmen. Hy hat it oannommen en
oertsjûgjend sjen litten, dat ek Red(isters dit wurk goed oankinne.
As it oan de âldroeken ta is, is Vollema wer presint. It "invasieleger zwartgevederde vijanden" krijt gun kâns.
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Yn in "Nabeschouwing" by it jierfersiach 1957 giet skriuwer Sikke
Bangma djip yn op natuerbeskerming yn it algemien en natuerbeskerming om Grou hinne yn it bysûnder. Wy wolle der hjir net oan foarby
gean.
Earst it Swettegebiet: de nije wegen, sleatten en pleatsen en ir feroarjen
fan de grûnaard hawwe net folie oerlitten fan it oarspronklike, âlde iân.
De aaisiker is it romme sicht kwyt. Gelokkich dat de ljip him ûnder de
nije omstandichheden goed hanthavenje kin en net achterût giet yn tal.
De Burd stiet op it punt om ynpoldere te wurden. Dit gebiet is sa apart
net as it Swettegebiet, mar ek hjir giet in soad oarspronklikheid ferlern.
Nije wegen en hegere polderdiken sille it lânskip skeine.
It materialisme is in bedriging fan (is nasjonaal natuerbesit. As it sa
trochgiet, sil in protest fan ûs kant net ûtbliuwe. Wy sille dat dwaan
kinne mei organisaasjes, dy't de belangen fan toeristen behertigje. Foar
de foardielen dy't de moderne lânbou opsmyt, kin dan direkte en yndirekte foardielen fan it toerisme steld wurde. Sa is in goede basis oanwêzich om eventuele grutte feroarings fan it lânskip foar te kommen.
Oant safier dizze wize wurden oer in belangekonflikt yn dy tijd. Wy
kinne der in soad yn werom fine, dat ek op hjoed de dei slacht.
Pommeranten op besite

OP de jiergearkomste fan '58 wurdt de kontribüsje ferhege fan f 1,— nei
f 1,25 it jier.
De maitiid is tige kâld en winich, sadat de earste aaien tige let komme.
Ek mei Peaske, 6 en 7 april, wurdt der neat fûn. Pas de lêste trije dagen
giet it goed los, mar fansels: in min seizoen.
Yn tsjinstelling dêrmei slagget de briederij nei winsk. De nêstbeskermers
leverje in soad s(ikses op.
Der komt in ekskurzje nei Grou. It binne minsken fan de "Commissie
van Samenwerkende Vogelbeschermingsverenigingen", mar ek in tal
sjoernalisten fan kranten en radio, pommeranten dus.
It giet mei it skûtsje en fan de Grousters geane mei û.o. Harm Vollema,
Sikke Bangma, Sipke Pijlman, bûterdirekteur Leenstra (VVV) en
gemeentesekretaris Smits. Sipke Pijiman kin him dy dei noch goed yn 't
sin bringe. It wurdt in grut sûkses. Elkenien is mûsstil as Harm Vollema
yn de Folkertssleat begjint te fertellen oer syn fûgels. Vollema koe merakels fertelle. Leenstra moat foar de Wereldomroep yn it Ingels fertelle.
Ja, en wat is dan in strânljip yn it Ingels? Leenstra rêdt it op mei "the
bird of the shore" (fûgel fan de kust).
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The bird of tbc shore. Wy sizze gewoan strânljip. (foto Sake Roodbergen)

De gasten binne fol lof
oer it lânskip, mar ek oer
de oanpak fan de fûgelbeskerming. Se moatte ek
tajaan, dat de Friezen
bettere fjildlju binne as
sy sels.
Ten fan harren seit: "Die
verrekte Friezen zien met
het blote oog meer dan
wij met de verrekijker".
It liket der op, dat de
sfear mei "de oaren" wat
ferbetteret. Wy sille dat
nedich hawwe.
Yn syn jieroersicht giet
Bangma hjir noch even
op troch. Der gloaret
ljocht oan de kimen.
En dan te betinken, dat
Earefoarsitter Harmen Vollema, in earstek las oan 1954 ta de BFVW
gewoan oer de holle
ferteller.
29

sjoen waard, wylst ir dochs ien fan de grutste Natuerbeskermingsferienings wie. As deputearre Hoogland de BFVW doe net yn it petear oer it
ynkoarten fan it aaisykjen behelle hie, wie de shitdatum doe al 12 april
wurden.
Deadzj ende droechte
De aaisikers belibje yn '59 in moaie maitiid. Yn Grou wurdt it earste aai
op 21 maart fûn, net botte betiid dus, mar it bliuwt moai waar en elk kin
der fan genietsje.
Mar as it oan de rispinge ta is giet it mis. De noardewyn en de droechte yn
maaie soargje der foar, dat der mar in bytsje jonge fûgels grut wurde. De
droechte bliuwt en yn july en augustus kinne de bisten ek gjin fretten fine.
Se sitte yn de bermen fan de (auto)wegen, mar ek op It Grien en sels yn de
taintsjes. Men fynt in soad fermeagere en deade fûgels. lisbanen wurde
ûnder wetter setten, mar it jout neat. De fûgels wolle dêr net hinne. It stjerren troch de honger en it ferkear giet troch oan de betide trek ta.
Hjerstpiken
Nei it ferstjerren fan Gauke Betten
wurdt âld-postrinner Aldert Stenekes
de nije man fan it einefuorjen. Mar
yn '60 hoecht hy net yn 't spier. It
wurdt net echt winter.
En hoe sit it mei de ijippen? Ferline
jier in soad fûgels dea troch de
droechte. Mar krekt as sa faak blykt
dat uteringen fan de natuer net yn it
foar berekkene wurde kinne. Der
komme dizze maitiid mear ljippen
en ek de briedresultaten binne goed.
It is in apart jier diskear. De einen

As Aldert Stenekes oer de griene
brêge klom pket komme de einen kim
hastich temjitte.
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binne alhiel fan slach. Peet Reitsma fandelt yn novimber mear as 100
einaaien byelkoar yn it Park. Ek ût oare plakken komme deselde berjochten. Mar wat no komt slacht alles: op 11 novimber rûgelje njoggen piken
ût in koer fan Jappie de Winkel yn de Molestrjitte. Acht piken wurde yn ir
Theehiis grutbrocht, û.o. omdat âldere fûgelwachters foar wjirms soargje.
Yn febrewaris meie de piken tusken de oaren op 'e Mar en op 14 april
produsearret ien fan dy eintsjes in earste aai...
Gauke Betten, ta oantinken
Op 12 desimber 1959 ferstjert tige ûnferwachts

Gauke Betten, 73 jier âld.
De Fûgelwacht Grou hat yn de earste jierren fan
har bestean in protte oan him te tankjen hân. Hy
wie in warber man, dy't net graach opfalle woe.
Fan 1953 ôf siet hy yn it bestjoer, mar dêrfoar wie
hy al aktyf as wachtrinner.
Men kloppe nea fergees by him oan as der in putsje
te dwaan wie. By it einefuorjen fertsjinne hy ek syn
spoaren. Nettsjinsteande stringe froast en faak fûle
sniej achten krigen de fûgels altyd op fêste noen
harren fretten. Hy koe him net rêstich deljaan by de waarme kachel as hy
wist dat syn fûgels net goed fersoarge wienen. Hy hie in grutte leafde foar
alles wat libbe yn de natuer.
Swiere tiden binne net oan de doar fan Betten foarby gongen. Doe't er oan
syn pensioen ta wie en der in tiid komme soe, dat er syn ambysjes belibje
en ûtlibje koe, rekke syn frou siik en moast hy ek de hûshâlding dwaan.
Mar it wie in trochsetter, hy skoude de ynspanning net.
In blomstik fan de Fûgelwacht Grou duts de kiste op syn lêste reis nei
Westerveld.
Ofskie foarsitter Harmen Vollema
Op 25 jannewaris '60 wurdt Harmen Vollema 80 jier. Skriuwer en

skathâlder gean op dy dei nei him ta mei in dûbele lokwinsk, want it bestjoer hat him ta eare-foarsitter beneamd. Men wit ntl. dat Vollema op de
kommende jiergearkomste de foarsittershammer dellizze sil. Hy fynt dat
in jongere it oernimme moat.
Vollema waard yn de oprjochtingsgearkomste op 18 febrewaris 1946
ta foarsitter beneamd. Hy hat syn plak goed skjin fage. Doe't de measten
noch noait fan it wurd fûgelwachter heard hienen, wie Vollema it al.
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Yn syn funksje as ryksplysje wie hy al in hertstochtlik fûgelbeskermei dy't
foar de fûgels folle mear die as der amtlik fan him frege waard. Syn achtergrûn, ideeën en ynsjoch koe hy goed brûke yn de earste jierren fan de
Fûgelwacht Grou. Alles wie nij en moast noch groeie en dêr hat Vollema
lieding oan jûn.
In bombardemint fan beperkende bepalings kaam op it aaisykjen ôf en
Vollema hat alles dien om it sa goed mooglik te regeljen, sawol foar fûgels
as foar aaisikers. Syn namme wie net allinnich by de BFVW bekend, mar
ek bûten Fryslân. De hege ûnderskieding fan eare-foarsitter is dan ek mear
as fertsjinne.
As opfolger fan Vollema wurdt Rudolf Schiere beneamd.

Sportyf
Kobus Tjeerdsma wie in man, dy't in protte yn it fluld omsloech. Hy
wie ek jager en hy kat de Fûgelwacht gauris fan tsjinst west, bygelyks optrede tsjin de wylde katten op de Rengerspôle.
Fan kim ha ik it foigjende ferhaal heard: Wy wiene mei de ploech
te aaisykjen en hiene de skou yn de Jansleat lizzen. It woe dalik al
aardich fine en wy hiene al in nustje Ijipaaien en ek in stik of acht
skriesaaien. Wy burgen de skriesaaien ûnder yn it skoushiske op,
dêr gers oerhinne en dêr kamen de ijipaaien op te lizzen.
Wy diene foar de kofie noch in loop, seagen doe it it flild wei de
plysjeboat oan 'e wâl kommen, flakby is skouke. Salang dy boat
dêr lei doarsten wy net nei de skou ta, want mei dy skriesaaien
doogde it fansels net. It duorre nochal even en is kofjelippe begûn
al aardich te hingjen. Einlings setten sy ôf en wy rekken stadichoan
wer op nei de skou.
Drekt even yn it skoushüske sjen: alle aaien leine der noch. Mar.
no leine de skriesaaien boppest en de ijipaaien kreas ûnder it gers!
Wy ha der nea wat fan heard.

Koaikje of net
Op de jiergearkomste fan 18 maart 1961 komme net minder as 52 leden
ôf. Foar de safolste kear wurdt de jeugdfûgelwacht wer nij libben
ynblaasd. De masters sille mear begeliede. Der wurdt ek wer in felle diskusje fierd oer it koaikjen. (wordt vervolgd).
It earste ljipaai wurdt al op 4 maart fûn yn Vaassen. In nij rekord. Yn it
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lêst fan maart binne der al fûle skriesaaien. De briedresultaten fan de
Grouster Wacht binne tige goed.
Op 11 desimber wurdt in grutte protestgearkomste holden yn Ljouwert
tsjin de ynpoldering fan de Hege Warren. In stoarm giet oer Fryslân. Men
kin dochs net trochgean om fan alle natuerlân samar kultuerlân te meitsjen?
Der is in groeiend besef dat natuer bewarre bliuwe moat foar de takomst,
foar dyjingen dy't nei iis komme. De Fûgelwacht Grou hat dêr al fyftjin
jier foar stien en bliuwt dit doel ek yn de takomst neistribjen.
Suterich
Op Sint Piterdei '62 koe men it yn 'e buorren skoan sûnder jas stowe, mar
doe't de âld-baas jûns fan skoarstien nei skoarstien reizge, wie it mei twa
jassen oan net te hurdzjen. It bliuwt dêrnei earmoedzjen mei it waar. It
earste Grouster ljipaai wurdt op 30 maart fûn troch Geert Zijlstra. Der
wurde in bytsje aaien fûn en foaral de sneinssikers treffe it min, want alle
sneinen fjochtsje rein, stoarm en kjeld om de boppetoan.
Op de jierfergadering krijt Sikke Bangma in daverjend applaus foar syn
oersicht oer de ôfrûne fyftjin jier. De kontrib.1sje giet wer mei in kwartsje
omheech nei f. 1. 50. Jan Sjoerdsma komt yn it bestj oer. Jan van den Brink
wint it boek "Wonderen der Natuur".
De Grousters anno 1962 binne wiis mei de doarpseinen, yn elk jierferslach
komt der wol wat oer te stean. Se binne mei har bûnt ferskaat in moai libben listwurk fan ûs doarp.
Mar se jouwe ek argewaasje as de einen harren piken grutbringe moatte.
Yn maaie en juny liket de keuken fan it Theehûs somtiden wol in opfoksintrum fan einepiken. Allegear drage sy it stimpel "heit ûnbekend en
troch de mem ferlitten".
Der binne ferhalen oer pystige jerken, oer hûnen en katten, dy't yn de
piken omreagje. Men soe sizze, der bliuwt gjin pyk oer, mar it blykt dochs
dat de einestân op peil bliuwt.
Ljipaaien yn 'e sleat
Yn de Kraanlannen wie in didlike kâns op in broed op de sleatsikker. Jan koe se net fine. Dan mat oan de oare kant sjen. Ek gjin szkses. Wylst hy wer weromijeppe soe nei it earste plak sjocht er it
broed lizzen op in pôltsje gers midden yn de wetterloop. Gjin wûnder, dat dizze fûgel him sa ferrifele bie.
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De lytse fûgelwachter
Yn 1962 gong op de lêste dei fan it aaisykjen de jûns nei iten de doe
1 4-jierrige Luitzen de Jong (fan Klaas en Tsjikke) noch even it [jild yn.
Hy fûn in tredsje en it begrutte kim om se mei te nimmen. Mar
omdat hy ek net woe dat in oar se noch meinimme soe op dizze
lêste jûn bieau hy yn 'e buert om "wacht te hâlden".
Hy gong pas nei hûs doe't it tsjuster wie. Mem wakker yn noed,
mar Luitzen bie in tefreden gefoel.
Doarpsdichter Durk L. Bouma hearde fan it ferhaal en soarge der
foar, dat dit moaie gedicht yn de "Frisia" kaam.
Luitzen wennet no yn Monnikendam en kat dêr al jierren in privee
fûgelwachtgebiet. Hy kin it net litte!

De Lytse Fûgelwachter
(Wier bard)
De lêste dei fan 't sykjen roun
Sa stadichoan ta'n em
Doe wie in lytse siker dochs
Noch efkes 't fjild yn tein.

Doe tocht er, nim ik d' aeijen mei
Dan is de Ijip se kwyt,
En d' ink'le sinten dy't ik bar
Dat jowt my ek gjin byt.

Hy seach in hyke yn de loft
Dy't song syn Ijippeliet
Wylst syke eptich by it nêst
Pol iver strieke smiet.

Mar sûnder aeijen wer nei hûs
Wylst ik de kâns nou ha,
Dat laket kim bigryplik ek
Wol tige aerdich ta.

De knaep dy sette der op ta
Hy socht in toan en foun
It nêst mei trje aeikes smûk
Yn 't nêst dêr op 'e groun

Doe hearde hy it Ijipke wer,
't Wie krekt as dat him sei,
"It sykjen is sahwat foarby
Nim d' aeijen dochs net mei."

Forhearlikt seach hy der op del
Naems' effen yn de hân,
Wylst 't hyke wjokkele yn 't roun
Oer 't stikje ljippelân.

Hy hifke d' aeikes yn 'e hân
Bitocht him noch in tel
En lei bigien mei 't ijipkepear
De aeijen dochs wer del.

Hy heard't it ljipke, it wie krekt
Sa't dy de loft troch striek,
Dat yn it herte fan de knaep
In hiel lyts triedsje briek.

De ijipkes dy bin beide huid
Dat dit sa goed bislacht
It wie dan ek in goede set
Pan 'n lytse fûgelwacht.
25-4-62
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Froast, snie, alvestêdetocht
Wa hat noch nea heard fan de winter fan 1963?
Ferskriklik, sa kâld, sa'n snie, sa string! De winter fan de alvestêdetocht
mei Reinier Paping en Jeen van den Berg stroffeij end troch hege sniedunen
oer Murk en Bonkefeart!
Dyselde winter feroaret ek de wrâld om Grou hinne yn in poallânskip. Op
22 desimber begj int it te friezen en mei de Krystdagen wurde der al tochten riden. Al gau giet it fuorjen oan. Aldert Stenekes krijt help fan de
skoalbern mar foaral ek fan Sjoerd Leistra. Hy is noch Ulo-learling, mar
hy wart him op in wize dy't net te oertreffen falt. Op Goaiïngahuzen helpt
Albert Romkema en yn it Park Peet Reitsma. Mar ek oaren springe by.
Hazzen en reeën wurde net fergetten, dus is der koal en oar grienfoer
nedich. Yn totaal wurdt der fuorre: 12.300 pûn koarn, 60 sekken bôle,
600 pûn grit, 5 sekken sprûtsjes, 6 sekfol apels en withoefolle oar spul.
Meiinoar foar mear as f 4000,—.
It sprekt, dat de eigen foer-kas al gau leech is en it foerfûns fan de BFVW
kin net alles dwaan. Mei help fan 40 skoalbern wurdt der mids jannewaris
in kollekte holden, dy't f 400,— opsmyt. Mar de winter bliuwt en hâldt
oan. It jild is al wer op! Noch mar in kollekte? Nee, in wurkgroep begjint
in ledewerfaksje en yn in pear dagen komme der mear as 300 nije leden.

Winter 1963. Poallânskip om Grou hinne
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Nei wat sturtswyljen wurdt it einsifer 400 nije leden en dêrmei komt de
Wacht op 820 leden, de grutste Fûgelwacht fan Fryslân.
De BFVW beleannet dit feit mei in beker. It bestj oer beshit dizze beker te
jaan oan immen, dy't him dit jier tige ynspand hat foar de Wacht. It wurdt
Aldert Stenekes. Dêr kin elk it mei iens wêze.
Op 8 maart komt de earste iisbrekker troch it PM-kanaal.
Hoe stiet it mei de fûgels? De einen binne aardich yn libben bleaun, mar
merkels, reidhintsjes en ielreagers hawwe tige te lijen hân. De reiddomp is
sûnt 1963 seldsum.
De froast sit noch yn de grûn as Geert Zylstra en Jan Leistra op 23 maart
it earste ljipaai fan Grou fine, net iens sa let yn 'e tiid dus. De fûgelbesetting is earst min, mar mids april better.
De nije feemerk yn Ljouwert wurdt iepene mei in grut feest, de Frisiana.
De BFVW stiet der ek mei in stand, mar de Grousters Bouwe Roodbergen
en Rintsj e Uilkema "stelen de show" mei it einekoer-meitsj en. Rintsj e
komt sels op de T.V.!
Dit jier komt de volière yn it Park klear. Us wacht en de Gemeente jouwe
in fikse bydrage. Ale Stobbe makket in tekening en Peet Reitsma, Foppe
Bloemsma en Sietse Krist stekke in soad tijd yn de bou. Wat hawwe iis
bern der faak omhinne rûn, in grut sûkses!
De nije sintrale
Op 8 novimber 1963 komt it earste berjocht yn de krante oer de bou fan
in nije elektrisiteitssintrale by Grou. In aksje-komitee wol dat ding net
yn Grou ha. It soe in ûnbidich grut ding wurde fan wol 45 meter heech
en fjouwer of acht skoarstiennen. Mar der is ek noch in oar plan fan it
PEB, ntl. bouwe by Burgum.
Der moatte lykwols noch in soad ynstânsjes oer gear foardat it ding der
stiet. De Fûgelwacht sil mei de wettersportferienings besykje de bou fan
dizze sintrale by Grou te kearen.
As op de ledegearkomste fan maart '64 Jan Bearn Singeisma sprekke sil
oer de nije sintrale, komme der wol 90 leden op ôf. Syn wurden falle net
by elkenien like goed. Singeisma spilet op de man en hat allinnich mar krityk, wol fan gjin nijbou witte. Foarsitter Schiere sit der wat mei, der binne
no ienkear ek minsken, dy't wôl foar de bou fan in nije sjntrale binne.
Op 18 febrewaris hat de Ried fan Idaarderadiel him mei 9 tsjin 4 stimmen al ûtsprutsen foâr de bouplannen. It doarp kin der net oer iit en der
wurdt in enkête holden. Dan blykt 80% fan de Grousters tsjin de bou
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fan de sintrale by Grou te wêzen. Mei dizze sifers gean de Grousters nei
it Provinsjehûs yn Ljouwert. Letter wurdt der noch in grut protest holden yn Sealen Schaaf yn Ljouwert.
Boargemaster Vrijling, Sjoerd Span en oaren argumentearje allegearre
tsjin de sintrale by Grou. Yn in moasje oan de Steaten fan Fryslân wurdt
dit fêstlein. Yn de simmer beslute de Steaten dat de sintrale nei Burgum
giet.
Wurdt der ek noch aaisocht? Jawis, mar it wurdt troch de kjeld wol let.
Mei de Peaskedagen 30 en 31 maart wurdt der dochs noch wat fûn en de
lêste wiken koenen minder.
Jan Sjoerdsma wurdt it nije haad fjildwurk. Hy nimt it wurk oer fan Jan
Heida dy't ta lid fan fertsjinste beneamd wurdt.
Ljurken sjonge te betiid
Yn jannewaris 1965 komt der wer winterkjeld. Aldert Stenekes stelt syn
iitfanhûzjen (it om de einen te fuorjen. Mar ein jannewaris wurdt it teiwaar en sacht maitiidswaar. Der komme al einaaien yn de kuorren en de
ijurken sjonge. Wiebe Peekema, tis álde waarsizzer, is net wijs mei dizze
betjde maitiids-uteringen. "Hjir komt dalje op!" Hy kriget gelyk. It
waar slacht radikaal om. It remt by in pear graden ûnder nul, it ferkear
rekket yn 'e war, tûken brekke ûnder in dikke laach iis en krektsa tillefoantriedden. Dit duorret in goed wike en it einefuorjen begjint wer.
Leden fan de wurkgroep helje yn in oere f 920,— op foar fûgelfoer.

It earste ljipaai wurdt op 20 maart fûn. Op de jierfergadering krijt
Foppe Bloemsma de wikselbeker foar syn wurk oan de volière. Mar
Foppe is ût protest net oanwêzich. Hy en syn maten fine dat se te min
help hân ha by de hou. Piet Eizenga wurdt frege om wat minsken te sykjen om te helpen by it ôftimmerjen.
Foar de volière is noch in grut gat yn de begrutting. In "bliksemlotterij"
bringt f 1300,— op. Geertje Sjoerdsma-Hazenberg wint de haadpriis, in
skou. It lêste tekoart wurdt betelle troch de Nutsspaarbank en de
Raiffeisenbank.
Thom de Groot wurdt it 1000-ste lid fan de Fûgelwacht Grou. Hy krijt in
natuerboek en in foertafel.
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Thom de Groot, doe tûzenste lid. No noch altyd in boer dy't om de fûgels
tinkt. Rudolf Schiere krijt dizze jûn de Gouden Ljip.
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p de jiergearkomste yn 1966 jout Bangma wer in prachtich oersicht fan de lêste tweintich jier. It earste doel:de briedende fûgel
te beskermjen, is (itgroeid ta in algehiele natuerbeskerming.

Wurdearring fan bûten
Op 3 maart 1966 hâldt de Grouster Wacht de kontaktjûn yn hotel Oostergoo. Fop I. Brouwer komt te sprekken. Mei passen en mjitten sitte der 500
minsken yn 'e seal.
Foarsitter Sjoerd Span fan it BFV(T priizget de warberens fan de Wacht.
Yn in soad aksjes giet Grou foarop en de prestaasje om yn in doarp fan
noch gjin 4000 ynwenners tûzen leden oan de fûgelwacht te ferbinen, is in
unikum. Tagelyk lit dat sjen, dat der in goede geast oangeande it natuerbehâld libbet.
It Bûnsbestjoer hat sa'n grutte wurdearring foar dit sûkses, dat foarsitter
Rudolf Schiere de "Gouden Ljip" opspjelde krijt. Dat is de heechste
ûnderskieding, dy't it Bûn (itjaan kin en wolfertsjinne. Ek Jan Sjoerdsma,
as haad fan it fjildwurk, wurdt
nei foaren belle. Hy krijt in
boek oanbean foar al it wurk, 7 L.
'
dat syn "wurkgroep ferset
Jan Freerks de Boer wurdt lid
fan fertsjinste Hy hat altyd
in soad dien oan it fûgelbeskermjen.
Lieuwe Schuurmans, Otto
Bouma en de Arendzen wolle
mar in reservaat meitsje fan
barren lân. Sy bawwe ntl. yn it
middeisskoft in soad lêst fan
personiel fan Halbertsma. Fia
it personielsblêd fan Halbertsma sil der op wiisd wurde en
bopelik sil it dan oer wêze.
De P.R. masine draait op folle De wezeling is op syn iepenst. (tekening
toeren; earst moat der in Ad Cameron)
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ekskurzje mei in tsiental beropsfotografen holden wurde. Dan komt op 11
maaie in tillevyzjeploech fan de N.T.S. om opnamen te meitsjen. Fjouwer
grutten en û.o. Haitske Pijiman en Henk Schiere geane mei as filmstjer.
Jan Sjoerdsma hat in moaie krite titsocht mei wol 100 pear fûgels. Der
wurdt ek in wezeling signalearre, dy't se moai op de film krije. It komt
i'iteinlik acht minuten op de tillevyzje.
Mar ek de Belgise gesant wurdt rûnfearn (troch boargemaster Vrijling).
Yn Ingelse en Switserse kranten komme artikels oer de ûnderfinings mei
iis nêstbeskermers. It kin net op. Allegear it gefolch fan dat 1000-ste lid?
Soe bêst ns kinne!
Op 10 desimber ferstjert eare-foarsitter Harmen Vollema, 85 jier âld.
Foaral as plysjeman hat Vollema in grut fûgelbeskermer west en yn de earste jierren fan de Wacht hat er in dûdlik stimpel lein op it paad, dat de
feriening gean soe.
Sikke Bangma en Jan Beetstra fertsjinwurdigje de Wacht as Vollema te hôf
brocht wurdt.
Foar strafjirpeiskile
De Mûzebiters leinen mei de pream yn de Rûchsieat yn de tijd,
dat dit gebiet winterdeis noch ûnder wetter stie. len fan de htsregeis wie, dat dyjinge, dy't in nêst aaien piatwâde, it waarm iten
(foar 12 man) kiearmeitsje moast.
Arie (in evakuee it Rotterdam) gong der foar troch net al te tûk yn
aaisykjen te wêzen en bie yn in broed skriesaaien stien. De pioech
sette it fluld yn en Arie bi eau op de pream achter om de jirpels te skilen. Mar hy hold it each ek wat op de neiste omkriten. De ploech
bie net folie sikses, mar Arie bie sittendewei fiif kânskes sjoen en ek
de aaien ophelie.
Wy hawwe kim doe meielkoar mar mei it itensieden hoipen!

In betide maityd
Winter fan betsjutting komt der yn de earste moannen fan 1967 net.
Withoefolle foarjiersfûgels binne al betiid werom, it earste aai wurdt ier
ferwachte. In rekord sit der lykwols net yn, want op 7 maart wurdt it earste aai fûn. Op 12 maart fynt Roel Wartena yn de Burd de goede kleur.
Foar (is boargemaster wèl in rekord.
Op 10 maart is de ledegearkomste. Grou docht net mei oan de koekeaksje foar it fûgelfoerfûns, mar stjoert elk jierf 100,—.
Yn de Wyldlannen komme sa'n 25 meter dt de wâl buordsjes mei "Tagong
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Ferbean" om de boatsjeminsken i'it it fjild en by de nêsten wei te hâlden.
Soks is wol nedich.
De Slach om de Hege Warren is no definityf ferlern foar fûgelwachters en
natuerfreonen. It blomrike fjild is feroare yn in griene flakte mei dêryn
fjouwer pleatsen. De biotoop sil ferearmje, mei oare wurden: der sil minder ferskaat fan plant en dier komme as yn it ferline. De striid is ferlern,
mar mei ambysje fierd. Miskien dat in part fan it Fryske folk wekker
skodde is en him bewust wurden is, dat it leefber hâlden fan i'is provinsje
net allinnich bepaald wurdt troch it ekonomysk wolwêzen...
As hy toetere
Jan Beetstra wie ien fan de oprjochters fan de Fûgelwacht Grou.
Hy hat 25 jier yn it bestjoer sitten.
Hy wie garaazjehâlder, ek in echte fjildman en maitiids waard der
dan ek omraak aaisocht.
Dan ruilen hy en syn frou harren hûs (no Garaazje Kruis) mei de
arke fan Klaas en Trien van der lest, dy't yn de Groundaam lei. De
arke waard mei in sleepboatsje nei de Hege Warren brocht, de skou
mei riemen en oanhangmoter gong mei foar it lyts ferfier.
Wy ha ien jier hân", sa fertelt frou Anne Beetstra (berne 1907),
"doe kamen wy nei tsien dagen mei 300 ijipaaien thzs, bûten de
skriesaaien, dy't doe ek noch socht wurde mochten. Yn dy rite wie
it alle dagen tige hurde wyn, de oare aaisikers doarsten net oer Mar
en Ie te roeien, dêrtroch bie Jan gâns minder konkurrinsje. Wy
sochten doe noch oan 28 april ta".
"Letter, doe't wy de garaazje net mear hienen en myn man net mear
sa bêst rinne koe, gongen wy mei de auto. Dan sei hy wêr't se sawat
leine en helle ik de aaien op. As hy dan toetere wist ik dat ik yn 'e
buert fan it nêst wie en dan fûn ik se ek
'Tink der om, dat ik ek sa'n boekje krj hear!' Komt yn oarder!

Néstbeskermers nedich
Ek 1968 bringt in bytsje snie en iis. Der hoecht net einefuorre te wurden.
De foarlikens wurdt (gelokkich) ôfremme yn it begjin fan maart mei swiere nachtfroasten. De earste aaien komme op 16 maart. De lêste wike brûze
de aaien der &. Troch it foarlike gers wurde der in soad nêstbeskermers
brûkt.
Op de jierfergadering wurdt de kontribiisje op f 2,— brocht, ek al om in
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pear bûssinten te hawwen foar it oansteande jubileum. It opspuite lân by
de spoarbrêge wurdt reservaat. Boartsjende bern ferniele nochal wat
aaien.
De kontaktjûn wurdt fersoarge troch Boersma, haad Propaganda fan it
BFVW. In moaie jûn mei in sealfol minsken. De film "Watervogels fan
Walt Disney is in boppeslach.
Op 22 novimber wurdt der in grutte Bûnsgearkomste holden yn de Frieslandhal. Wacht Bakkefean stelt (it om de aaisikerstiid in wike yn te koarten. Dit ûtstel wurdt fersmiten mei 907 tsjin 185 stimmen. De eindatum
bliuwt dus 19 april. Wol wurdt besletten om in wittenskiplik ûndersyk te
dwaan nei it weromrinnen fan it tal ljippen. Hat it ynkoarten in geunstich
effekt op de stân fan de greidefûgel? Dan moat soks trochgean. It fûgelbelang giet (it boppe it aaisikersbelang.
Skriezen op it iis

Yn de jannewarismoanne fan 1969 is it waar meast skier en tsjuster. Yn
febrewaris wurdt it linkendewei kâlder. Yn it begjin fan maart, as der al in
protte foarjiersfûgels werom binne, begj int it te friezen. De frjemdste bylden kin men waarnimme; skriezen op it ijs en drinkend ût de wekken fan

De hazzen kinne min oan fretten komme. (foto Sake Roodbergen)
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de ijsbaan, ijippen op de lijkant fan boerepleatsen en soms yn kloften op it
fuotbalfjild. De hazzen komme yn de tûntsjes fan Grou om de lêste boerekoal op te fretten.
Mids maart fûle froast en de fûgels sette ôf nei de kust. Hûnderten sneuvelje dêr.
Men kin fan tinken wol ha dat it aaisykjen no let op gong komt.
Earst op 2 april krijt boargemaster Vrijling syn earste aaike.
En hoe giet it letter mei de briederij? Net sa min. Der is sets in tytse foarûtgong as wy nei it foarige jier sjogge.
Einaaien
Ate wie yn in reidwâl oan it einaaisykjen doe't er de boat fan de
wetterplysje oankommen seach. Hy die gau de broek del en gong
sitten.
De mannen leinen oan en fregen wat er dêr die yn it reid. Hy sei: 'Ik
moast efkes zt 'e broek". Sy leauden der neat fan en hy waard neisjoen op einaaien, mar se koenen neat fine.
Nei in praatsje oer de boat woenen de plysjes kofiedrinke en Ate
waard ek ütnoege. Doe't de plysjemannen wer fierder woenen stap te Ate wer op 'e wâl en sei: 'No sil ik dy einaaien dochs noch efkes
ophelje". De plysjes laken der wat om. Mar Ate kwam wol mei
achttjin einaaien werom by is skûtsje!

Keninginne nimt gjin earste ljipaai mear oan
Begjin maart wurdt bekend makke, dat ûs keninginne it earste ljipaai net
mear yn ûntfangst nimme sil. It docht bliken, dat dizze stunt net op It Loo
&bret is, mar troch Faunabeheer mei de hear Sweeres. Grutte ktoften fan
foaral skoalbern soenen by de jacht op it earste aai foar in soad ûnrêst yn
it fjild soargje. Oer sa'n argumintaasje kinne wy allinnich mar skodholje!
Mar it is wol de ein fan in âtde tradysje.
Professor Dr. Klomp, de iennichste biolooch dy't ferstân fan de ljip hat,
komt nei Stiens. Hy ferktearret dat it aaisykjen gjin skea docht oan de
fûgelstân. Spitich is it dat der gjin jild is foar fierder wittenskiplik ûndersyk op dit punt.
In sniebui fan totve oeren
Ijs en snie remje de maitiid fan 1970 tige ôf. Nachtfroast en alle dagen
sniebuien jouwe it aaisykjen net de glâns, dy't it hawwe kin. Op 6 april
snijt it tolve oeren oanien. De lêste wike wurdt it better en komme de
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In broed skriesaaien yn 'e snie, 6 april 1970. (foto argyf BFVW Douwe
Miedema)

aaien goed los. Rapporten fan (is beskermingswurk berikke de promininten yn Hollân en sels fûgelbeskermers yn it bûtenlân. Der is grutte belangstelling en bewûndering foar.
Op de jiergearkomste fan 13 maart fertelt foarsitter Schiere, dat de wachten fan Akkrum, Terherne en Grou yn de mande mei it BFVW en It Fryske
Gea in folder (itjaan sille, neamd "De Blauwe Tien". Wettersporters
wurde der op wiisd, hoe't sy har op it wetter en op de wâl hâlde en drage
moatte. "Niet in het Riet" blykt wol in s(ikses te wêzen.
Der is dizze winter sa'n 2000 kilo foer ferbrûkt. Kosten f 800,—. De
jeugdfûgelwacht komt wèr net fan 'e grûn. Master Bareld de Vries makker
mei de jeugd 29 fûgelkastkes, dy't letter mei harren troch Jan Sjoerdsma
ûtset wurde. Earelid Jacob Jan Sjoerdsma wurdt 100 jier. De bruorren
Bangma gean op besite.
In earnstich neiwurd
Yn in "Neiwurd" giet sekretaris Sikke Bangma yn op de feroarings yn 25
jier. Utgongspunt hat altyd west: de kombinaasje fan aaisykjen en fûgelbeskerming is it iennichste middel om ta in bettere, rike, sûne fûgelwrâld
te kommen.
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Yn 1950 koe foar it earst fan in foarûtgong sprutsen wurde. Yn de jierren
'57-'62 is de ljippestân better as foar de oarloch, mar de winter fan 1963
jout de bisten in knau. It falt net te ferklearjen, dat yn de jierren 19641968 it tal skriezen sa tanimt. It stimt iis fansels wol ta grutte blidens, ek
de hoantseridden binne goed beset. Sûnder mis is ien en oar mei te tank jen
oan de geweldige ynset fan de fûgelwacht.
De oare kant fan de medalje is it ferlies oan fjild en ynhâld fan it fjild. De
stadige tred fan de foariltgong ût it ferline is yn de nel-oarlochske jierren
omsetten yn in net-te-foigjen-tempo. Oare lânbewurkingsmetoaden, it ferlern gean fan bûtlân, it ôfsluten fan ieuwenâlde wetterlopen, wy hawwe it
net keare kinnen.
De jierren nei de oarloch hawwe in soad goeds brocht, mar tagelyk grutte
problemen oproppen. De fersmoarging fan loft, wetter en boaiem benearet in soad minsken en ek ûs.
De oerheid moat maatregels nimme om in fierdere ôfbraak fan de natuer
foar te kommen. Der moat in sûne ferhâlding komme tusken ekonomyske
foanitgong en natuer. "Us winsk is u's ynmoaie gea mei syn rike ynhâld
oan wylde natuer oerdrage te kinnen oan de minsken fan letter".
Ofskie Bangma en Beetstra

Foarsitter Rudolf Schiere iepent de jiergearkomste fan 12 maart 1971 yn
in feestlike stimming fanwege it feit, dat in wike lyn it 25-jierrich bestean
fierd waard.
It wichtichste punt op dizze jûn is it ôfskie fan Sikke Bangma en Jan Beetstra. Foarsitter bringt grutte tank oan dizze beide mannen. Harren bêste
krachten hawwe se oan de feriening jûn. Beide wurde se ûnder applaus fan
de oanwêzigen beneamd ta earelid. Ek krije se noch in trilogy oer it fûgellibben kado.
Bangma: "It is swier om op te hâlden, mar fergrizing woenen wy foarkomme. Nei 25 jier wie dit in gaadlik tiidstip om op te hâlden".
Beetstra shit him by Bangma oan en seit dan noch: "Ik stie bekend as
sunich, mar dat wie ik foar de Fûgelwacht".
Foarsitter betanket Sikke Bangma, Jan Beetstra en typiste Geartsje
Sjoerdsma-Hazenberg ek nochris foar it prachtige boekwurk "Fiif en
tweintich jier Fûgelwacht Grou", dat sy by it jubileum oanbean hawwe.
Johannes de Grouw wurdt skriuwer, Jan van den Brink skathhâlder, Henk
Borger en Eelke de Vries komme yn it bestj oer.
It wurdt net in moaie maitiid. Kâld en ûnlijich. Dan slagget de ekskurzje
nei Skiermuontseach better. In soad minsken iit Grou genietsje fan de
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In sulveren boek mei in gouden râne.
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tocht. In pracht fan in eilân en in soad fûgels en aaien. Read ferbrând en
hongerich komme se de jûns werom.
It bestjoer is yn oerlis mei oare ferienings om wat te dwaan oan de wetterfersmoarging. De fiskstân giet achteriit en krânswier en bearzerûch (fonteinkruid) wurde oantaast. Hjirtroch nimme û.o. ek einesoarten yn tal 8f.

Polonêze troch
de Wâldlannen.
Age Jonker mei
trekharmoanika
foarop. (25 jierrich jubileum
De Ljeap
1931)

Aaisikersklub "De Ljeap"
Ferversbaas Reinder de Vries fertelt op de jiergearkomste fan 1974
it folgjende ferhaal:
De seis noch oanwêzige leden fan "De Ljeap" hawwe byelkoar
west en de feriening opdûkt. De feriening waard yn 1906 oprjochte
troch F. v. d. Schaaf, Tj. Hannema en KI. Berkenpas. Yn 1931 hold
men resepsje yn de Wâldlannen ta gelegenheid fan it 25-jierrich
jubileum. Dêrby wiene ek ütnoege de aaisikersklub 'Ald
Grou '(Jan Deelstra c. s.), de klub "Bûten Skot" (Klaas v. d. Vlugt
c. s.) en de Redzster klub. Nei ôfrin folge der in optocht op it lân.
Der soe in boek oer dizze klub te skriuwen wêze, mar it notuleboek
is net te finen. Neffens guon leden wie it ek net foar publikaasje geskikt. It naaide der soms it as âld smoar...

25 jier fûgelwacht Grou

Op S en 6 maart 1971 wie it dan sa fier: it 25-jierrich bestean waard grut
fierd. Larstens in resepsje yn Oostergoo, dêr't hast alle ferienings yn Grou
op ôf kamen. It begong mei it opspjeldzjen fan in blomke op de jas fan alle
bestjoersleden troch Annie Bangma. Wethâlder Geert Vledder spruts, mar
ek Reinder de Vries en Gerben Paistra.
47

In grut momint wie it oerhandigjen fan in tinkboek troch Sikke Bangma:
in wiidweidige beskriuwing fan 25 jier Fûgelwacht Grou, mei foto's en
kranteknipsels.
It wie in ienfâldige mar stylfolle resepsje. En dan de revue. Pieter Waistra
skreau en regisearre. Eddy Brinkman en Sjoerd van der Ley skilderen de
dekôrs, Jaap Zoete hie de technyk op 'e noed en Harm Veenstra siet oan de
piano.
Twa jûnen wiene nedich om al it folk teplak te krijen. It waard in s(ikses.
Tjipke Feenstra die minister Luns nei as wie it de man sels, Aukje de Grouw
en Geke Pij lman hienen de seal oan de lippen mei in prachtich duet. Mar ek
Jan Elzinga, Bart Bouma, Anke de Grouw, Anneke Riemersma, Bieke Tichelaar, Geertje Jonker, Anneke de Jong, Haitske Pijlman en Gosse de Haan
makken der twa slagge jûnen fan.
It duet waard ek nochris op de jierfergadering fan de BF\TW songen en de
hiele ploech reizge noch nei Burgum foar in gastoptreden.
o ja! De sluven mei ynhâld makken de wacht yn ien kear ta in rike feriening ... Yn alle opsichten in tige slagge jubileum.
Tweede tak

As it mei ijipaaien net sa goed fine wol skeakelt men yn dizze kontreien wol ns oer op de tweede tak , ntl. merkelaaien. Moaie
lopen binne zs trochferteld, lyk as:
Jehannes fertelt: 'Sipke en ik wienen te aaisykjen. It wie suver simmer dy deis en it woe min fine. Oan de oare kant fan de polderdyk
by de petgatten yn it Wâldlân leinen grif merkelaaien.
De klean it en dêr swimmend hinne.
Mar twa plysjemannen kamen is oer it mad. Wy fuort it lân yn.
Mar al gau die bliken, dat it gjin plysjemannen wienen en wy
werom. It wienen Wiersma en noch ien. Se hienen wol troch, dat
wy achter de merkelaaien oan woenen. Wy mochten harren boatsje
wol brûke, mar... earlik de aaien dele.
Dat waard ôfpraat. Och, och, wat in merkelaaien. Wy ferparten se
dalik earlik. As der ien of twa yn in nêst sieten dan kamen dy links
yn it skoushzske te lizzen, dy wienen foar zs. Oan de rjochterkant
kamen de aaien te lizzen it in nêst fan bygelyks seis aaien. Dy wienen foar Wiersma en dy.....
Der sil wol in swier wurd fallen wêze. (In merkel begjint daliks te
brieden, dus seis yn ien nêst binne grif oanstutsen).
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In lilke swan
Reinder en ik dienen in loop troch de Poelskrite. Ljip- en skriesaaien woe net bêst, mar doe krigen wy in oar kânske, en wol op swanaaien. Mar der is ien probleem: it wyfke sit der op.
Wy wakker mei kluten goaie om it wyfke der ôf te reagjen, net om
de aaien mei te nimmen mar wy woenen witte hoefolie der leinen.
Undertusken swom it mantsje tige warber mei it brûs foarop de
sleat op en del. It slagge rs net om it wyfke der 6f te krjen, dat wy
stutsen wer ôf.
Op de weromreis kamen wy wer by ûs swannenêst lâns. It mantsje
bie z.s al lang wer yn 'e gaten. Ik sei tsjin Reinder: Oantrêdzje, oars
binne wy tagelyk mei dat kring by de daam en sa begong ik te draven. Reinke die't earst noch kalm oan, mar krige even letter ek foar
it ferstân dat it mei de mantsje swan mienens wie, want dy goaide it
op 'e wjuk.
Reinder hat noch noait sa'n rappe hûndert meter rûn, hy skeat my
as in snoek foarby. Wy hawwe it lykwols oprêden en kamen
hielhûds by de skou oan. (zit "Swalkers ').

Wilsterfiappen ferbean
Op 16 jannewaris 1972 begjint it goed te bakken. Der kin reedriden
wurde en it gasferbrûk ferdûbelt. Op de 29ste friest it yn Ljouwert 15 graden. Stenekes rekket oan it einefuorjen.
Yn febrewaris is it dien mei de kjeld. Wy krije in droege snuorje mei in
moaie maartmoanne.
Op 3 maart is de jierfergadering. De wacht giet akkoart mei in yngripende
beheining fan de jacht. Underoaren wurdt it wilsterfiappen ferbean.
April is kâld mei in hurde wyn. De neisoarch is bêst tefreden. Skriuwer
Johannes de Grouw neamt spesj aal de grutte taname fan wikel en hoarnûle (ransuil). Dit hinget der grif mei gear dat der in soad mûzen binne.
De "Himmeldei" is fêststeld op 22 april en dat moat earder, want sa let yn
de tijd sille der tefolle nêsten ferballe wurde. It BFVW krijt hjir in brief oer
en tagelyk berjocht, dat de Bokkumermar bestean bliuwe moat. Jan
Sjoerdsma freget om mear minsken by it fjildwurk. Mear minsken betsjut
lytsere rayons en dus better wurk.
Yn novimber wurdt der in bütengewoane ledegearkomste holden mei as
agindapunt it ynkoarten fan de aaisikerstiid. De mieningen binne nochal
ferdield en de ienriedigens is fier fuort.
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Johannes de Grouw yn
syn jierferslach: "Ik bin
der fan oertsjûge dat
sawol de foar- as tsjinstanders, in oplossing
winskje. Der hawwe yn it
ferline wol mear grutte
problemen west, dêr't
earst tige mei wraksele is,
mar dêr't dochs in oplossing foar kaam. Litte wy
yn elk gefal respekt foar
elkoars miening hawwe".
Jan syn tredde earste
Op syn jierdei, 21 maart
1973, fynt Jan Leistra ir
earste ljipaai fan Idaarderadiel en Grou.
Dit is al syn tredde earste
aai; as jonkje fan 7 jier wie
er der jong bv en vn '63
wie er de earste mei syn Jan Leistra fynt foar de tredde kear it earste
ljipaai fan Idaarderadiel.
buorman Geert Zijlstra.
It is in foarlike maityd
mei knap aaien, ek de briederij giet goed. Der binne wer gâns nêsten, dy't
in "mûtske" krije. De Friese Mij is foar it ynkoarten fan it aaisykjen, dit
fral fanwege fernielings yn it fjild. Dit komt yn lis wachtgebiet gelokkich
net foar. Foppe Bloemsma is ek foar ynkoarten. De Wacht is tsjin de
komst fan W.C. 's en in patatkream op de Rengerspôle(!).
De ekskurzje nei Tessel treft prachtich waar. In busfol minsken belibbet in
bjusterbaarlik moaie del.

De snoek
By in daam yn it fluld fûn Bauke in knaap fan in deade snoek. Om't
hy ek fisker wie, koe er dy snoek net lizze litte. Hy wist net hoe lang
as er dêr lein bie en it like syn maten lang net goed ta, mar Bauke
kat kim de jûns tamakke en lekker oppeuzele.
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Op 25 july ferstjert Jan Heida, lid fan
fertsjinste fan de feriening. Hy wie in
ienfâldich man, dy't kalm syn dingen
die. Hy wie altyd oanwzich op tis jûnen
en die in soad foar de wacht.
Mei twa wiken ynkoarte?
Op 1 maart '74 is de jiergearkomste yn
it Theehiis. De oanwêzigen moatte neat
ha fan lokkers en reiden skûltinten en
dan mei tsien gewearen op de guozzen
losbrâne. Thys Meester seit, dat jagers
dêr sels ek op tsjin binne.
Jan Sjoerdsma glimt der oer, hy is in ryk
man. Net minder as 61 man op de
wurkgroepbyienkomst! De kriten kinne
wat lytser en ir beskermingswurk dêrtroch noch better. Jan ek noch: "Wy Jan Heida, in warbere fûgelmoatte prate mei de wettersporters. wachter.
Nêsten by de oanlisplakken wurde ferbalie. Hiele famyljes meitsje in rûntsje by de stokken iâns. Dit kin sa net.
As jim soks sjogge, sprek dylju oan".
Op S desimber 1974 wurde de aaisikers oerfallen mei de meidieling fan ir
regear dat de aaisikerstiid mei twa wiken ynkoart wurdt.
De réaksjes ût Fryslân binne fel en emosjoneel. "Dit komt de ljippen net
te'n goede", reagearret Hylke F. de Boer, foarsitter fan It Fryske Gea. As it
aaisykjen dien is giet it ek mei de neisoarch mis.

It gebit
Klub "It Twadtsje' lei by de Snitsermar.
Midden yn 'e nacht wie ien fan de leden syn boppe-gebit kwyt.
Syn "slaapje" rôp: "Och ju, dat kat dy skries yn 'e bek" (de skriezen lieten har tige hearre op in stik bûtlân njonken it skip). Efkes
letter die bliken, dat it gebit ûnder it snoarkjen wei zt de mûle
sakke wie en op 'e nôle telâne kommen wie.....
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De réaksje fan it BFVW is heftich. Yn in brief oan Steatssiktaris Wim
Meyer fan CRM skriuwe se û.o.: "Gespeend van elk begrip voor de realiteit
van vogelbescherming in Friesland".
Ek de Fryske lânbou en de provinsjale polityk binne tsjin. Alle protesten liede
der ta, dat de steatssiktaris nei Grou komme sil om kennis te nimmen fan
ideeën en wurkwize fan de BFVW Den Haach komt in bytsje ta besinning.
Mei de paraplu it lân yn
Arend Pietersma stekt yn in fikse hagelbui de paraplu der mar by
op. Wylst se dy bui ôfskûlje sjocht ien fan de mannen in nêst mei in
ljipaai flak foar syn fuotten lizzen......En gun ijip sjoen!

Protest yn Thialf
Op de jiergearkomste 1975 komme 53 man ôf. Jan van den Brink hat wer
goed buorke, f 540,71 yn kas. Sekretaris Joh. de Grouw draacht syn wurk
oer oan Joop de Vries. De Grouw hat 16 jier yn it bestjoer sitten en syn
paadsje goed skjinmakke. De filmjûn kin net trochgean fanwege de brân by
Oostergoo. It wichtichste punt is fansels de regearingsplannen mei it ynkoarten fan de aaisikerstiid nei 6 april ta. It bestjoer hat daliks in protestbrief skreaun nei Den Haach. Foppe Bloemsma: "Dêr hienen jim earst de
leden oer freegje moatten". ' Wy hienen haast en hawwe as bestjoer dan it
foech dêrta", antwurdet foarsitter Schiere. De gearkomste blykt it iens te
wêzen oer it stjoeren fan de brief. Sjoerd Kooistra seit, dat er net betelje wol
as er nei 5 april bekeurd wurdt yn it lân. Sikke Bangma seit: "Wy binne
bedondere troch Den Haach. It wie allegear al yn kalk en semint, dy sechsde
april. Oer trije jier binne wy it aaisykjen kwyt!". Der komt in protestbyienkomst yn Thialf. Ut alle hoeken en machtich as miggen komt men op It
Hearrenfean ta om ien fûleindich protest hearre te litten.
Der wurdt in wurkgroep ynsteld dy't steatssiktaris Meyer advisearje moat
oer de slutingsdatum. It wurdt bekend, dat de biolooch Albert Beintema 13
april akseptabel fynt. Ek de Fryske leden fan de kommisje, Hylke E de Boer,
Henk Kroes, iis Jan Sjoerdsma en Sjoerd Span Rsn. binne foar 13 april.
Jan Sjoerdsma leit yn Den Haach iit, hoe't de neisoarch yn syn wurk giet.
Jan: "Dat foel der wol aardich yn, leau'k. Mar dan kinst sjen wat dy lju
der fan Witte; doe sei dy minister: "Wat maken jullie toch een drukte over
die 14 dagen. Dan beginnen jullie toch gewoon op 1 februari te zoeken".
"Wat moat men dan noch sizze?"
Mids maaie hat de hear Meyer ek noch mei west it fjild yn. Hy is tige optein!
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Letter yn Oostergoo kin hy der net by, dat dit allegear troch frijwilligers
dien wurdt. Hy biedt sets subsydzje oan, mar wy wotle frij bliuwe en slaan
dit (beleefd) ôf.
Wy stappe no even oer nijjiersdei 1976 hinne. Op 21 jannewaris '76 makket de hear Meyer bekend, dat de nije stutingsdatum, altinnich foar
Fryslân, 13 april wurdt! "In stik bûter yn 'e brij".
As tank sijoerde Sikke Bangma dit gedicht oan Steatssiktaris Meyer.
Aan de Heer en Mevrouw Meijer
In het land, bekend om zijn goede wijn,
geliefd om z'n warme zonneschijn
en berucht om zijn felle vogeljacht
hebben wij kieviten de winter doorgebracht.
Toen de zon weer hoger aan de hemel stond
vlogen wij terug naar de geboortegrond.
In het Friese land, zo ruim en wijd,
werd onze komst al lang verbeid.
Vreugde heerste over onze terugkeer,
voldoening was er evenzeer
over het besluit van de overheid
tot herstel van de raaptijd.
Dit besluit geeft de Friezen het vertrouwen
met volle inzet voort te bouwen
om aan ons en alle natuurleven
een hoopvolle toekomst te geven.
Wij kieviten danken U voor Uw wijze inzicht.
Friesland kent tegenover ons zijn plicht.
De Vogelwachters, die zich over ons ontfermen,
zullen ons met de daad beschermen.
Bijgaand voor U Heer Meijer en Uw vrouw
een lentegroet uit het bekende Grouw.
Mogen deze "parels" van de Friese weide
U heerlijk smaken, allebeide.
Vanellus- Vanellus
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Om boppesteande reden en omdat de briedresultaten oer 1975 in kromke
better binne as ferline jiel omdat de ekskurzje nei Skiermuontseach wer
tige slagget en omdat de Himmeldei minder rotsoai opleveret, skriuwt
Joop de Vries oan de ein fan syn jierferslach: It stiet der no al better foar
as ferline jier. Mar it hat in knikkert op 'e kant west. Wy moatte wach
bliuwe".
Der binne wer tsien jier om. Tsien jier fan ekonomyske foariitgong...
Dan moatte natuer en mil jeu it faak belije. Dat hat ek no sa west. Taken
genôch foar de Fûgelwacht yn de kommende tsien jier.
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Haadstik 4. 1976 - 1986
p de jiergearkomste fan 1976 komt foarsitter Schiere werom op
de ûnrêst oer de slutingsdatum. Moat ir 5, 12 of 19 april wurde?
Dat wie de fraach en dy fraach hat in protte opskuor jûn. Trije
haadbestjoersleden fan de BFVW binne opstapt en op dit stuit is de loft
noch net skj in. "Wy moatte ophâlde mei beskuldigings hinne en wer. Litte
wy iis dellizze by 12 april. Litte wy bliid wêze mei 12 april! Ek de boer is
lij ir tefreden mei".
ve iju ran iritiscn
Faunabeheer lizze
harren der lykwols
net by del. Sy ferwachtsje bygelyks
in "run" op
Fryslân, no't dêr in
wike langer socht
wurde mei...!
HoogWiepke
folget
hiemster
Wytse Roodbergen
op yn it bestj oer.
Dizze sympatike,
meigeande persoan
hat 20 jier meidraaid en kriget in
barometer ta syn
ôfskie. Jan van den
Brink hat f 1617,yn kas. Dat koe
minder. Soargen
binne der oer
wylde katten en
boatsjeminsken yn
it fjild, der wurdt
in soad ferballe.
Wetterplysje VeldHjir is wdi himmeldei holden. (foto Douwe Miedema)
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Friese vogelwachten
zouden wel eens uniek
in Europa kunnen zijn
GROUW - ,, Over het algemeen
zijn plaatselijke natuurbescherminggroepen er om bepaalde zaken te bestuderen of om actie te voeren, maar
het intensieve beheer door zo'n groep
van een bepaald gebied is tamelijk
uniek. En als dat dan gebeurt op zo'n
grote schaal als bij de vogelwachten
in Friesland zou dat best weleens
enig kunnen zijn in Nederland en
wellicht ook in Europa". Dat zei
staatssecretaris Wim Meijer van CEM
zaterdag in hotel Oostergo in Crouw,
nadat hij en zijn achtjarige zoon Lennard een morgen met de heren Ru
dolf Schiere, Jan Sjoerdsma, Sikke
Bangrna en Jeen van den Brink van
de Grouwster vogelbesch?rmings.
wacht het veld was ingeweest om te
kijken wat deze vacht aan nazorg
doet.
Grouw heeft elfhonderd leden en
2300 hektare weiland als nazorggebled.
Een werkgroep van honderd man gaat
kort na de sluitdatum van het derzoeken het land in om nestbeecheriners
(soms zijn dat 350 per jaar) te plaatsen In overleg met de betrokken veehouders. Op die manier wordt de botsing tussen maalmachine en vogelnest
zoveel mogelijk beperkt.
Vorig jaar nadat de heer Meijer met
een deel van de Friese vogelwachters
in konflikt was gekomen over de sluitdatum van het eierzoeken, was de beer
Schiere op hem komen toelopen tijdens
de opening van ,,Het Pakhuis" in Heerenveen. De heer Meijer daarover: ,,De
heer Schiere zei tegen mij: „Je hebt
ons hele werkschema aangetast". Hij
heeft mij toen aangeboden eens langs
te koinesf'.
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Zaterdag was het dan zover. Met opzet was een datum gekozen na het
eierzoeken. De heer Meijer: ,,lk vind
persoonlijk het eierzoeken niet belangrijk, maar ik ben er niet van overtuigd dat het schadelijk zal zijn. Waar
ik wel van overtuigd ben is dat het
niet-eierzoeken een groot risico Inhoudt". Hij doelde daarmee op het feit,
dat bij niet-zoeken ook de nazorg achterwege zal blijven.
De staatssecretaris, die onder andere
In gezelschap was van Ir. Peter Minnaard, consulent natuurbescherming
bij Staatsbosbeheer, vond de Organisatie van de vogelwadit in Grauw ,,erg
Interessant en indrukwekkend". Bovendien werd hij zaterdagmorgen door
die wacht in de gelegenheid gesteld
meer vogelnesten te zien dan tot dusver in zijn leven. ,,Er wdrdt hier een
buitengewone bijdrage geleverd aan
het beheer van het weidevogelbestand",
aldus de staatssecretaris.
Vorig jaar zei hij een storm van protestbrieven op zijn bureau te hebben
gekregen wegens de vroege sluitingsdatum en de manier 'waarop die tot
stand was gekomen. ,,De argumenten
In die brieven waren niet overdreven.
Ik heb vorig jaar niet goed overzien
wat er achter zat".
De heer Meijer zei verder onder
andere'. ,,De weidevogelstand staat
onder bedreiging en als je dit dan
ziet hier in Grouw dan zijn dit toch
essentiële dingen voor de toekomst.
Met tien meneren Minnaard kun je
dit in Friesland niet. Je zult er vrijwilligers voor moeten inschakelen.
Het kan van belang zijn dat je dit
gast stimuleren met beleidemaatregelen". De bewindsman herhaalde
nog eens een voorstander te zijn van
het zo veranderen van de Vogelwet
dat de provincies op de duur de sluitingsdatum van het eierzoeken bepalen.

huis seit dat sy no in man minder hawwe en net genôch dwaan kinne. De
yylde katten mcie sketten wurde, de boatsjeminsken net!
Jin Okkema, Durk van der Mei en Jan Hoekstra (Nij-Beets) litte dizze
jerren dia's sjen oan de wurkgroep. Tige nei 't sin.
It aaisykjen rekket let oan 'e gong, it is kâld, ûnlijich en droech. De briederij slagget goed, mar tsjirk, snip en hoants rinne linkendewei werom. Spitich, tige spitich.
De ekskurzje giet nei Eext en Haren, nei de botanyske tûn. Elk is tige te
sprekken oer dizze prachtige dei.
W%V
Twa skoalmasters, Durk Wiersma en Homme Fopma, gongen der
op harren frje woansdeitemiddei op zit. Even foarby Elba wie de
kust [rij. Se wienen sawat yn it tredde stikje lân, doe't der mei barstengeweld in boer op in trekker achter harren oan kaam. Gelokkich wie hy oan de oare kant fan de sleat, want it bearde mal.
Wel g... , kinne jim net lêze, smoarge WW-ers. It is hjir in ferbeane
krite, g... En mei itselde geweld ried hy wer werom nei de pleats.
En ja... de skoalmasters moasten tajaan, even fierderop siet oan 'e
hikke in buordsje "Aaisykjen Ferbean
Gjin Friezen om utens
Der wurdt op de jiergearkomste fan 1977 noch al even neipraat oer it
ynkoarten fan it aaisykjen. De measten kinne der frede mei ha.
len en oar stiet of falt mei de neisoarch. Mei dêrtroch hat CRM begryp
toand foar de oandrang át Fryslân om de ferbeane tiid yngean te litten op
13 april. Wiepke Hooghiemster soe graach sjen, dat aaisikers binnen
Fryslân bliuwe. It haadbestjoer hat deselde miening.
Maart set ûtein mei sacht waar. Op 10 maart wurdt yn Bakhuzen it earste
ljipaai al fûn. Yn it lêst fan maart komt der in waaromslach mei froast en
snie. De briedresultaten binne wat better as yn 1976, foaral de tsjirk docht
it goed. Skoalbern geane sa no en dan mei te neisoargjen. Buordsjes by it
opspuite lân en de Geau dogge wol fertuten.
De ekskurzje nei Tessel slagget tige, moai waar, in goede stimming en
waarnimmings fan û.o. leppelbek, gealtsje en orchideeën.
It jier einiget mei in âlderwetske winter. De kranten steane fol mei oankundigings fan hurdriderijen en toertochten. Wat is no in tocht op redens
troch de Alde Feanen dochs skitterend!
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Fryske Krystkaart
Aaisikers binne as bütensporters tige ôfhinklik fan it waar. It binne faak
echte waarûlen, net fan sûker en foar in buike net benaud. Mar sa mâl as
it om en de by 10 april 1978 gong...!

10 april 1978:
It aaisykjen is neat
gedaan. Dan mar
sniebalje!
(Wieger Wartena,
Sietse de Groot,
Doeke Stoker)

It Fryske gea like doe wol op in krystkaart. De ijippen sieten as swarte
stippen mids in laach fan wol 10 tomme snie. Ferskriklik wie it. En it
begûn sa moai in moanne earder.
Op 14 maart al it earste Fryske aai by Skettens. En fierder ek moai aaien.
Oan de lêste dagen fan it aaisykjen ta, doe't in wintersprookje opfierd
waard. Mar de natuer kin hiel wat hawwe. It waar sloech om en ein april
wie alles al wer op regel. It gers groeide hurd en yn de earste wike fan
maaie waard der al meand. De briedresultaten wiene nochal wat minder
as it bêste jier 1977.
De nêstkastkes waarden goed bewenne, yn 29 fan de 54 kastkes siet in
pearke, trouwens ek noch ien mei in hommelnêst.
Wy moatte noch even werom nei de jiergearkomste. Jan van den Brink
wurdt betanke foar de 18 jier, dy't er yn it bestjoer sitten hat en dêrfan 7
jier as skathâlder. Henk Borger wurdt sekretaris en Joop de Vries skathâlder. De kontribûsje giet nei f 5,—. Der komt in heemt(in oan it Nijdjip mei
stipe fan de Gemeente (f 4000,—). It ferstjerren fan Jan Beetstra en (is lid
Hokwerda wurdt betocht. Der komme sa'n 250 minsken ôf op de filmjûn
fan de Wacht. Tige slagge.
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Fryslân snijt ticht
Dêrmei is dit jier wer oereide en gean wy op nei 1979. Wie dat net it jier
mei... Ja krekt, dat wie it jier mei dy stringe froast en dat pak snie. Wy sille
sjen.
Letter, as 1979 oan de ein is, rekkent waarman Hans de Jong iit, dat it it
kâldste jier sûnt 1855 is.
Dat begjint al mei âld en nij. Der wurdt net nijjierstôge, want it is te kâld,
hast 20 graden ûnder nul. It bliuwt kâld en Jentsje Hofstra en Tsjebbe van
der Meer fuorje hûnderten pûnen foer.
Op 14 febrewaris leit in swiere sniestoarm yn inkele oeren hiel Fryslân
lam. Diken en wegen snije ticht, it spoar is ûntregele, de skoallen krije frij.
Fryslân wurdt bestjoerd fia Omrop Fryslân.
De bisten krije it noch swierder. Jentsje en Tsjebbe krije wol help, mar in
soad swakke en syklike bisten geane der oan. Yn de Nijdjipstrjitte htismannet in ree, dêr't de hiele buert op past.
De hazzen sitte foar de ruten; mei de measte kjeld wachtsje steefêst tolve
hazzen yn it rekreaasjeoard op de beide mannen, dy't fretten bringe. Yn de
Wyldlannen set in helikopter fretten ôf foar de reeën.

Ek de ree wurdt by stringe froast net fergetten. (foto Anton Huitema)
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It is bast net te leauwen, dat nei sa'n stringe winter it earste aai al op 18
maart fûn wurdt. Mar folie is der net oan it aaisykjen dizze maitiid, it is
meast wiet en kâld. Op 25 april sjogge de betide einepiken ferheard op.
Ynstee fan ynsekten fleane der snieflokken. Der falt dy deis 20 tomme snie!
Der wurdt let meand en skries, ijip en tsjirk profitearje dêrfan. Fan de
hoants wurde noch trije nêsten fûn. Skriuwer Henk Borger: "Als dit zo
doorgaat, dan zal binnen enkele jaren deze prachtige vogel uit onze weilanden zijn verdwenen en dan zal de "hoantse-ridde" tot het verleden
behoren. Dit mogen wij dan weer beschouwen als een onherstelbaar verlies. De oudere eierzoekers onder ons zullen nog precies de plekken kunnen aanwijzen, waar vroeger zo'n baltsplaats van de kemphaan was.
In het prille voorjaar kon men hier genieten van de schijngevechten van de
mannetjes met hun prachtig gekleurde kragen..."
De helte fan de nêstkastkes wurdt bewenne. De heemnin wurdt beplante
mei struken en beamkes; yn de hjerst sil der sied fan wylde planten siedde
wurde. It ûnderhâld falt net ta, in soad ttich.
De ekskurzje giet foar it earst nei It Amelân. Der wurde 40 fytsen hierd en
sa komt men by It Oerd foar de rûnlieding. In grut siikses.
Der wurdt in IVN-kursus opset. Sa'n 25 man komme ynteressante, learsume dingen te witten oer natuerferskynsels.
Rudolf Schiere nimt nei 19 jier ôfskie as foarsitter. Doe't Schiere yn it bestjoer kaam, ûntstie der in mear nei bûten rjochte streaming, hy woe it
wurk fan de fûgelwacht mear ûnder de minsken bringe. De wacht groeide
ûnder syn lieding ût ta de grutste wacht fan Fryslân mei sa'n 1200 leden.
As kado krige Schiere in boek oer Frankryk, en fansels ek tige loovjende
wurden. Wiepke Hooghiemster nimt de foarsittershammer oer en Germ
Snoek wurdt it nije bestjoerslid.
De fûgelwacht is ek belutsen by de plannen fan de ruilferkaveling "Alde
Jokse". De Himpensermar sil fûgeltsjelân wurde, sa't it no stiet. Dêr moat
dan oanpast buorke wurde.
Om de plysje temjitte te kommen moatte neisoargers mei stokken yn de
hân it lân yn gean. Dan kin de plysje fan fierren sjen, dat it net "rekreanten" binne... !?
In strieminne opkomst
Op 27 febrewaris 1980 komme der mar 11 minsken nei de jiergearkomste. In djiptepunt, mar ek in bytsje eigen skuld, want de oankundiging stie
pas twa dagen dêrfoar yn de krante.
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It bestjoer bliuwt gelyk. Jentsje
Hofstra krijt de wikselbeker
fanwege ir fuorjen fan de hongerlappers ferline jier.
De Grouster wacht wurdt
donateur fan It Eibertshiem yn
Earnewâld.
Maart is somber en wiet. Yn
april itselde waar. Dêrneffens
slagget de briederij wol knap,
de strânljip nochal wat minder.
Sa'n 50% fan de nêstkastkes is
bewenne, meast swartkopkes
en blaumûtskes (koolmezen en
pimpelmezen). Dit fûgelguod
moatte wy ek tige wiis mei
wêze, want sy helpe t'is fan in
soad skealike ynsekten ôf. En
wa soe It sjongen tan dizze
fûgeltsjes misse wolle?
De heemt(in hat it al goed
dien. Underhâld en nije oanplant waard fersoarge troch
goed fyftjin frijwilligers. Yn it Jentsje Hofstra, einefuorder en neisoarmoeraske komme spontaan ger. Bekerwinner 1980
nije planten op!
De wacht ût De Gordyk fynt, dat it aaisykjen ût wêze moat. De Gordyk
betanket foar de BF\TW. Spitich, tige spitich. Dizze twaspj alt kinne wy
eins net brûke.

lqwr

Heemparkje yn 'e pronk
Wy binne yntusken oan 1981 ta kommen. De ledegearkomste is op 27
febrewaris yn Oostergoo.
Thys Meester sjit de lêste jierren de oerstallige jerken der iit. Us wacht hat
dêrta fergunning op de Mar. Thys krijt help fan Siep van der Kooi.
Rudolf Schiere krijt - mear as fertsjinne - de wikselbeker foar 19 jier foarsitter wêzen. It bestj oer sil besjen oft der yn it Nijdjip ek "einetrepkes"
komme kinne foar de lytse einepiken.
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It bermbehear komt stadichoan aardich fan 'e grûn. Lânbou en Gemeente sitte no aardich op ûs lijn. It bestjoer wol mei de jagers om de tafel om
te besjen wat der dien wurde kin oan de pleach fan de rock en de ekster.
It aaisykjen is dit jier in lust. Moai waar, soms bast simmer, einepikewaar. Mar mids april krije wy snie en froast. It fûgelguod kin min fretten
fine en beskûl is der net folle. De aairôvers, rock en kob, hawwe it
maklik. Yn maaie wurdt it bettei mar de briederij slagget let en de neisoarch dus ek.
It heemparkje docht it dit jier prachtich. In groep frijwilligers bringt de
boel yn oarder, û.o. wurdt it boppeste laachje grûn freesd. De resultaten
binne tige by tige, earst in moaie giele bloei, letter ljochtread en dan wyt.
It doel is om elk jier wat sied fan wylde planten te siedzjen. Yn de hjerst
wurdt it plante-ôffal ôffierd, want der mei net donge wurde yn sa'n
heemt(in.
De ekskurzje giet
wer nei It Amelân
en ek wer nel It
Oerd. De seekob
briedt dêr yn grutte koloanjes en ferdigenet syn gebiet
agressyf. Opmerklik is dan, dat
binnen yn dy koloanje ek eiders en
strânljippen flestelje. En sels de ka
hat in lytse koloanje, mar dy hat
goed ferskûl yn
kninehoalen. Dat
is wol sa feilich Kobben by de rûs. En litte wy earlik wêze: wat in
prachtige fûgel. (foto Anton Huitema)
fansels.

As men sa'n jier
nochris oereidet, falt jin wer op dat de fûgelwacht gâns mear by de em
hat as allinne it aaisykjen. Der binne filmjûnen, de ekskurzje, it einefuorjen, it heempark, it bermbehear. Wat in ferskaat oan dingen, dêr't wy ás
mei dwaande hâlde. Soene se dat yn Den Haach wol witte? Moai trochgean!
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Maitiidsnacht
De tsjustere weagen fan de Ie
Klotse tsjin de stielen pream.
Ik stean by 't roer yn 'e rûzige nacht
En fiel de wyn om my hinne;
De loft is fol maitiidssang
Pan 't fûgelguod yn 't fluld, rûnom.
In maat komt ek nei bûten ta
En bliuwt in hoart by my stean.
Wy hearre de rop fan al dat libben
En sizze neat, mar beiden Witte:
De lûden fan dizze maitiidsnacht
Sille wy net mear ferjitte.
(t it jubileumboekje fan de Swalkers )

Blaustirns-flonderkes
Der hat in lyts, fûl winterke West as de leden yn 1982 wer byelkoar
komme. It fuorjen hoecht net te gau te begjinnen, fynt men. Nei in wike
fûle froast moat it wol wêze.

Blaustirns, in sinnich bistke. (foto Sake Roodbergen)

63

De einetrepkes sille makke wurde troch Jentsje Hofstra. De wikselpriis is
foar Abele de Vries. len fan de grutmachten fan de einekuorren, Kees Wartena, komt oan it wurd oer it (itheljen fan einaaien ût de kuorren. De
Fûgelwacht seit: yn elk gefal nei 12 april de aaien lizze litte.
Tsjebbe van der Meer sil flonderkes meitsje foar de blaustirns of wetterswel (Zwarte stem). DiZZe flonderkes sille dan ûtset wurde yn it Hedzersmarke (Leechlân). Mei grûn en ielstikels der op lykje it krekt eilantsjes
foar de blaustirns, mar hy ferpoft it om der op te brieden.
Nei in moaie febrewaris en maart wurdt april kâlder. Dan in moaie simmer. It briedseizoen ferrint net ûngeunstich. De nêstkastkes wurde aardich
goed beset, yn de buorren mar foar 25%.
De ekskurzje giet nel Skiermuontseach. De seekobben fleane as strieljagers
op de Grousters ta as dy te ticht by jongen of aaien komme. De boatreis
nei de eilannen is fansels ek altyd moai. Goed 40 persoanen diene oan
dizze ekskurzje mei.
Flierefluitsje, rinkelroaie en wilewaalje
Yn 1983 wurdt foar de twadde kear it "griene boekje mei de skries" yn
Grou átjün. It jout in goed ynsicht yn it wurk fan de Grouster wacht. De
réaksjes ût it doarp binne posityf.
Op de byienkomst fan de wurkgroep komme goed 40 man. Dizze minsken
sitte dêr net foar de poerlegrap. Der is wurk genôch te dwaan yn de neisoarchtiid. Flierefluitsje yn it Hôflân, rinkelroaie yn 'e Suorein of wilewaalje yn 'e Kwartsjelannen is der net by! Op eintsjebeshit binne der 86
persoanen aktyf yn de neisoarch. En dy hawwe eare fan harren wurk,
1600 aaien mear as yn '82. Jan Sjoerdsma en syn helpers wriuwe harren
yn 'e hannen.
Op de jiergearkomste hie foarsitter Wiepke Hooghiemster doe al minder
moaie kranteknipsels foarlêzen oer oaljeloazings, gifspuitsjen, fersmoarge
grûn en deakneppeljen fan seehûnen. It lêste liket no in ein oan te kommen
troch aksjes fan û.o. Greenpeace.
De Fûgelhelling hat fan de Grouster wacht in jildbedrach krigen en betanket dêrfoar.
Henk Borger giet nei 12 jier i'it it bestj oer. Hy wie foaral de man fan de
nêstkastkes, ekskurzjes en de lêste jierren sekretaris.
Franciscus Koopman wurdt bestjoerslid. Joop de Vries hat wer goed op de
sinten past, te goed sizze guon. Joop lûkt him dat oan en komt mei in
twadde konsumpsje fanwegen.
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Dêr lizze se! Wiet, wieter, wietst. (foto Douwe Miedema)

Jan Sjoerdsma hat in belangrike meidieling: it iisbaantsje foar de lytskes
(njonken Friesmahiem) bliuwt bestean!
Noch even in waarpraatsje. Maart en april te kâld en te wiet. Guon aaien
lizze yn it wetter en moatte opstuolle wurde. It aaisykjen? Ferreind en
ferklomme, de hagel yn 't hier".
Maaie is sa wiet dat de bouboeren de jirpels net yn 'e grûn krije kinne. Op
Himelfeartsdei in hommels opkommende stoarm, dêr't deaden by falle op
de marren.
En dan in simmer, dy't alle rekords brekt, sa hyt. It waar bliuwt goed en
op 10 novimber is der noch in boer oan it kuilen. En ta beshut, mei âld en
nij bloeit de hazzeniitbeam.
De wyldrêder?

It jier 1984 bringt gun feroaring yn it bestjoer.
Der sil praten wurde mei It Fryske Gea. Se moatte û.o. it wetterpeil yn it
Wyldlân better achtslaan. Mar der binne mear saken te besprekken, de
klacht is dat it wat te teoretys wurdt by It Gea.
Hendrik van der Mei krijt de wikselbeker foar syn natuerferhalen, dy't
er skriuwt en ûndertekent mei Swalker". Thom de Groot - tweintich
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jier lyn ûs tûzenste lid - mei de nije wyldrêder fan It Fryske Gea iitprebearje.
Yn jannewaris wurdt der foar f. 20. 000. -- troch it Provinsjale Fûgelfersoargingsfûns opfuorre. In soad merkels, wikels, reidhintsjes, ielreagers en
oare kwetsbere soarten rêde it net op. Winter dus en hast in alvestêdetocht.
It aaisykjen kin moai op tiid los. Op 18 maart fynt Piter van der Berg al
it earste aai fan Grou en de 23ste hat Wiepke van der Schaaf al in
broedsje ûnder de pet. Fierder is it waar gewoan.
Bestjoerslid Germ Snoek iepent syn tûnsintrum en krijt fan de fûgelwacht. ...in blomstik. (Tige tapaslik no? Hy kin ir sa trochferkeapje.)
Foar f 20,— kin men mei de ekskurzje nel It Amelân. Sa'n 40 persoanen
dogge dat en hawwe in moaie dei mei auto, boat en fyts.
De himmeldei is no yn de hjerst, om de natuer minder te ferbaljen. Seis
fûgelwachters helpe mei.
Opskuor ûntstiet oer de plannen om it aaisykjen werom te bringen nei
3 april. Boppedat soe elk skriftlik tastimming hawwe moatte fan de
boer. It haadbestj oer springt der daliks boppe op en reagearret fel. Ek
boargemasters en Wiegel himsels komme op foar it BFVW-model. Ir aaisykjen en de koppeling fan de neisoarch smyt oars net as winst op foar
de greidefûgel.
Skriuwer Heinze Gaastra: "Waarom heeft de Nederlandse Vereniging
tot Bescherming van Vogels het jaar 1984 niet uitgeroepen tot "Weidevogeljaar" en het werk van de Friese Vogelwachten als voorbeeld
gesteld?"
Hiene se dat dien, Heinze, dan hienen iis de klompen brutsen...!
Jan van den Bosch
Jan is eins in ferhaal apart. Hy is de jongste fan it stel, kat lang net
alle jierren mei West en kat syn hiele libben noch net in aai fûn.
Doetiids kaam er yn in lange reinjas mei in hege hoed. De lêste jierren makket er kim mear as wier as korveeër. Syn Sineeske Histoarje
kinne wy bast dreame. (üt Swalkers ').

De aaisikerskaart komt

Ek yn 1985 wer gâns aktiviteiten. Njonken de saken, dy't elk jier
weromkomme, hawwe wy dit jier it ynkoarten fan ir aaisykjen nei 3
april ta en it 40-jierrich bestean fan de Fûgelwacht Grou yn 1986.
Op de jierbyienkomst yn de Bierhalle is men net gerêst oer de ôfrin fan it
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earste punt. Sikke Bangma is bang, dat de teoretisy it winne sille.
Wêrom is de BFVW net rieplachte? Ek Kritisch Faunabeheer hâldt net
rekken mei de wurklikheid. It HB sil syn uterste bêst dwaan om de nije
fûgelwet yn dizze foarm te kearen.
Op 1 maart 1985 seit Geert Hofstra, foarsitter fan de Friese Mij op de
jierbyienkomst fan de BFV\V: "It is fiif foar tolven wolle wy it ljipaaisykjen yn Fryslân behâlde". Fan de kant fan de lânbou is der stipe foar
12 april. It Haadbestjoer BFVW seit nochris ta, dat sy alles dwaan sille
om 12 april as lêste dei fan it aaisykjen te hâlden. Yn maaie komt it ferlossende wurd: yn de Untwerp-Fûgelwet wurdt it aaisykjen tastien oan
13 april ta.
Yn novimber komt de BFVW mei de aaisikerskaart. Ek Friese Mij en
CBTB geane akkoart mei dizze kaart. It is in soarte fan legitimaasje foar
de aaisiker, jildich foar ien jier. De kaart kostet f 15,— en de baten sille
brûkt wurde foar de beskerming fan greidefûgels. It systeem sil yngean yn
1987.

De aaisikerskaart

Foardat wy it lân yngean, moatte wy noch al even fêstlizze, dat op Sint
Piterdei Evert van Benthem de Alvestêdetocht wint. In feestdei foar elk
dy't it meimakke hat, yn ir echt of foar de tillevyzje.
It aaisykjen ferrint normaal, allinne miskien wat minder reinwettcr. Ljip
en strânljip rinne wat werom, de skries wint wat oan. Goed 50% fan de
nêstkastkes wurdt bewenne (totaal 65).
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De ekskurzje giet mei eigen auto's nei Tessel. Yn de praktyk blike de
ekskurzjes nei de Waadeilannen altyd in boppeslach te wêzen. De boattocht, in soad fûgels en aaien en ek fierder in moaie natuer dêr binne noch
genôch leafhawwers foar.
It bestjoer stjoert f 200,— nel it Fûgelfersoargingsfûns en f 50,— nei It
Eibertshiem.
Foar it 40-jierrich jubileum komme Peet Reitsma, Jan Sjoerdsma en Reid
Wybenga yn de Jubileum-kommisje. Om te begjinnen komt der al f 600,binnen fan de "wereidspaardag" fan de Friesland Bank.
It 40-jierrich jubileum
It bestjoer diskusjearret lang oer wèl of nèt in jubileumfeest. Oanslaggen
op de natuer en milieu fan alle kanten meitsje Cis net optimistys. En as dêr
dan de lûden fan polityk Den Haach en fan guon biologen oer aaisykjen
en neisoarch noch by komme, dan springe je soms de triennen yn de
eagen.
Mar oan de oare kant, wy hawwe in greidefûgelpopulaasje om grutsk op
te wêzen en fierder wurdt der ek in soad goeds dien oan de natuer om ós
hinne. Dus: (it de nederklits omheech en feestfiere!
Peet, Jan en Reid fersoargje mei help fan skilder Plantinga in diorama yn
Oostergoo. Trije dagen lang komme der in soad minsken te sjen, û.o. de
klassen 4, S en 6 fan de trije legere skoallen.
Op 15 maart is der in resepsje mei Jan Sjoerdsma as seremoanjemeester.
Ald-bestjoerders fan de eigen klub, bestjoerders fan de BFVW en susterferienings, sportferienings ensfh. binne byelkoar yn Oostergoo. It is gesellich, mei in hapke en in drankje. By it resepsjeboek "ir twadsje op 'e
daam", twa froulju yn Frysk kostuum.
Sprekkers û.o. foarsitter Wiepke Hooghiemster, foarsitter De Groot fan
de BFVW en âld-foarsitter Rudolf Schiere. In sterk partoer.
Jûns rint de seal grôtfol by films fan Teyema (BFV(T) mei "Vier seizoenen
inde duinen" en "Eekhoorns".
Alle Grousters krije ek wer it griene boekje yn de bus. Fanwege it jubileum
telt it wat mear bledsiden diskear.
Achterôf besjoen is elk bliid, dat it jubileum dochs feestlik fierd is. As in
feriening net sa no en dan op de tsjettel slacht, bliedt er dea en dat mei fansels net barre!

68

Haadstik 5. 1986 - 1996

H

jir begjint de fyfde etappe fan tsien jier en wy meitsje hjirmei de
fyftich jier Fûgelwacht Grou fol. Wy skriuwe 1986. De jiergear komste lûkt mear minsken as de lêste jierren, ntl. 33 leden.
Hoe't it mei de aaisikerskaart komt is net elkenien d(idlik en dus jout it
bestjoer neier ütlis. Grou is foar ynfiering fan de kaart en ek foaral bliid,
dat de boere-organisaasjes hjir achter stean.
Aaisikers en neisoargers wurde frege om meiwurking. Henk Betten en
Dick Jonker komme yn it bestjoer foar Heinze Gaastra en Jan Sjoerdsma.
Beide hearen wurde yn it sintsje en op de foto set.
Jan Sjoerdsma wurdt apart nei foaren helle, want wat hy foar it fjildwurk
dien hat is net ta Grou beheind bleaun. Ek bûtenit hat Jan foarljochting
jûn, oant yn Den Haach. Yn ûnderskate kommisjes op natuerbeskermingsmêd, pleatslik, provinsjaal of lanlik, hie hy sitting.
Heinze Gaastra krijt foar syn wurk in kadobon, Jan Sjoerdsma mei in
moai waarglês yn ûntfangst nimme. Boppedat wurdt hy ûnder applaus
fan de oanwêzigen ta earelid beneamd. Jan einiget syn tankwurd mei:
rtWeitsj e en warje oer it gea".
Franciscus Koopman wurdt haad fjildwurk en Dick Jonker sekretaris.
Andries Jongstra, Peet Reitsma, Geert Koopstra en Wiepke van der Schaaf
sille leden winne. De lêste jierren is it ledetal weromrûn nei 950, dus it is
net ferkeard om hjir wat oan te dwaan.
Op de jiergearkomste fan de BFVW wurdt Sikke Bangma earelid. Sjoerd
Span: "Fûgelbeskermj end Fryslân is in soad tank ferskuldige oan Annie en
Sikke Bangma". Wy hawwe dan al in stringe winter hân, mei it einefuorjen fan Jentsje Hofstra en Franciscus Koopman. Op 26 febrewaris ek de
twadde alvestêdetocht yn twa jier.
De natuer hat gâns te lijen fan de kâlde maitiid. En op 25 april de brân yn
de kearnsintrale fan Tsjernobyl. Fanwege it gefaar fan radio-aktive delslach moatte de kij tydlik op stâl.
De briedresultaten binne wat minder. Yn de Burd briedt in teapert (kwartelkoning), it twadde briedgefal yn fyftjin jier. De Peaske- en Pinksterdagen hâlde frijwilligers fan de Wacht mei It Fryske Gea tafersjoch yn de
Wyldiannen. It hâlden en (mis)dragen fan it boatsjefolk: een gebed zonder
end!
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Teapert (kwartelkoning). Foto argyf 'Het Vogeljaar ", Jos Korenromp.
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Gjin gifaaien
Dit jier - 1987 - giet de aaisikerskaart yn. Der wurde troch de BFVW 2862
kaarten ûtjûn. De kaart hat gjin wetlike basis, mar de BFVW hopet dochs,
dat it aaisykjen no yn better banen ferrint. En ek dat dêrmei de wjerstân
fan de boeren tsjin it misdragen fan guon aaisikers no oer wêze sil.
Op de jiergearkomste blykt, dat troch it jubileum Cis wacht f 2000,yntard is. It bestjoer ûndergiet gun wizigings. Franciscus Koopman seit,
dat minsken mei in neisoarchpas fansels wol oan de neisoarch meihelpe
moatte. (By dy iene boer, dy't betanke hat as lid, hoege se net mear te kommen. Dy woe gifaaien ha, mar it bestjoer gong dêr net yn mei).
Oan de reden yn it Leechln komme buordsjes "Verboden voor eierzoekers met auto's". De boeren hiene klage dat aaisikers de boel soms blokkearden mei harren auto's.
Begjin maart wurdt it kâlder en kâlder by reinich waar. De izellaach wurdt
al mar swierder. As der dan ek noch hurde wyn by komt brekke stroomtriedden en stroompeallen as lûsjefershoutsjes; ek beammen wurde gâns
skansearre. Wegen wurde sjippeglêd en ûnbegeanber. De tredde wike fan
maart wurdt it wat better, mar pas op 27 maart komt it earste ljipaai.
April ferrint moai, de neisoarchresultaten koenen minder, mar de bûnte
pyt giet werom. De lêste winter binne der oan de kust tûzenen dea gongen.
Dit is it jier dat ferskate flearmûzen mei "hondsdolheid" besmet wienen.
Twa dierbere en aktive leden ferstjerre: Hendrik van der Mei (Swalker) en
Luut van der Berg, betûft aaisiker.
De BFVW bestiet 40 jier. Foarsitter Gjalt de Groot makket plak foar Siebren
van der Vlugt. De Groot set noch wol even wat saken op in rychje: "De weidevogelbescherming is de bakermat van de BF\TW en hierin ligt de grote
kracht van de Bond. De nazorg is onze grote troefkaart. Het succes daarvan
is sterk afhankelijk van de relatie met de boeren. Is die slecht, dan valt de
nazorg weg. Een goede nazorg is ook een ijzer in het vuur in Den Haag en
zelfs in Luxemburg. De positieve gevolgen van de nazorg kunnen bezwaren
tegen het eierzoeken misschien opheffen en zo de weg vrijmaken voor wettelijke goedkeuring". In moai sitaat om it jier 1987 mei te einigjen.
Hege besite
Op 6 maaie 1988 sjocht it fûgelguod yn de krite van Thom de Groot ferheard op. Wat in drokte, wat krije wy no wer?
It is in swiere delegaasje fan de Fêste Keamerkommisje fan Lânbou yn de
Twadde Keamer, dy't kennis nimt fan de ideeën en wurkwize fan de
BFVW. Thom hat de prikken en nêstbeskermers moai te plak en Wiepke
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Thom de Groot jout itlis oan de polityk. Joop v. d. Berg, Dirk Reitsma,
Wiepke Hooghiemster, Thom de Groot, Jan v. d. Baan, Jan Nijland, Job.
Wiegersma, Annemarie Jorritsma, Sake Roodbergen, Kees Zijlstra, Jan
Hoekstra. (foto argyfBFVW)

Hooghiemster en Sake Roodbergen jouwe titlis. Yn Hotel Oudeschouw
wurdt noch even neisitten. De delegaasje wol him ynformearje litte yn
ferbân mei it foarûntwerp fan in nije Flora- en Faunawet.
Ek troch it moaie waar is it in slagge middei. Ten fan de iju seit teminsten: "Voor mij is het duidelijk, dat het eierzoeken met name in Friesland
moet blijven zoals het is. Soe dy foar syn wurd stean? Yn elk gefal hat de
BFVW him no nochris profilearre as in serieuze organisaasje, dêr't nei
harke wurdt.
As boppesteande besite plak fynt hat de jiergearkomste al west en is it aaisykjen oan kant.
It bestjoer bliuwt ek dit jier gelyk en ek de aaisikerskaart. It boek fan
Sikke Bangma oer 25 jier Fûgelwacht Grou sirkulearret noch by de leden,
kontaktadres Henk Betten.
Reid Wybenga seit, dat de ôfrastering by de Wyldlannen noch ûnfoldwaande is. Der sil kontakt oer opnommen wurde mei It Fryske Gea. Ek
sil der mei Peaske en Pinkster wer patrûlje rûn wurde.
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De filmjûn en net te ferjitten de lotterij lûke sa'n 180 persoanen nei Oostergoo. Bouma fan Sonnegea kin moai fertelle en syn film "Terschelling"
lit de boeiende natuer fan de Waadeilannen goed sjen. En dan noch in
healoerke spanning by nêstkastkes, foertafels, einekuorren, oranjekoeken,
boeken en planten. In noflike jûn!
It aaisykjen yn maart is foar de sterke jonges. It fjild is wiet en sompich,
dus wurdt it swier sjouwen. Yn april wurdt it waarm. Omdat de boeren
troch de wietens let oan it lânwurk begjinne, krije de neisoargers it al gau
drok mei it oanmerken fan de nêsten. It gerskjen en it iitkommen fan de
skriezen falle yn deselde wiken en in soad jonge skriezen sneuvelje. It
prachtige jodeljen fan de wylp kin wer mear heard wurde, want dêr wurde
acht span fan teld. Oer it generaal is men net ûntefreden oer it tal greidefûgels yn (is wachtgebiet. Goed de helte fan de 60 nêstkastkes is beset.
De ekskurzje giet nei it Naardermeer. Dat liket wol wat op de Alde
Feanen, mar de fûgels binne folle skouwer, want sy binne de minsken net
sa wend. Ut in skûlhutte wei kin ir brieden fan de ielguozzen (aalscholvers) besjoen wurde.
Tusken h(iskepapier en blommemodder yn ferkeapet ûs wacht op 20 en
21 jannewaris 1989 samar 1250 koeken. Yn it jierferslach stiet noch:
"Ook de boeren namen een aanzienlijk aantal af.
Eelke de Vries(nei 18 jier), Joop de Vries (nei 14 jier) en Franciscus Koopman
(nei 6 jier) geane iit it bestjoer. Eelke de Vries wie de man achter de skermen
en assistint-fjildwurk. Joop de Vries wie sekretaris en skathâlder en Franciscus haad fjildwurk. Alle trije hawwe sy har wurk treflik dien en se krije dêrfoar in "tastbare herinnering" oanbean. John Zylstra wurdt skathâlder,
Durk Wiersma haad fjildwurk en Gerben Postma assistint fjildwurk.
Heart Zylstra krijt de wikselbeker foar syn neisoarchwurk èn syn wurk
achter de skermen.
Piet van den Bosch hat in goes mist by de neisoarchsifers. Mar Van den
Bosch dochs, dat wie in nuete goes en dy telle wy net...!
"En wèr binne de bermen te gau meand", seit Sjoerd Kooistra. De
Gemeente jout de fout ta en belooft betterskip.
Nei de sachtste winter yn trije ieuwen(!) wurdt op 4 maart it earste ljipaai
fûn. De jiergearkomste fan de BFVW beslût op 10 maart om de ferbeane
tijd yngean te litten op 6 april. Grou is tsjin, it waar kin bêst omslaan en
wiet en kld wurde.
Dat bart net, april en maaie binne waarm. De briedresultaten binne oer it
generaal minder, foaral de ijip is in stik leger as ferline jier. De snip, strnljip en slob buorkje foar(it. Sipke Pijlman en Sikke Bangma hawwe 25 jier
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De slob buorket dit jier foarit. (foto argyf BFVW, Douwe Miedema)

lang de neisoarch yn de Wyldiannen dien en hâlde der no mei op. It Fryske
Gea freget dan Jan Sjoerdsma oft dy de koördinaasje fan de neisoarch en de
ynventarisaasje op him nimme wol. Jan docht dat dan tegearre mei Eelke
de Vries. Sy krije help fan Sake Meyerhof en Fokke Luut van der Berg.
In ledewerfaksje yn it lêst fan it jier rint poerbêst. Fan it djiptepunt fan
862 sitte wy no al wer boppe de 1000. In moai berjocht om it jier mei ôf te
sluten.
Aaisikerskaart ferplicht
Yn 1990 is iis bestjoer net tsjin ynkoarten fan it aaisykjen as soks fanwege
in foarlike natuer nedich is. It wurdt 8 april en elk hâldt him oan dy
datum. De boeren wurdt frege in buordsje oan de hikke te spikerjen, dêr't
op stiet dat in aaisikerskaart ferplichte is. Mei troch dy griene buordsjes
wurde der 350 aaisikerskaarten mear ferkocht.
As it aaisykjen dien is stiet der al in snee gers yn it lân en de boeren kinne
soms yn de earste helte fan april al meane! De neisoarch kin dus dalik mar
poat oan.
De briedresultaten binne wer minder. Jan Hoekstra, haad neisoarch fan de
BFVW tinkt dat it ek komt omdat in soad nêsten troch it hege gers net te
finen wienen. It is dus saak om ek ir tal fûgels te tellen.
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Under oaren yn de Burd en op Burstum jouwe wylde katten oerlêst. Op de
bulten en graverijen by de nije fjouwerbaansdyk briede ek gâns fûgels.
Noch even werom nei de jiergearkomste. Der komme gjin feroarings yn it
bestjoer. Mei yngong fan 1991 komt der in wikselbeker foar dejinge, dy't
it earste aai fan de Grouster wacht fynt. Yn de maitiid ferstjert Jentsje
Hofstra. Hy hat in soad foar de fûgelwacht dien.
Foarsitter Wiepke Hooghiemster iepent op 22 febrewaris 1991 de jiergearkomste mei it ûnderstreekjen fan de greidefûgelbeskerming as wichtichste taak fan de fûgelwacht. Mar oare aktiviteiten op it mêd fan natuerbeskerming meie wy net ferjitte.
Yn 'e drek
Jurjen Bokma silliger gong op learzens fan hûs en kaam op sokken
thzs. Syn learzens sûgden fêst yn de drek.
Itselde oerkaam yn de maitiid fan '95 in pear man op it lân fan Pé
Arendz yn it Hôflân. (Dêr wie stront ûnder wurke en troch de rein
feroare yn in sompe). Earst rekke Wiebe Feenstra dêr fêst, Jan Leistra holp kim der wer it.
In pear dagen letter kaam Herre Hooghiemster itselde oer. Hy
wrotte kim üt 'e gympys en kaam op sokken ths...

Sa wurdt besletten om nêstkasten en flotsjes te meitsjen. Peet Reitsma en
Joop de Vries wolle dit wol dwaan. De lêste krijt ek de wikselbeker foar
14 jier bestjoerslid wêzen en oar wurk foar de feriening.
Der binne no 1010 leden en dy krije allegear fansels it boekje fan de
Grouster wacht yn de bus. Dat boekje hat in nije jas krigen en sjoen de
réaksjes is dat der goed ynfallen.
Op 15 maart fynt Wijke van der Schaaf-van der Meer it earste ljipaai fan
de Grouster wacht. Se is dêrmei ek de earste winnares fan de nije wikselbeker. It is wer in mylde maitiid en foar it tredde jier achterelkoar wurdt it
aaisykjen ynkoart. Ek foar it tredde jier rinne de resultaten werom.
As oarsaken neamt de sekretaris:droechte, ferkaveling, wetterpeilferleging, nij ynsiedde lân mei minder planteferskaat. Mar ek roek, seekob,
wezeling en oare rôvers romje hiel wat aaien op.
En wat sil de nije dongynjekteur dwaan? Dat skynt in grutte masine te
wêzen, dy't net folie heel litte sil. It bestj oer seit ta, dat it de fierdere fintwikkeling goed yn de gaten hâlde sil.
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Op 25 maaie wurdt de ekskurzje nei It Amelân organisearre. In prachtige
natuer en moai waar, dus dat kin net better.
In fleksibele eindatum?

Yn 1992 is der ek wer fan alles te rêden yn en om de greiden. De nije
"zodebemester"(dongynjekteur of hoe't dat ding ek mar neamd wurdt)
komt der oan en liket in bedriging te wurden. It bestjoer is wach. It nije
boekje is f 1000,— djoerder as earder. Moat dat sa mâl? It bestjoer kiest
foar kwaliteitsferbettering, dat sadwaande. "Brûk dit kreaze boekje by de
ledewinning, seit Rudolf Schiere. Jelle van der Schaaf wol der noch in
oprop yn hawwe om lid te wurden.

Sil de dongynjekteur in soad ferniele? Dat falt letter gelokkich wat ta.

Anton Huitema nimt de bestjoerssit fan Gerben Postma oer. Fokke Luut
van der Berg wint de wikselbeker. Hy is û.o. neisoarger en hat ek in moai
kaptaal oan kontribiisjes troch de hannen hn.
It foarstel fan de fleksibele eindatum wurdt troch de mearderheid fan ds
leden stipe. Utgongspunt is de fyndatum fan it earste aai. Wurdt dat aai fûn
foar 13 maart, dan wurdt sjoen wannear't it tsiende earste gemeentlike aai
fûn wurdt en by dy dei wurde 26 dagen opteld. Dat is dan de shitdatum.
As je dit sa lêze dan moat der hast in kompjûter oan te pas komme om ien
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en oar Cit te rekkenjen. Afijn, "se" sykje it wol ût. (Yn '92 wurdt sa 10
april de lêste dei.
It waar wie yn maart knap en yn april gewoan. Oer de briederij kin men
ridlik tefreden wêze. Yn de Burd rinne no hynders op Gea-lân en dêr
hawwe de measte neisoargers it net sa op stean. Ek wurdt der wer klage
oer wylde katten. Blau- en wytstirns binne werom en winne oan. Yn oare
wachten komt de foks hurd opsetten.
Us wacht skît him oan by de Kommisje Briedsoarch. Doel is om briedgelegenheid te meitsjen foar miggesnappers, ûlen, readsturtsjes ensfh. Goed
50% fan de nêstkasten wurdt bewenne. Joop de Vries en Henk Borger
kontrolearje dit al jierren.
Al lang libbe de winsk om de resultaten fan de neisoarch dtidliker en oersichtliker sjen te litten. It is alris besocht mei in grafykje hjir en dêç mar ek
dat wie noch net nei 't sin. Nochris is der oer harsenskrabe en no is der
wat moais ta stân kommen. In boekje mei de resultaten per rayon en ek is
te sjen hokker neisoargers en wêr sy har wurk dogge en wa't sy as buorlju
hawwe. Prachtich slagge! Alle neisoargers en boeren krije sa'n boekje.
Sels de minsken dy't sawat opfretten binne troch de neven, hienen in
moaie ekskurzje nei de Weerribben en in einekoai. It bestjoer hie wer in
goede datum prikt, it wie wer moai, simmersk waar!
Yn de hjerst falt oer de blaudruk fan de Blauwe Zône in nij plan hinne, it
Moerasplan. De foarljochting is wèr net al te dildlik, dat al gau giet it ferhaal dat it gebiet tusken Ljouwert-Drachten-Akkrum ien goare sompe
wurdt. Yn de hjerst ferstjert tige hommels Thys Meester. Al sant 1965 die
hy it jerkesjitten op de Mar.
De Suderburd op 'e skeppe

De foarsitter iepent de jiergearkomste fan 28 jannewaris 1993 en betinkt
dan earelid Sikke Bangma, dy't op sneon 16 jannewaris ferstoarn is. Hy
hat yn 1946 de stjit jan ta oprjochting fan de Fûgelwacht Grou en wie 25
jier skriuwer.
Hy wie fjildman en natuerfreon en wist gefoelens en kennis treflik op
papier te setten. Syn boek "Dum de Murd" lit dat prachtich sjen.
Yn de jiergearkomste wurdt hy steande betocht.
Wiepke Hooghiemster ferlit it bestjoer. Syn deistich wurk wurdt te drok.
Fjirtjin jier wie hy foarsitter, hy miste noait. De feriening profitearre fan
syn kontakten en ûnderfinings op bestjoerlik mêd. Germ Snoek nimt de
foarsittershammer oer en Lammert Boonstra komt yn it bestj oer.
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Ek de Leechlânsreed nei Piet Sikkema is ferbean foar aaisikers mei auto.
(foto Anton Huitema)

Harry de Jong nimt it jerkesjitten op him. Hy sjit û.o. koartwike einen.
Wêr't dy weikomme is in riedsel.
It is knap waar yn de maartmoanne, april en maaie binne waarm en
droech. Sa droech dat de neisoarch wol op sokken dien wurde kin. It gers
is foarlik en op keninginnedei is der al in soad gerske. Skries (min 20%),
tsjirk en snip binne min te finen en rinne miskien dêrtroch werom yn tal.
De ljip bliuwt sawat gelyk.
It gefaar fan de " zodebemester " skynt wat ta te fallen.
De graverij yn de Suderburd set yn septimber '93 ûtein, mar de plannen
fan in filladoarp op Goattum en in nij trasee fan it Prinses Margrietkanaal
wurde fel oanfallen op byienkomsten yn it gemeentehûs en 's Lands Welvaren. In sydtakke fan it kanaal soe dan komme fan Sitebuorren by de
Kromme Ie lâns nei Drachten ta. It soe it prachtige gehiel fan it natuergebiet tusken Grou en Earnewâld yn trijen diele. Net te fertarren! En dat
wurdt Deputearre Walsma ek goed didlik makke. Sa goed, dat de plannen
letter fan tafel ferdwine. Sa bart der geregeldwei ek noch wat, dêr't in
fûgelwachter bliid oer wêze kin.
Kontribüsje werris omheech
Yn '94 wurdt mei algemiene stimmen besluten om de kontribtisje mei
f 2,— te ferheegjen nei f 7,— ta. Alles wurdt djoerder, it kontribûsjerinnen
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moat yn 'e takomst automatisearre wurde en... it 50-jierrich jubileum
komt der oan.
Wat is eins in W.B.E.? Dat is in Wild Beheers Eenheid. Us wacht is lid fan
W.B.E. "De Alde Jokse" en kin û.o. mei jagers prate oer jacht en natuerbeheac
De skries stiet no op de reade list fan bedrige fûgels. It docht lis gjin nij as
wy nei iis eigen sifers sjogge.
De gearkomste is it der oer iens, dat de jongerein oantrune wurde moat om
ek mear oan neisoarch te dwaan.
It is diskear wer ns in wiete maitiid, dus swier sjouwen. Mar troch dy wietens sitte de fûgels no mear ferspraat oer it fjild en net mear allinnich op stikken lân, dy't net djipûntwettere binne.
Wiebe Feenstra fynt op 14 maart al it earste aai fan de wacht yn "syn" Hôflân.
De briedresultaten binne foar skries en strânljip wat better, de ljip is wat

Litte wy hoopje dat dy aaien alle seis itkomme. (foto argyf BFVW, Jan Sj.
de Vries)

weromrûn. De snip sit gâns yn it ûnleech. Der wurde tsien nêsten fan
skries en ljip fûn mei fiif of mear aaien. Unyk!
It nêstkastkeprojekt rint wol goed, mar de bysûndere fûgeltsjes wolk net
tahappe. Ja, ien miggesnapper hat bret yn ien fan de kasten, mar readsturtsjes, ûlen en beamkrûpers fleane Cis foarby. De groep fan sân man
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Boer, pas op jo guozzen. (foto Anton Huitema)

bliuwt lykwols optimistys, miskien de kasten nochris goed besjen of op in
oar plakje, want se binne sinnich, dy lytse sjongfûgeltsjes!
It "Vogelbesluit" is troch de Twadde Keamer oannommen. Dit is in oanpassing fan de Fûgelwet oan Europeeske rjochtlinen. Yn 1995 wurdt it
aaisykjen tastien oant en mei 8 april en der is ien aaisikerskaart jildich
foar it hiele lân.
It lêste jier

Dan binne wy no ta oan it lêste jier fan it oersjoch oer fyftich jier Fûgelwacht Grou. In jier, dêr't in soad oer te skriuwen is, want der bart nochal
it ien en oar yn tis fûgelwachtwrâldsje! Litte wy mar ns begjinne mei it
waar. Wat dat oanbelanget wie it in jier mei ekstremen. In tige sachte winter mei bakken wetter, dan in aprilmoanne mei mar 28 mm. delsiach, folge
troch wer twa minne, wiete moannen. Mar dan komt in simmer, dy't hast
alle rekords brekt, sa moai, sa waarm, sa hyt!
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It jier foar de fûgelwacht begjint pas goed mei de jierfergadering op
26 jannewaris. Bauke Lageveen folget John Zijlstra op. De aaisikerskaart/neisoarchpas krijt elk jier in nu ynlisfel. Foarsitter Snoek trunet de
oanwêzigen oan om nei de hoarsitting oer de sompeplannen te gean.
It aaisykjen en -finen is al krekt sa hinne en wer as it waar. Yn guon kriten
binne in soad fûgels, op oare plakken wurdt net in dop fûn.
Yn de neisoarch ek al itselde byld: guon wachters fine in fraksje fan wat se
oars fûnen, oaren kinne protten aaien op harren listen yntekenje. Mar op
it eintsjebeslût is it saldo posityf.
Op It Eilân wurdt troch de neisoargers noch in foks mei trije jongen trapeard. Dy bisten hawwe grif mei eigen eagen sjen wollen wat der wier is
fan de sompeplannen" fan Noarderburd en It Eilân.
As Deputearre Steaten fan Fryslân dy plannen iepenbier meitsje, skrillet
Grou op. De Noarderburd (250 ha) en It Eilân (225 ha) sille feroarje
moatte yn "sompelân" (moeras). Emoasjes rinne heech op, wolken neven
en stekmiggen sette al op Grou ta. Yn in omsjoch is der in aksjegroep, dy't
tsjin de plannen yn giet.
Dit Platform Behoud Fries Cultuurlandschap Mid-Fryslân sil oan de lêste
snik ta stride tsjin de sompeplannen. Foar de Fûgelwacht sit foarsitter Germ
Snoek yn it Platform. Fierder binne û.o. GWHI en VVV fertsjinwurdige. Sy
pleitsje fûl foar in iepen lânskip, dr't it wetterpeil omheech moat en
Boarchsleat en Goaisleat wer iepen gean foar de lytse rekreaasjefeart. Greidefûgellân, mei hjir en dêr in mole, let meane en sa no en dan wat rage
dong... Hokker aaisiker wol hjir net oan? Elkenien dochs?
Mar de Provinsje giet samar net troch de bocht. Wol wurde de plannen
licht bysteld en nochris bysteld, mar it Platform is net tefreden. It lêste
wurd is no oan de Lânynrjochtingskommisje.
It kommend jubileum

Wy stappe oer op in aardiger ûnderwerp, it 50-jierrich bestean!
Op 18 febrewaris 1996 bestiet ls Fûgelwacht fyftich jier en dat kin fansels
net stil foarbygean.
In Jubileumkommisje wurdt gearstald mei Wiepke Hooghiemster as foarsitter, Anton Huitema, sekretaris, Bauke Lageveen, skathâlder, en Tjitske
Stoer. Plannen by de rûs: in resepsje, in diorama, in plastyk oan 'e muorre,
in jubileumboek...
Dat moat fansels wol betelle wurde. De lêste jierren is der al jild reservearre
en it doel is om as ekstra noch in grutte lotterij te hâlden mei fyftich prizen.
Hoe't it feest ôfrinne sil, wachtsje wy mar yn fertrouwen ôf.
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Fyftich jier sitte der dan op, fyftich jier weitsje en warje oer it gea. Mei
grutskens kin de Fûgelwacht Grou weromsjen op it wurk, dat dien is foar
de greidefûgels yn it bysûnder en de natuer yn it algemien.
Us freonen, dy't yn 1946 de foarstap nommen ha ta it oprjochtsjen fan de
Fûgelwacht Grou, fertsjinje yn it foarste plak iis tank. Yn in tiid dat it
wurd natuerbeskerming" hast noch net bekend wie, kamen sy mei it
inisjatyf dat fan sa'n grutte betsjutting west hat foar plant en dier om
Grou hinne.
Dit boekje fertelt wat oer it prachtige wurk fan al dy fûgelwachters.
Ek dizze kommende maityd sjogge wy wer ût nei de earste ijip, nei it earste
kânske. Mar ek nei de djerreblom yn de ûnderwâl en nel de sinne, dy't
read opkomt boppe de Wyldiannen.
Der is noch in protte moais yn de natuer en litte wy allegear meielkoar der
oan wurkje, dat dit sa moai mooglik bliuwt.
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Skîednîs fan It fïîldwurk
a't yn it begjin fan dit boekje al beskreaun is wie de oanlieding ta it
oprjochtsjen fan de Fûgelwacht it feit, dat der ek yn de ferbeane tijd
noch stikem aaisocht waard. Dy streuperij koe foar de fûgels fansels
gjin kant ût. It earste praktyske wurk fan de Fûgelwacht wie dan ek om it
fjild te kontrolearjen op dizze streuperij.
De organisaasje fan dat kontrolearjen fûn plak yn de garaazje fan Jan
Beetstra en letter (1960) by Sikke Bangma yn It Theehiis. Dan waarden de
rûtes en it fjild yndield en gongen ploechjes fan twa of trije man, soms mei
in plysjeman der by, der yn harren frije tiid op iit. Fûgelwachters fan de
earste oere wienen yn 1947 Sikke Bangma, Jan Beetstra, Luut v. d. Berg,
Pibe v. d. Berg, Harmen Boorsma, Pieter v. d. Bij, , Piet Eizenga, Freerk
Hoekstra, Andries Hondema, Marten de Jong, Hoite Nijdam, Wjebe Peekema, Harmen Vollema, Sipke Visser, Jan de Vries en Geert Zijlstra.
Yn dat jier waarden 16 persoanen ferbalisearre. Andries Hondema fertelt
oer dy tiid: "Ik wie mei de skou der op ût nei Goaiïngahuzen mei Hoite
Nijdam en in plysjeman. Doe seagen wy twa man, dy't oan it aaisykjen
wienen. De plysjeman en ik soenen mar troch it lân der op ôf en Hoite mei
de skou yn in bocht der om hinne en se dan fan de oare kant ôf opfange.
Sa dienen wy. Mar de beide mannen seagen (is oankommen en lutsen
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Kontrôle. Binne der ek streu pers yn it fjild?
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wakker oan de achterste poat. Underwilens smieten se de aaien fuort. Mar
wy krigen se te pakken! Se ûntkenden fansels alles, mar doe't wy in eintsje
werom rûnen, fûnen wy troch de daam de skriesaaien, dy't sy fuortsmiten
hienen. Se krigen in beste bekeuring!"
"Wy holden ek wolris jonges oan, dy't noch achter merkelaaien oan wienen. Dy krigen in warskôging yn de foarm fan "tink der om, dat wy jim
net wer sjogge".
Sa hat Hondema faak mei fuort west te wachtrinnen. Altyd mei twa of
trije man en yn syn gefal altyd mei in plysjeman der by. Sy gongen of mei
de plysjeboat of mei de skou.
Fan dit wachtrinnen yn it fjild gong in grutte preventive wurking tit. Al
ridlik gau die bliken, dat der hast net mear streupt waard.
Mar der wiene ek oare streupers: de kobben, krieën en eksters. Dêr moast
nedich wat oan dien wurde en dêr rêde foarsitter Vollema him mei (hy hie
ntl. in jachtakte). Bangma, Peekema en Hoekstra hienen fergunning krigen om de kobben yn de stokken te hâlden troch it fandeljen fan de aaien.
Nêstbeskermers
Yn 1955 waarden der foar it earst nêstbeskermers brûkt. Dy waarden
makke troch in pear betûfte fûgelwachters by it Volma-fabryk. It materiaal, stikken betonizer, waard foar in freonepryske levere troch boubedriuw Gebrs. De Jong. De resultaten foelen yn it earst net ta en foar tapassing op grutte skaal waard warskôge. Earst moast der mar wat mear
ûnderfining opdien wurde mei dizze nijichheid!
Ut it oanmeitsjen fan mear nêstbeskermers yn 1956 en 1958 kinne wy
opmeitsje, dat de noadige ûnderfining sa stadichoan wol kaam.
Ek it tal fûgelwachters yn it fjild, de neisoargers, naam ta. De lieding fan
ien en oar wie yn fertroude hannen fan Gauke Betten en Jan Heida.
Der komt in Wurkgroep
Yn 1960 waard der foar it earst in Wurkgroep ynsteld. Dy moast him
dwaande hâlde mei it pleatsen fan nêstbeskermers yn lân dat beweide
wurde moast en it oanmerken mei stokken fan nêsten yn perselen, dy't
foar meanen ornearre wienen.
Der waarden 95 nêstbeskermers brûkt en in rapport oer de resultaten fan
it fjildwurk ferskynde yn "Vanellus", it moanneblêd fan de BFVW. Ek
Steatsboskbehear hie grutte belangstelling foar dit rapport.
Mei troch dizze publikaasje kamen der mear fûgelwachten yn Fryslân dy't
mei dizze praktyske beskerming fan greidefûgels ûtein setten.
84

Op plakken, dêr't de greidefûgels in soad lêst hienen fan de wezeling
waarden saneamde wezeiingfailen ûtset. Us leden fan de Wurkgroep Luut
van der Berg, Pieter Lijzenga en Jan Freerks de Boer hawwe har tige fertsjinstlik makke yn dit stik fan saken.
Sy makken inkelloops falien en dûbelloops, yn dit iêste gefal makke it neat
it fan hokker kant de wezeling oer de daam kaam.
Troch it stadichoan mear brûken fan keunstdong waard de feebesetting
gâns heger en dêrtroch ek de needsaak om mear nêstbeskermers te brilken. It gebiet fan de beskerming waard linkendewei ûtwreide en der
kamen mear fjildminsken, dy't oan dizze aktiviteiten meidwaan woenen.
Jan Heida giet, Jan Sjoerdsma komt

Yn de maitiid fan 1964 wurdt de lieder fan it fjildwurk, Jan Heida, siik,
sadat der net folie fan de neisoarch telâne kaam.
Heida moast spitigernôch syn funksje opjaan. Mar iokkich naam Jan
Sjoerdsma, oprjocht fûgelwachter en bestjoersiid sûnt 1962, it wurk fan
Heida oer.
Hy pakt de saken struktureel oan! Op de gearkomste fan de Wurkgroep
op 20 jannewaris 1965 dochter syn plan iit de doeken:
De kriten fan de fûgelwachters moatte lytser om it wurk better dwaan te
kinnen. It fjiid om Grou hinne wurdt yndield yn distrikten, bygelyks
Hôflân, Leechlân, ensfh. en dy distrikten wer yn kriten fan twa of trije
boeren al nei de grutte fan de pieats. Twa of trije fûgelwachters krije de
ferantwurding oer sa'n krite.
Foar it opjaan fan de resultaten komt in formulier, dat nel de neisoarch by
him ynlevere wurde moat om te tsjinjen foar it opmeitsjen fan in rapport
fan de Grouster Wacht foar de BFVW.
Dizze grutskaiige opset koe allinnich mar slagje as mear aaisikers harren
ynsette woenen foar it fjiidwurk. Oproppen en it persoaniik oansjitten fan
geskikte minsken iit it doarp hat der ta laat, dat yn de run fan de tiid alle
kriten beset wurde koenen.
HjirCit docht wol bliken, dat der in soad minsken yn Grou binne, dy't
niget hawwe oan en noed stean wolie foar fûgei en fjiid!
Yn de foigjende distrikten om it doarp hinne wurdt mei sa'n 100 man oan
neisoarch dien: Hôflân, Leechlân, de Burd mei de Wyidlannen, Goaiïngahuzen, Burstum en de Suorein, meielkoar sa'n 2000 hektare.
Nije neisoargers waarden earst yndield by de wachters fan in besteande
krite om letter, as der wat ûnderfining opdien wie, selsstannich ynset te
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iï

,

Geert Zijlstra en Abe van der Zee. Twa warbere neisoargers.

wurden yn in nije krite of as ferfanger fan immen, dy't om de iene of oare
reden mei de neisoarch ophâlde moast.

Ynstruksjeboekje
Der is troch Sjoerdsma in ynstruksjebledsje gearstald , dat oan alle neisoargers iitrikt waard. Yn dizze Ynstruksje foar it fjildwurk" waard de
praktyske kant fan it wurk iit de doeken dien.
Dizze ynstruksje is letter foar in grut part oernommen troch de BFVW
ûnder de namme 'Hoed en Noed yn it Fjild" - tsjintwurdich "Weitsje en
Watje yn it Gea"- en (itrikt oan alle fjildwurkers fan it Bûn yn hiel Fryslân.
Fjildwurk-materiaal
Der kaam in sintrale opslach foar nêstbeskermers en merkstokken. De
earste jierren wie dat de souder fan de âlde lepenbiere Skoalle oan de
Parkstrjitte (no stiet dêr it Postkantoar).
Jan Heida en Abc van der Zee knapten brûkte beskermers wer op (roastpoetse en grien fervje) en de merkstokken waarden yn in trôch mei karbolineum dien en letter te droegjen set. Jan van den Brink soarge der foar, dat
de wacht net ferlegen om stokken kaam te sitten. Hy fûn by syn baas Halbertsma genôch geskikt ôffal foar dit doel.
De opslach hat nei de ôfbraak fan de skoalle noch west yn it Hoannepôleh(iske yn it Wilhelminapark, dêrnei by timmerman Ruurd de Vries yn de
2e Oosterveldstrjitte en tsjintwurdich is it by uinsintrum Germ Snoek.
Oan 1970 ta hat Jan Sjoerdsma de lieding fan it fjildwurk allinnich behertige, mar de "saak" waard al mar grutter en dreger, sadat hy help frege en
krige fan bestjoerslid Eelke de Vries. Dat hat altyd goed wurke.
T
M

Nij type nêstbeskermers
Der hawwe ferskate typen nêstbeskermers yn gebrûk west. It earste wie ir
saneamde "dakmodel", dêrnei waard it in plat model. Beide modellen
wurde praktysk net mear
brûkt, hjoed de dei is der it
type mei in dak fan betonizer flechtwurk en mei ynklapbere poaten. Tige maklik om
mei te nimmen yn de auto, op
de fyts of om sa mei te sjouwen. Wytze Roodbergen hat
lange jierren behearder west
fan it materiaal.
De earste.

Al wat better. (foto Anton
Huitema)

Ynklapbere
nêstbeskermer. (foto
argyfL.C. Jan
de Vries)
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Jan Sjoerdsma, 24/ier haad fjildwurk. (foto Anton Huitema)
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Rôfwyld
Om de briederij fan de greidefûgels sa goed mooglik te stypjen, wie en is
de bestriding fan rôfwyld troch de fûgelwacht in wichtige saak. Dêr't
tefolle fan dit ûnrant wie, waard yngrepen.
Mei it gewear waard dan op de swarte krie, de ekster en/of wylde katten
sketten. Dy katten waarden faak achterlitten troch boatsjelju of sy wienen
sels ûtnaaid. It wie soms ien fan de slimste pleagen yn it gea.
Ek de wezeling en harmeling koenen en kinne maitiids op ferskate plakken knap hiishâlde ander de fûgels. De wezelingfalle wie dan in ûtkomst!
De koloanjes fan de kobben waarden koart holden troch in pear fûgelwachters mei in saneamde E-fergunning, dy't rjocht joech oan de bestriding. Ek de roeke- en eksterfallen hawwe yn dit ramt in grutte bydrage
levere. It gong der net om om alles ût te roeien, mar om it lykwicht yn de
natuer te hanthavenjen en te befoarderjen.
De Wyldiannen
Dit natuergebiet fan It Fryske Gea is tige wichtich foar de briederij fan greidefûgels. Der hawwe jierren West dat der nochal wat fersteurd waard troch
wetter-rekreanten, dy't harren neat oanlutsen fan de buordsjes "Natuurreservaat" of " Vogelbroedterrein " mei it ûnderskrift "niet betreden".
Om't de opsichter it tafersjoch yn de wykeinen net allinne oan koe, hawwe
frijwilligers fan iis Wacht yn de briedtiid fan 1977 ôf op sneon, snein of in
feestdei dizze taak fan him oernommen. Dat hat wol fertuten dien, want der
waard stadichoan gâns minder melding makke fan oertredings!
Haden fan it fjildwurk

Wie yn it begjin foar de organisaasje fan it wachtrinnen yn it fjild Gauke
Betten in driuwende krêft, dêrnei, doe't der al ns eksperimintearre waard
mei nêstbeskermers, wie dat Jan Heida oant 1964.
Jan Sjoerdsma sette doe it wurk fuort, hy brocht mear struktuer oan yn de
hiele organisaasje en de Citfiering dêrfan. Dat wie in grutte ferbettering. Der
kamen mear neisoargers en it gebiet fan de neisoarch koe dêrom (itwreide
wurde oant de sitewaasje, sa't dy no noch is. Oant en mei 1985 hat hy in
grut part fan syn frije tiid oan dizze wichtige pylder fan de Wacht bestege!
Doe't Sjoerdsma nei goed tweintich jier wolris ophâlde woe, wie bestjoerslid Franciscus Koopman ree om it belied mei faasje fuort te setten. Spitich
dat hy dit mar oant 1989 dwaan koe fanwege in ferhuzing nei De Gordyk.
Dirk Wiersma wie net fan doel om it skip sinke te litten en it fart no ander
syn lieding fierder ta heil fan de fûgels.
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De Raam
Aaisikersklub "De Mûzebiters ' lei yn de Kromme Ie mei it Grouster skûtsje.
Yn it Wâldlân wie it wat drok mei aaisikers. Dêrom setten fjouwer fan de
alve man mei de skou ôf nei de Geasten ûnder Aldegea.
It wie eins te moai waar om te aaisykjen. Sinneskyn en achttjin graden, gjin
wyn en it spinreage oer it fjild. Dan binne de fûgels sleau en is der in bytsje
kâns. Sy joegen bar earst mar ns even del tsjin de polderdyk en stoarren it
fluld wat oer. Nei in skoftke gyng Jan stean. Hy miende dochs noch in pear
aventoerkes sjoen te hawwen en sette mei de pols it fjild yn. De oare trje
mannen sliepten ek al kast, it bie de jûns derfoar op ' lesicht" tige gesellich
west en dêrtroch wie it [rij let wurden.
Underweis nei it midden fan de polder trapearre Jan in skries mei in twake
en in ijip mei in ientsje. Dy kamen yn 'e pet. Mar op in grut perseel, dat de
hiele winter ûnder wetter stien bie en troch de drek noch tige glêd wie, moast
ek noch wat wêze. Jan siket dêr wat om en krijt ynienen in treau tsjin de
kont. Om't de ploech net [ijs fan in fyt is, draait hy kim om en ropt ' Wa flikt
my dat? ' Doe seach er yn 'e eagen fan in oerjierske raam! Jan socht troch,
mar as er twa stappen foant die gyng de raam twa stappen achterit en
kaam dan wer mei faasje op him ta.
Yn it earstoan sprong Jan dan oan 'e kant en stode de raam in ein troch. Mar
mei de learzens oan op dat glêde Mn koe hy it bist bast net mear ûntwike.
Mar hy wie tank sij SSS noch aardich linich en gong dan mei de koprol de
raam it 'e wei. De pet rekke dêrby 6f en de aaien oer it lân, it like wol in
"wyldwest "-fertoaning. Jan waard ek al knap wurch fan dat rotbist. De
trje maten fan de polderdyk wienen ek it fjuld ynrûn en stiene op ôfstân te
gnizen. Sy hienen net yn 'e gaten wat der oan 'e hân wie.
Jan fûn in pealtsje en sloech de raam dêrmei op 'e kop, dêr't it bloed al by de!
rûn. Jan wie stadichoan al wat by in hikke bedarre, in hikke mei stikeltried
op de boppeste planke. Hy tocht "nu of nooit" en mei syn lêste krêft sprong
hy der oer. Dêr siigde hy fan wurgens del, it waard kim sawat swart foar de
eagen. De maten kamen by kim en seinen: Moatst ns achter dy s/en ". De
raam siet mei de kop fertize tusken it stikeltried en de planken fan de hikke!
Doe't Jan wat bekommen wie fan de skrik frege hy: "Wêr koe dat bist samar
wei komme! ' Doe die bliken dat syn skiepkes op in distânsje fan inkele kilometers ûnder Aldegea rûnen. As in skoaijonkje dit oerkommen wie, bie de
raam him wol deameitsje kinnen, wie letter it beskie fan Jan. De raam ha wy
foar straf mar oan de hikke fêstsitte litten. Doe koe Jan syn pet en aaikes ek
noch opheije. It wie wenst, dat de ploech jûns yn "lesicht" it waarm mie!
brûkte. Dêr waard it ferhaal fansels oan e stamtafel wiidweidich en smeu:ch
nochris oereide, sadat de ober sei: "Jim moatte noch mar even wachtsje mei
it sop, want ik kin net in panne fêsthâlde
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Nêstkasten
Us twadde tak, sa as Sikke Bangma it altyd sa treflik nei foaren brocht,
begûn yn de jierren santich mei it ûtsetten fan wikeikasten yn elk distrikt,
lyk as Hôflân, Leechlân ensfh. It sukses wie wikseljend, mar ek de reade
wikel heart by it fjild. Op de jierfergadering fan 1970 seit master Bareld de
Vries, dat de bern iit de sechsde klasse yn it oankommende winterskoft wol
nêstkastkes meitsje wolie foar de lytse sjongfûgels as de Wacht it materiaal
beskikber stelle wol. It gong troch en yn de iere maitiid fan 1971 waarden
de kastkes troch de bern al yn it doarp ûtset, ûnder lieding fan inkele fûgelwachters. Letter waarden se ek kontrolearre. Yn lettere jierren waarden der
ek noch kastkes ûtset op de terreinen fan "Yn 'e Lijte" en de BB-bunker. Jan
Sjoerdsma, Henk Borger, Joop de Vries en Franciscus Koopman hawwe harren tige ynset foar dit wurk. Technyske fjildminsken binne der net sa folie,
mar der binne Citsûnderingen. Reid D. Wijbenga, Joop de Vries en Henk
Borger koenen der wat fan om
allerhande nêstkastkes te meitsjen foar ferskate ffigelsoarten.
De resultaten wurde alle jierren
fêstlein yn it jierlikse struibrief
fan de Wacht.
Ek dizze "twadde tak' is tige
wichtich foar in soad lytsguod,
dat saneamd "hoienbroeder" is.
Dan binne de nêstkastkes in
ûtkomst, want de âide beammen,
dêr't sy it foarai fan ha moatte,
wurde faaks (te) gau opromme.
It ferrin fan de fûge1stn

Yn de perioade fan it wachtrinnen yn it fjiid waard ek sjoen nei
it tal ijippepearen. Yn 1946
waard der fan ûtgongen, dat dy
de 500 net helje koenen. Yn de
maitiid fan 1950 waard der in
fikse foariitgong waarnommen
en kamen de wachten üt op sa'n
712 pearen, yn 1958 al ûtrûn
nei 806 pearen!

Blok fink by syn nêstkastke. Ek dizze
"twadde tak" kat it omtinken fan de
Fûgelwacht. (foto Sake Roodbergen)
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Yn it tiidrek oant 1965 gyng de stán fan alle soarten greidefugels wat op
en del, mar oer it generaal wie der in goede besetting. It bruken fan nêstbeskermers kaam doe goed op gong, wat ek blykt ut de folgjende sifers:
1961: 189 beskermers oer 708 aaien
1962: 255 beskermers oer 989 aaien
1963: 140 beskermers oer 532 aaien
De nije organisaasje fan it fjildwurk, sa't Jan Sjoerdsma dy opsette, bestruts in grutter gebiet (2000 ha.) mei mear neisoargers. Fan dat earste jier,
1965, wienen de sifers 333 nêstbeskermers. Se waarden brukt oer de
nêsten fan:
ljip
175
tjirk
22
skries
91
snip
3
stránljip
42
Sifers fan it tal brukte nêstbeskermers en it tal nêsten mei stokken binne
(even om de fiif jier):
1970
388
1356
1975
163
1316
1980
105
1370
1985
80
1658
1990
164
net teld
1995
92
net teld

Tige waaks

92

No't wy dochs mei sifers omgean, foigje hjir de tellingen fan de oantallen
briedpearen fan de greidefûgels yn i'is wachtgebiet oer de lêste tritich jier:

Ljip
Skries
Strnljip
Tjirk
Hoants
Snip

Ljip
Skries
Strânljip
Tjirk
Hoants
Snip

Ljip
Skries
Strnljip
Tjirk
Hoants
Snip

1966

'67

'68

346
335
81
50
7
34

292
332
80
48
9
35

319 509 598 400 494 475 421 490
302 497 535 400 494 437 366 419
126 254 276 138 246 197 234 280
54
92 121
73
67 86
80 71
14 22
16
9
5
9
9
6
63 46 28
35
30 70 72 35

1976

'77

'78

'79

'80

'81

'82

'83

505
392
253
46
S
21

655
529
347
90
S
28

573
475
180
69
4
18

599
613
233
120
3
37

599
535
138
116
S
12

586
606
267
149
19
23

626
629
342
142
6
40

781 837 849
658 634 698
425 427 440
163 180 172
24
15
31
35
50 45

1986

'87

'88

'89

'90

'91

'92

'93

'94

'95

825
628
383
170
15
50

862
688
335
179
8
35

821 729
645 653
290 234
186 165
7
S
19 31

664
599
291
113
4
21

540 606 659
487 571 485
273 302 288
79 167 191
2
7
8
7 25
15

579
515
311
167
6
9

596
517
305
168
1
13

'69

'70

'71

'72

'73

'74

'84

'75

'85
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Wat is it nut fan al dy sifers?
Yn it foarste plak wie en is it sammeljen fan al dy sifers oer de hiele
provinsje foar de BFVW in argumint yn de striid tsjin it ynkoarten fan
it aaisykjen.
Twad wurdt hjirmei d(idiik oantoand, dat it model "aaisykjen - neisoarchtt, sa't dat allinnich mar yn Fryslân mooglik is, foar it behâld fan
de greidefûgels de allerbêste metoade is.
De Fûgelwacht Grou hat hjir yn dit stik fan saken ek in wichtige hydrage levere, ûs neisoargers kinne hjir grutsk op wêze. De ferslaggen fan al
dat "weitsjen en warjen oer it gea"gongen sels oer de provinsjegrinzen
en ek nei it bûtenlân.
Sûnt in pear jier wurdt der ek yn oare provinsjes oan frijwillige greidefûgelbeskerming dien. Omdat de kennis fan fûgel en fjild dêr by
lange nei noch net sa algemien oanwêzich is en ek de boeren it noch net
wend binne dat der frjemden yn harren iân omrinne, falt it net ta om it
goed fan de grûn te krijen. Mar... hawar, der bart yn alle gefailen wat!
Ter yliustraasje: it tal neisoargers yn 1994 wie
Noard Holiân
540
SidHo1lân
318
Oerisel
432
Grinslân
59
4359
Fryslân
Fjildwurk/Neisoarch
plm. 1955 1959 Gauke Betten
1955
1964 Jan Heida
1964 1985 Jan Sjoerdsma
1985 1989 Franciscus Koopman
Dirk Wiersma
1989

Haad

-

-

-

-

-

Eareleden
Jabik Jan Sjoerdsma
Sikke Bangma
Jan Beetstra
Jan Sjoerdsma
Harmen Vollema, eare-foarsitter
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Leden fan fertsjinste
Aldert Stenekes
Jan Heida
Jan Freerks de Boer

List BFVW beker
Yn 1963 krige de Fûgelwacht Grou fan de BFVW in wikselbeker
oanbean as wurdearring foar it feit, dat Grou de grutste wacht fan de
organisaasje wurden wie mei 820 leden. Sûnt wurdt dizze beker alle jierren binnen (is wacht ûtrikt oan de persoan, dy't him dat per of in tal jierren tige ward hat foar de feriening.
Yn de rin fan 33 jier wiene dat:
einefuorjen
1963 Aldert Stenekes
1964 Peet Reitsma
volièrebou
volièrebou
1965 Foppe Bloemsma
ledewerfaksje
1966 Kees W. Kleinhuis
behear nêstbeskermers
1967 Jan Heida
nêstbeskerming
1968 Jan Freerks de Boer
beskermjen greidefûgels
1969 Luut van der Berg
nêstbeskerming
1970 Jan de Boer
ûnderhâld nêstbeskermers
1971 Abe van der Zee
ûnderhâld nêstbeskermers
1972 Thys Jaarsma
foar al syn krewearjen
1973 Sikke Bangma
foar al syn krewearjen
1974 Jan Beetstra
aktyf fûgelwachter
1975 Auke Leen
fjildwurk
1976 Pieter Lijzenga
16 jier bestjoerslid
1977 Johannes de Grouw
aktyf fûgelwachter
1978 Douwe van der Meer
fuorjen wetterwyld en nêstbesk.
1979 Tsjebbe van der Meer
fuorjen wetterwyld en nêstbesk.
1980 Jentsje Hofstra
19 jier foarsitter
1981 Rudolf Schiere
beskermjen greidefûgels
1982 Abele de Vries
12 jier bestjoerslid
1983 Henk Borger
skriuwer fan "Swalker"
1984 Hendrik van der Mei
tige warber foar de Wacht
1985 Wiepke van der Schaaf
materiaalbehear
1986 Jan van den Brink
diorama-makker
1987 Reid D. Wijbenga
24 jier bestjoerslid
1988 Jan Sjoerdsma
kwitânsjerinner + neisoarch
1989 Heert Zijlstra
mear as 30 jier neisoarch
1990 GjaltJellema
14 jier bestjoerslid + nêstkastkes
1991 Joop de Vries
neisoarch + kontribûsjerinner
1992 Fokke L. van der Berg
filmfertoaning en neisoarch
1993 Jan Okkema
17 jier bestjoerslid, 14 foarsitter
1994 Wiepke Hooghiemster
nei 30 jier noch aktyf Wacht-lid
1995 Peet Reitsma
krewearjen Jubileumboek
1996 Homme Fopma
95

Aaisykje yn Hollân
Yn de jierren 1947- 1949, doe't ik op de Seefeartskoalle yn Den Hel der siet, woe ik maityds fansels ek graach even aaisykje. Ik liet my
dan moarns ier en betiid by de reinwetterpiip del sakje om letter om
acht oere wer kreas yn 'e klean op it appèl te ferskinen. Sa't ik dat fan
thüs wend wie, stuts ik it lân yn, yn de buert fan it fleanfiild De
Kooi
Ik wie noch net in oere yn it lân of dêr kaam al in boer oan mei in
pear soannen, dy't my zit it fluld reagje woenen mei de heafoarke! No
lei der in sleat foar my lyk as de Doekedwerssleat en sokken wie ik
wol wend. De mannen seagen nuver op doe't se my dêr oerhinne
springen seagen en se wienen razend dat sy net by my komme koenen. Se seinen dat sy my in oare kear mei it jachtgewear behanneije
soenen!
Der is fansels neat oan om sa yn it fjild te wêzen, dat ik gong letter nei
in pear boeren ta en krige fan flouwer fergunning om yn harren lân te
sykjen. len boer sei: Je kunt wel een papier van mij krijgen, maar
kieften zitten hier niet, of het moeten die dingen zijn, die daar op de
nok van de schuur zitten. (Protters).
Ik noege mysels it op 'e kofje en sei, dat hy de ljipaaien, dy't ik fûn,
fan my krje soe. Om tsien oere ha ik achttjin Ijipaaien by kim op 'e
tafel lein. Hy wist net wat hy seach!
Wat doe al troch my hinne gyng, wie: Fan sokke boeren kin men
neat ferwachtsje as it om beskerming fan greidefûgels giet". Op it
momint, dat se my fan thijs skreaunen, dat Gauke Betten al in broed
fûn bie, koe ik sizze, dat ik al etlike fûle broeden lizze litten bie!

It earste aai: data en finers
Wy begjinne de list fan it earste aai yn 1957. Fan de jierren dêrfoar binne
fan Grou gjin gegevens bekend. Ek nei 1957 is net alles goed byhâlden.
Dan jouwe wy it earste aai fan Idaarderadiel/Boarnsterhim mei it wenplak
fan de finer. Soms is ek dat net bekend...
Nei 1968 wegeret de keninginne it earste aai fan Nederlân yn ûntfangst te
nimmen.
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1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

lanlik
11 maart
28 maart
8 maart
14 maart
4 maart
24 maart
17 maart
25 maart
20 maart
7 maart
7 maart
12 maart

Frvslân
11 maart
29 maart
13 maart
18 maart
7 maart
25 maart
18 maart
27 maart
21 maart
7 maart
9 maart
16 maart
31 maart
22 maart
20 maart
20 maart
15 maart
18 maart
13 maart
21 maart
10 maart
14 maart
18 maart
16 maart
15 maart
15 maart
13 maart
17 maart
19 maart
24 maart
27 maart
15 maart
4 maart
10 maart
12 maart
9 maart
15 maart
12 maart
11 maart

Grou (evt. gemeente)

15 maart
1 april
21 maart
20 maart
16 maart
30 maart
23 maart
27 maart
24 maart
14 maart
12 maart
18 maart
2 april
24 maart
23 maart
21 maart
21 maart
21 maart
21 maart
30 maart
13 maart
17 maart
20 maart
18 maart
iS maart
17 maart
23 maart
18 maart
23 maart
25 maart
29 maart
18 maart
11 maart
13 maart
15 maart
17 maart

Wiebe Peekema, Marten Zijlstra
Wolter de Haan
Piet Eizenga, Sikke Bangma
Piet Eizenga, Sikke Bangma
Reinder Visser
Geert Zijlstra
Geert Zijlstra, Jan Leistra
Johannes de Vries
Evert Dantuma
Pieter Tjeerdsma
Roei Wartena
Nico de Vries
J. Hiemstra (Watten)
Geert Zijlstra
Klaas Kiemel
Gjalt de Groot
Jan Leistra
M. Venema-Prins (Ljouwert)
Sije Gercama (Wergea)
Geert Couperus (Idaard)
Jelle & Henk v. d. Schaaf
Minne Renia, Teake Zijlstra
Thomas Voolstra
Gerrit v. d. Schaaf (Reduzum)
Oeds Hovinga & soannen
H.M.Veenstra
Jouke Hallema (Reduzum)
Pieter van der Berg
Romke Lijzenga (Dearsum)
Oene Hoekstra (Wergea)
Hessel&Wout v. d. Bij (Jirnsum)
D. Visser (Terherne)
Syds Krap
Gerald Aukes
Wijke v. d. Schaaf-v. d. Meer
Brant Cnossen

20 maart

Harry de Jong

14 maart
16 maart

Wiebe Feenstra
Douwe de Vries

Sikke Bangma (1910-1993)
Hy wie de jongste fan seis bern, waard nei de Mulo slachtersfeint, troude yn 1937 mei syn Annie Waliner en begûn in eigen slachterij yn it pand
fan syn skoanâlden Sjoerd en Tryntsje de Jong. In natuerman yn ieren en
sinen.
Yn 1946 naam hy it inisjatyf ta it oprjochtsjen fan de Fûgelwacht Grou.
Hy wie de earste sekretaris, naam nei 25 jier ôfskie en waard doe beneamd ta earelid.
Kaam yn 1949 as penningmeester yn it bestjoer fan de BFVW. Dat hat er
dien oan 1986 ta. By syn ôfskie waard hy ek earelid fan dy fûgelwachtorganisaasje. Hy hat dan 40 jier oan de bestjoerlike kant fan de fûgelwacht sitten. Syn fertsjinsten binne ûnderstreke mei de Gouden Ljip fan
de BFVW (5. 3. 1977) en de eare-medalje yn goud ferbûn oan de Orde
fan Oranje Nassau, him opspjelde troch boargemaster Vrijling fan
Idaarderadiel op de kontaktjûn fan de BFVW yn seal Boekema te
Ljouwert (12. 11. 1977)
Yn ir smûke Bangma-hûs oan de Troelstrawei komt yn ir petear mei frou
Annie de persoan fan Sikke alhiel werom, fyn ik. Fan de hiitskeamerwanden sjogge foto's, ierdewurkboarden en gedichten as oantinkens oan
hichtepunten yn fjirtich jier fûgelwacht op jo del. Op de tafel yn in bakje
in pear mappen mei oantekeningen, ferhalen en nochris gedichten. Syn
boek "Dum de Murd" stiet yn de boekekast, in opstoppe murd siert
libbensecht de skoarstienmantel. Alles ademt hjir it wêzen & fan dizze
unike man en ek fan dizze hiele hiishâlding.
Annie komt op de tekst oer wat him allegear ôfspile hat yn har hCishâlding mei jonge einepiken ensfh. As in follearde fûgelhelling, foaral yn
harren Theehils perioade (1953 - 1965), hawwe de Bangma's mannich
bistke fan de dea rêden.
"Dy acht einepiken fan novimber 1960 ha ik de winter troch holpen. Ik
ha earst is hûn en de kat by de doaze mei piken holden en tttasprutsen".
"Net oan komme, mar goed op passe!" Gjin problemen! Ik ha de piken
mei al mar wer waarme kruken yn de doaze, letter pikestjelp, grutbrocht. Yn de maityd fan '61 ha wy se alle acht de folle frijheid jûn.
Prachtich wurk".
Sikke Bangma hat hiel wat ôfskreaun. Hy hie de gave fan it wurd, syn
jierferslaggen waarden ek altyd mei de measte oandacht folge en mei in
grut applaus beleanne. Hy hie ek syn eigen ûtdrukkings, lyk as "Piet
(Eizenga) koe net mei, want Okje moast op de helling". By syn ôfskie
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fan de BFVW yn 1986 hat hy sein: "Ik bin sa njonkelytsen yn it stadium
fan de ivige noasdrip oanlâne, dat it wurdt tijd, dat in jongere krêft myn
wurk oernimt".
"De bestjoersfergaderingen, sawol fan de Fûgelwacht Grou as fan de
BFVW wienen altyd by is " , seit Annie. "Dat wie sa fanselssprekkend,
dêr waard net iens oer praat. Sjoch, wy hiene gjin auto en it iene wie in
gefoich fan it oare". Der binne dan ek hiel sterke freonebannen ûntstien.
Hjerstmis kamen dyselde mannen te snoekfiskjen.
De ein fan dit goed bestege libben kaam op 16 jannewaris 1993. Yn de
routsjinst hawwe de rop fan ijip en skries lijm op syn lêste reis as in
groet ût it fjild begelaat.

Rudolf Schiere, foarsitter 1960-1978
Op in stille hjerstdei-moarn ha ik in petear hân
mei Rudolf Schiere. Ut harren hûs wei sjogge wy
even oer de mar, de lêste dize lûkt op, de sinne
1
spegelet oer it flakke wetter, in kloft guozzen siket
yn V-formaasje it Suden op.
"Op in moarn yn febrewaris (1960) komt Sikke
Bangma by iis en seit: "Wy moatte in nije foarsitter fan de Fûgelwacht ha, Vollema hâldt op en wy
as bestj oer fine dy wol in geskikte opfolger".
"Ja, wat moatte jo dan. Ik wie al lid sûnt 1946 troch oerbuorman Jan
Beetstra. Ik fûn it ek wol in (itdaging en nei in pear dagen betinktiid ha ik
doe JA sein.
Schiere wie doe 37 jier. De bestjoersleden krigen eigen taken, dat wurke
direkter. Hy kaam trouwens yn goed selskip telâne. Sikke wie in geweldige
en kundige sekretaris, Jan Beetstra paste goed op 'e sinten, Johannes de
Grouw, Jan van den Brink en Wytze Roodbergen wiene foislein foar harren taak berekkene. Dêr kaam twa jier letter Jan Sjoerdsma noch by foar it
fjildwurk. In homogene ploech.
"Yn de winter fan 62/63, doe't froast en snie alles ôfdutsen, wie der net
genôch jild foar it fuorjen fan it wyld. Wy ha doe in ledewerfaksje hâlden,
350 nije leden mei harren kontrib(isje der yn ien kear by. Grou waard dêrmei de grutste Wacht.
Twa jier letter sieten wy boppe de 1000 leden. Wy ha der doe nochal wat
tamtam fan makke, ek fia de media.
By in besite oan de Ljouwerter Krante hie ik yn myn opteinens û.o. sein,
dat wy ek de Kommissaris fan de Keninginne ûtnoegje soenen. De oare
deis stie mei in grutte kop yn deselde krante "Kommissaris der Koningin
komt naar Vogelwacht Grouw".
Ik skrok my dea, mar moast it dochs wol wer goedprate, want de CdK
wist sels fan neat.
Thom de Groot wie iis 1000-ste lid. Sjoerd Span, foarsitter fan de BFVW,
spjelde my ût wurdearring foar i.is wurk, de (earste) Gouden Ljip op. Dêr
steane jo dan, in komplete ferrassing!"
As snie en iis it needsaaklik makken, dat der fuorre wurde moast, dan stie
de foarrie by Schiere yn de kelder. Kaam Aldert Stenekes dan de Marswei
delklompkjen om te fuorjen dan fleagen de einen him al temjitte en rûnen
him oant yn de kelder achternei.
De fûlste einen sieten by him op 'e amer, in prachtgesicht altyd.
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"As foarsitter moatte jo net allinnich idealist wêze, mar ek diplomaat", sa
fertelt Schiere fierder. As fertsjinwurdiger fan in grut bedriuw wist hy fansels wol wat fan " omgongsfoarmen " ôf en ek in sekere diplomasy wie him
net frjemd.
"Mei Wim Meyer, doe noch steatssekretaris fan CRM, krige ik fia myn
wurk kontakt. Ik ha him doe ek fan it aaisykjen en de neisoarch ferteld en
hy hat yn maaie mei Cis it lân yn west. Wy troffen "tafallich" in pear iverige neisoargers, Meyer seach in soad nêsten mei aaien, in soad stokken en
nêstbeskermers. Dat hat in protte yndruk op him makke, wy hawwe der
ek wol wat oan hân, mar ja, net genôch fansels."
"Alle jierren gongen wy ek it ledetal nei, wy holden it al dy tiid op peil. De
Fûgelwacht Grou hat yn it doarp in goede namme. De minsken witte, dat
wy goed wurk dogge, alles op frijwillige basis. En net allinnich each ha
foar de fûgels, mar ek noed stean foar de natuer yn syn gehiel".
Rudolf Schiere, no 72 jier, sil net mear lange lopen yn it fjild meitsje kinne,
mar hy is noch like idealistys as yn de 18 jier fan syn foarsitterskip. De
Fûgelwacht Grou hat in goeden ien oan him hân.

Ik bin de dochter fan Span
Doe't Rudolf Schiere foar in bysûndere gelegenheid syn Gouden
BFVW-Ljip drage moast wie dy nergens te [men. Nei twa dagen
sykjen binne man en frou nei juwelier Rolff stapt om op eigen
kosten wer sa'n spjeld meitsje te litten. En mei gjinien der oer
prate fansels!!
Sy leinen oan de winkeijuffer harren penibele saak zt en warskôgen, dat it wol beslist in selde ijip wêze moast. Doe sei dat frommeske: "Menear Schiere, ik wit der alles fan, ik bin de dochter fan
Span... "(doe foarsitter fan de BFVW).
Schiere wie ferslein, hat deselde jûn foarsitter Span en ek Sikke
Bangma doe mar fan it trelit op 'e hichte steld.
Oardel jier letter kaam by tafal de earste Gouden Ljip wer foar it
Ijocht. Dalik Span beije. Dy sei: Wy keapje him fan /0 werom,
moatte ynkoarten dochs ien ha foar Fûgeltsje Bosch.
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Earste
Geart Zijlstra, destijds wol de bêste aaisiker fan
Grou, boeide de wedstriid GAVC - Lemmer grif
net al te folie, want op in stuit sei er tsjin iis
heit: Wy moatte mar efkes in loopke ha Klaas,
want dêr lizze aaien.
Us heit, dy't op my passe moast, tilde my fuort
dêrnei oer in stikeltriedstek en sa belânen wy doe
yn de krite fan Thomas de Groot.
No wie tis heit gjin aaisikei fan eierkoalen hie er
mear ferstân, en iksels wie noch mar in jonkje, dat de keunst fan it aaisykjen wie allinnich by Geart oanwêzich. Ik tocht him te helpen troch, doe't
ik yn 'e fierte in ijip seach, al wizend te razen: 'Ja dêr, in ijip!"
It skouderklopke folge net, mar ik waard by it skouder pakt en krige myn
earste aaisikersles: "Noait yn it fjild raze en beslist net wize, want dan binne
de Ijippen samar fuort en fynst de aaien net.
Efkes letter lei it twadsje by Geart yn 'e pet en bedarren wy lâns it Leidingsdykje wer op it fuotbalfjild, dêr't ik grutsk oan 'e oare jonges fertelde, dat wy Ijipaaien fûn hiene.
Dat "wy" feroare in jiermannich letter yn "ik" doe't ik poer allinnich
foar it earst in broed fûn. In broed! Ik woe fuort nei hûs, de koartste wei
lâns, want ik woe glorearje! In broed!
By it earrebarrenêst op Sevenhuzen lâns kaam ik op 'e Nesserdyk,
dêr't ik opwachte waard troch âld-timmerbaas Klaas Zijlstra, dy't op 'e

It earrebarrenêst op Sevenhuzen.
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Stasjonswei 42 wenne, yn ir hûs dêr't no Marten Kaastra wennet. Ut syn
hûs wei bekikere hy it fjild sa deis en wist krekt wat dêr om en ta gong oan
dizze kant fan it kanaal.
"Wat hast dêr fûn, jonkje?" "In broed!"
En doe folge it sizzen, dêr't ik no noch hast eigenwiis fan wurde kin:" Dér
ha al hiel wat Iju in loop om makke, datstô se fûn bast, Sybren, dat is knap
hear jonge, knap. " As ik letter ns mei brânje by Zijlstra kaam hiene wy it
der noch wolris oer.
It wie op in sneintemiddei yn ir foarjier fan 1943. Ik stie der mar wât kreas
op, om't ik sûnt in pear moanne in nij pakje klean bie fan in net te definiearen kleur. Hoewol't der nochal wat papier yn ferwurke wie, it siet
kreas. Alle opsparre tekstylpunten wienen der foar nedich west, mar de
jonge - (it alles weigroeid - soe der sneins kreas op stean. No, (is mem koe
grutsk wêze!
Sittende yn it finsterbank fan Willem Leistra, ûs byienkomststee, sei
Sybren Andringa op in momint: "Ik wit einaaien te lizzen." As waarden
we troch ien of oar ûnrant stutsen, sa fearren we op. Fuort wie de langtriedderigens fan de sneintemiddei. Aksje! "Wêr dan? Hoe witsto dat?
Hoe komme we dêr? Wy moatte in kano ha. Ik wit ien. Wêr? Op 'e fûlens.
Wa sines is dat? Albert de Vries sinent. Der hinne!" Meielkoar sjouden we
de "liende" kano nei it nije kanaal, dat foar in part wetter wie, mar dêr't
ek noch stikken lân yn sitten bleaun wiene, de saneamde eilantsjes. Op ien
dêrfan wie it nêst. Twa betûfte kanofarders der hinne; wat in desillûzje!
Gjin aai, sels net iens in nêst. Skimpskeuten en ferwiten oer en wer. Nei de
kano seach net in minske mear om. De earsten wienen al wer op wei nei it
finsterbank. Dat wie my no te mâl, dy kano moast wol werom.
len foet ha'k grif al yn de kano hân, de oare fêst net of koart, want fuort
dêrnei rekke ik mei kano en al om. "Myn nije pak fan papier!", haw ik
noch raasd boppe it gebrul fan de oare jonges (it.
len ding wist ik fuortdalik, net nei hûs, earst nei beppe-en-dy.
Us folk, dat in slach om wie, krige op 'e buorren al ferslach fan de tewetterlitting. Us mem koe har dus oplade en as in oarlochsskip op folle sterkte kaam sy by beppe oan. De wiete bringst hong noch mar krekt breedût
foar en boppe de kachel of my waard ordonnearre it spul wer oan te
lûken. "sjoch datst thûs komst!"
As ûs mem aaiblyn wie wit ik net, wol dat sy m fine koe. Op wei nei it
einenêst hie ik yn gedachten al in moai giel bakt einaai sjoen, mar dat
besloech al even oars. It waarden blauwe boppe-earmen, want der waard
taknypt.
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Ik kniep him ek wol wat doe't ik yn 1989 foar de earste kear as foarsitter
fan de BFVW de lieding hie op de drok besochte jierfergadering yn kafee
Boekema te Ljouwert. (400 man).
Dat jier waard ir earste Fryske ljipaai al op 4 maart fûn yn Boarnburgum.
It haadbestj oer fan de BFVW wie fan miening, dat de aaisikerstiid in wike
ynkoart wurde moast.
Der waard sein, dat it der dy jûns wolris heil om seil om wei gean koe. Ik
koe mar ien ding dwaan, my goed tariede en dan mar sjen. Ir waard in
diskusje op nivo. Uteinlik stimden fan de 91 oanwêzige wachten mar 8 tsjin.
As ik ea betrouwen yn de BFVW hie, nei dy jûn wie it ferdûbele.
Sikke Piebenga fan Frjentsjer rôp fuort nei de stimming: "In histoaryske
flater!" In réaksje fan in tige meilibj end BFVW-lid en dus begryplik. Aardich dat dyselde in pear jier letter alle haadbestjoersleden iit namme fan de
ôfdieling Frjentsjer in ljipaai fan marsepyn oanbea.
Sjoerd Span, in foargonger fan my as foarsitter, hie it oer panykfuotbal; hy
skille jûns tsjin tolven noch nei tis hûs en sei: "Ik bin it der net mei iens,
mar jo ha de gearkomste geweldich lieden, dat wie grandioas!"
Dan kom je nei sa'n earste kear dochs aardich thiis.
Nei dy slagge earste kear kamen der noch seis. Ik fûn it prachtige jûnen.
No, in goed fearnsjier letter, mis ik de BF\TW_aktiviteiten wolris wat, mar
fan de oare kant, it is ek wol noflik. Ik wit lykwols, dat it wurk goed
trochgiet en ek foaral yn de aktive wachten.
Dêrta rekkenje ik ek de Fûgelwacht Grou en ik betrou derop, dat soks
noch lang sa trochgean sil.
Wergea, juny 1995.
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Sybren van der Vlugt.

Fan fûgelwachter oant biolooch
Op Sint Piterdei 1947 waard ik yn Grou berne op
"Lyts Jongema", flak foar it âlde stasjonskofjehûs
oer, by ir NS-stasjon. Us heit, Geart Hosper,
waard dan ek wolris de spoarboer neamd.
Al jong wie ik sijocht op bisten en fûgels. Hoewol't tis heit net in aaisiker wie, gong hy dochs fan
myn sechsde jier ôf maityds in pear kear mei my te
/
aaisykjen. Ik mocht stommegraach yn it fjild
wêze, ijeppe en aaisykje mei de freonen. Yn de
winterjûnen makke (is heit einekuorren foar my; wy hawwe sa hiel wat
jûnen yn it bûthûs sitten te einekoerflechtsj en.
Us heit-en-dy hawwe mei Wytse Kaastra en syn feinten Jentsje Hofstra en
Bonne van der Lei yn it begjin fan de fyftiger jierren wol ûngetide yn de
blaugerslannen, de Rûge Sâne oan de Doekedwersfeart, de Lippenhtlster
Tsiene en de Gariper Five.
Thomas Engeisma mei syn opdrukker soarge dan foar it ferfier. Yn myn
bernejierren gong ik simmers gauris nei de pleats fan omke Alle oan de
Van Sminiawei tusken Aldeboarn en Haskerdiken, dêr't (is heit 33 jier
wenne bie. Us omke hie ek blaugershealân tsjin de Deelen oan lizzen;dêr
tilde it op fan greidefûgels. Mar dêr sieten ek fjildûlen, soms hongen der
wol fiif boppe ûs. Doe koe ik my foarstelle dat ûs heit, wylst er mei de
hynders oan it meanen wie, op syn meast wolris fyftjin fjildûlen tagelyk
sjoen hie. Hy hat dat yn de tritiger jierren noch wolris trochjûn oan Gerrit
"Fûgeltsje" Bosch.
It aaisykjen haw ik leard fan karrider Tsjebbe van der Meer. Tegearre mei
syn soan Thom brochten wy him en syn kedden moarns in ein fuort rjochting Ljouwert. Hy koe se fan de karre ôf wol fine. As hy in kânske seach
gongen wy der hinne , sochten de aaien op en dan op 'e fyts wer achter
Tsjebbe oan. Dan hie hy al wer in kânske sjoen en dat herhelle him dan in
pear kear. En jûns kamen wy him yn Wergea al wer temjitte.
Tsjebbe van der Meer ferfierde ek Ijipaaien nei de poelier yn Ljouwert.
Hiel wat aaisikers kamen jûns de Nijdjipstrjitte del. De ferhalen dêrby
wiene skitterend. De iene bie it noch mâler belibbe as de oare.
As skoaljonge hearde ik de ferhalen fan myn maat Jelle van der Schaaf oer
de protten fûgels yn de Wyldlannen. Fan him hearde ik foar it earst oer It
Fryske Gea as de natuerbeskermingsferiening, dy't de natuergebieten Prinsehôf en Alde Feanen behearde.
Mei buorman Wijtze Kaastra ha ik yn de fyftiger jierren foar it earst op it
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Wyldlân en Labân West te ûngetiidzjen. Dat wiene nochris healannen, mei
in protte blommen, krûden en fûgels.
Doe't wy 16-17 jier Wienen (yn 1964) gongen wy mei syn tsienen foar it
earst mei de aaisikersploech "Swalkers" in lang wykein mei de pream fan
Hette Bouma te aaisykjen. Yn dy tijd kaam ik foar it earst as aaisiker yn it
Wyldlân, op Labân, de Burd, de Hege Warren, Kwartsjelannen, Jan
Durkspolder, It Eilân en ir Swettegebiet. Dizze tige grutte, sompige fjilden
mei protten greidefûgels, mei soarten dy't ik earder net faak sjoen hie, lyk
as wylpen, hoantsen, teapert en giel boumantsje, hawwe in ûnferjitlike
yndruk op my makke. Dit part fan de Lege Midden hat myn ynspiraasjeboarne West foar myn lettere stiidzje biology.
En oant de dei fan hjoed geane wy maityds mei de "Swalkers" der op iit.
Yn dy tijd kaam ik ek foar it earst by de gearkomsten fan de Fûgelwacht
Grou. De ferneamde filmjûnen mei in seal fol minsken yn "Oostergoo".
Dat wie yn de tijd fan foarsitter Schiere en sekretaris Sikke Bangma. Oan
dizze jûnen, mei in seal fol fûgelwachters, dy't allegearre mei itselde doel
dwaande wienen, tink ik noch gauris werom. Ek ha ik noch guon neisoarchjûnen yn it Theehiis meimakke, mei Jan Sjoerdsma as haad fan it
fjildwurk. Mar oan de neisoarch seis ha ik yn Grou net folie dwaan kinnen,
omdat ik doe al rillegau ferfearn bin, earst nei Assen en letter nei Oerterp.
Op myn 27ste, yn 1974, bin ik mei de biology-stiidzje titein set. Myn
ôfstudear-ûnderwerpen gongen oer greidefûgels (strânlj ip) en blaugerzen.
Foar myn blaugers-st(idzje kaam ik telâne op de Wyidlannen, de Prinsehôf
en it Unlân fan Jeisma. Hjir, yn de lêste blaugerzen fan it Swettegebiet, hie
iis heit yn de tritiger jierren ek noch oan it meanen en ûngetiidzjen West.
As ik no weromsjoch dan docht bliken dat ir aaisykjen en ûngetiidzjen yn
myn jongesjierren en de minsken en ferhalen, dêr't ik doe mei yn de kunde
kaam, myn fierdere libbensrin foar in grut part bepaald hawwe.
As biolooch fan Ir Fryske Gea ha ik te krijen mei it behear fan simmerpolders, sompen en bûtiannen, mei greidefûgels en blaugerzen, mei fûgelwachters en boeren. Ik sit yn it Haadbestjoer fan de BFVW en yn de
Lânynrjochtingskommisje Swette-de Burd, dy't har mei de ynrjochting fan
De Burd en It Eilân dwaande hâldt.
En as 'tboerejonge (it de Lege Midden" mei ik noch stommegraach troch
de greiden fan it wide wetterlân swalkje.
Oerterp, novimber 1995.
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Ultsje Hosper.

Bestjoersleden Fûgelwacht Grou, 1946-1996
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Foarsitter
H.Vollema
H.Vollema
H.Vollema
H.Vollema
H.Vollema
H.Vollema
H.Vollema
I-[Vollema
H.Vollema
H.Vollema
H.Vollema
H.Vollema
H.Vollema
H.Vollema
R. Schiere
R. Schiere
R. Schiere
R. Schiere
R. Schiere
R. Schiere
R. Schiere
R. Schiere
R. Schiere
R. Schiere
R. Schiere
R. Schiere
R. Schiere
R. Schiere
R. Schiere
R. Schiere
R. Schiere
R. Schiere
R. Schiere
W.Hooghiemster
W.Hooghiemster
W.Hooghiemster
W.Hooghiemster
W.Hooghiemster
W.Hooghiemster
W.Hooghiemster
W.Hooghienrsler
W.Hooghiemster
W.Hooghiemster
W. Flooghiemster
W. Hooghiemsler
W. Hooghiemater
W. Hooghiemster
G. Snoek
G. Snoek
G. Snoek
G. Snoek

Sekretaris
S. Bangma
S.Bangma
S.Bangma
S.Bangma
S.Bangma
S.Bangma
S.Bangma
S.Bangma
S.Bangma
S.Bangma
S.Bangma
S.Bangma
S. Bangma
S. Bangma
S.Bangma
S.Bangma
S.Bangma
S. Bangma
S. Bangma
S.Bangma
S.Bangma
S. Bangma
S.Bangma
S. Bangma
S.Bangma
J.deGrouw
J.deGrouw
J.deGrouw
J.deGrouw
J.deVries
J.deVties
J.deVries
H.Borger
H.Borger
H.Borger
H.Borger
H.Borger
H.Gaastra
H.Gaastra
H.Gaastra
D.Jonker
D.Jonker
D.Jonker
D. Jonker
D.Jonker
0. Jonker
D.Jonker
0. Jonker
D.Jonker
0. Jonker
D. Jonker

Penningm. lid
Rvd. Berg M. de Jong
P.v.d.Berg M.deJong
P.v.d.Berg M.deJong
Rv.d.Berg M.deJong
J.Beetstra M.Zijlstra
J.Beetstra M. Zijlstra
J.Beetstra M. Zijlstra
J.Beetstra G. Benen
J.Beetstra G. Benen
J.Beetstra G. Benen
J.Beetstra G.Betten
J.Beetstra G. Betten
J. Beetstra G. Belten
J. Beetstra G. Betten
J.Beetstra J.v.d.Brink
J.Beetstra J.v.d.Brink
J.Beetstra J.v.d.Brink
J. Beetstra J.v.d. Brink
J. Beetstra J.v.d. Brink
J.Beelstra J.v.d.Brink
J.Beetslra J.v.d.Brink
J. Beetsira J.v.d. Brink
J.Beetstra J.v.d.Brink
J. Beetstra J.v.d. Brink
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J.Sjoerdsma
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W. Roodbergen
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1010
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1024

1010
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Bestjoer Fûgelwacht Grou. Boppe: Lammert Boonstra, Germ Snoek (foarsitter), Dick Jonker (sekretaris), Bauke Lageveen (skathâlder). Under: Dirk
Wiersma, Henk Betten, Anton Huitema. (foto Anton Huitema)

Jubileumkommisje. Anton Huitema (sekretaris), Wiepke Hooghiemster
(foarsitter), Tjitske Stoer, Bauke Lageveen (skathâlder). (foto Anton
Huitema).
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De skriuwers yn konklaaf. Jan Sjoerdsma, Doekle Yntema, Homme
Fopma. (foto Anton Huitema)
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Aaisikersklubs
p de foigjende siden binne de foto's pleatst fan alle aaisikersklubs
dy't der yn Grou west ha en de klubs dy't no noch bestean. De
minsken, dy't op dizze foto's stean, wiene/binne net allinnich aaisikers, mar op syn tijd ek fûgelwachters en neisoargers. De samling begj int
mei "De jonge Skrii', oprjochte 20maart 1904.
Dizze klub, dêr't spitigernôch net in foto fan is, hie in reglemint fan 17 artikels. In pear dêrfan liiie wy hjir foigje en wy einigje mei in fotokopy fan de
lêste side fan it reglemint mei de nammen fan it bestj oer en de leden.

O

art. 1.

De contributie wordt elk jaar door het Bestuur, nadat alles afgeloopen is,
vastgesteld, en is iemand op den dag waarop de route wordt gedaan afwezig, zoo moet hy wel de contributie betalen, maar krijgt geen aandeel in de
winst.
art. VII. Op elke vergadering wordt het uur van vertrek (deze keer 's morgens 2 uur
bij Tjalke Bouma) vastgesteld, en zijn op dit oogenblik niet allen aanwezig
zoo wordt als het noodzakelijk is een kwartier of half uur op hem gewacht.
art. VIII. Wil iemand de rij in 't land even verlaten, zoo moet hij hiervan melding
geven aan e 'e'n van 't Bestuur, die hem dan al of niet permissie verleent.
art. IX.
Krijgt iemand een ongeluk, b. v. raakt hij in een sloot, dan wordt op verzoek van hem 2 door het Bestuur gekozen die hem aan de Waterleiding
brengen, vanwaar hij zichzelf moet redden.
art. XII. Wie kleine vogeleitjes uithaalt, b.v. die van een leeuwerik, moet als lid van
de Club aftreden.
art. XV. Wat op de vergadering besproken wordt en op den routedag gebeurt moet
geheim gehouden worden.
Aldus vastgesteld en goedgekeurd den 20. en Maart1904.
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AidGrou. (1904 -plm. 1940)
Achter: Klaas Tienstra, Rintje de Wal, Roei v.d. Meulen Tjitte v.d. Meulen, Harmen Okkema, Anne Bokma, Sybren Boonstra
Op knibbels: Sint de Jong, Jan Deelstra.
De foto is nommen yn 1931 by it 25-jierrich bestean fan De Ljeap

De Ljeap '. (1906- 1974)
Boppe: Pieter Tilma, Wieger Otter, twa gasten, Reinder de Vries, Sietse
v.d. Heide, Anne Boukes de Jong, Andries Hondema en Sipke Leen.
Under:Klaas Berkepas, Sikke Kingma, Sybolt Leen, Jitze Biesma, Albert
Wester, Jan Veenstra, Jan Heida, Age Jonker.
De Ljeap waard ek wol de grutte klub neamd.
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Bûten Skot
(1922-pim. 1956)
Achter: Durk Spoelstra, Jan Boerke,
Klaas v.d. Vlugt.
Under: Homme de
Boer, Joute Okkema, Jaap Riemersma.
De foto is nommen
yn1931 byit
25-jierrich bestean
fan"De Ljeap'.

'De Koekoek . (1926- begjin '60)
By de flagge:Roei de Jong en Tjeerd Sytema.
Middelste rige: Kees Helfrich, Tjipke Huisman, Kees Visser, Sjoerd Visser,
Andries v.d. Meulen, Piet Eizenga, Bartele Kleinhuis.
Under: Hendrik Duiker, Piet Sixma, Douwe Zijlstra, Eeuwe Stok, Ruurd
de Vries. Boat fan Hendrik Duiker.
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De Wanhoop .(??-plm. 1929)
Wietse v. d. Berg, Minkes v.d. Goot, Piet Sjoerdsma, Gerrit Hondema,
Hette de Jong, Teake Boonstra, Wieger Sjoerdsma, Roei v.d. Meulen.
Rintje de Wal en Hendrik Holtrop. (foto Fen Fryske Groun, J.M. v.d. Peiji)

Mear wille as aeien 1'. (plm. 1929 - plm. 1933)
Klaas Luitzen de Jong, Klaas Joh. de Jong, Hoite v.d. Meer, Hans Witteveen, Reid D. Wijbenga, Hendrik v.d. Meer, Hidde de Wal, Hendrik Krist,
Doene v.d. Ploeg.
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"De Flearbosk. (plm. 1929-pim. 1950)
Bertus v. d. Wal, Arjen Bruinsma, Rintje de Wal, Andreas Petersen, Jan F.
de Boer, Jan Leistra, Jan Buwalda. Foto is makke troch Andries Andringa.

r

'

Bûten by de fûgels '. (± 1930- ± 1960)
Boppe: Jannes Adema, Johannes Okkema, Jaap Veenstra, Rinse Adema,
Piet Buwalda.
Under: Hendrik J. v.d. Schaaf, Wiebren v. Stralen, Harmen Qkkema, Jur jen Bokma. (foto A. J. van Stralen, 1934)
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Klub sûnder
namme".
(1936-plm. 1950)
Boppe: Jan Jellema,
Geert Jonker, Jetse
Brouwer.
Midden: Jan Leistra.
Under: Albert Zijlstra.

"Mear wille as aeien II". (plm. 1937 -plm. 1950)
Boppe: Gerben de Vries, Hendrik G. v.d. Schaaf, Louw Atema, Gerke Palstra.
Under: Jan Beeksma, Marten Hoekstra, Piet Wijbenga.
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Genoatskip fan
aeisikers en fiskers
(plm. 1943 - no)
Bareid de Vries,
Herman Keuning,
Haaie Sixma,
Sybren de Jong,
Abele de Vries,
Kees Vrjiing,
Ernst Wester.
(foto nommen troch
it lid Herman Tichelaar.)
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De Mûzebiters . (1947- no)
Boppe Me Bergsma, Bertus Visser, Leendert Moedt, Sikke Postma, Pieter
Deelstra, Hidde Otter, Eelke de Vries.
Under: Hendrik v.d. Bijl, Jan Sjoerdsma, Dries Jager, Jan Bijlsma.
(foto Harry Blokzijl, Lip penhuzen)
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GENOATSKIP FAN AEISIKERS EN FISKERS
Aangesloten onder end van geheimhouding
Sijbren de Jong

-

Abele de Vries

Herman Keuning

- 'op., p ou.

Bareid de Vries

Haje baron d'S,xma - , i.,
Herman Tichelaar

om p,o,op.i

Kees Vrij/ing

-

ap p.,

Ernst Wester

- .a,,ao,
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Kabinet van de President
Ik Haje Harmen, Chef van het Protocol van het Genoatskip;
Belast met de kabinetsaangelegenheden van de President;
Met de vereiste eerbied kennis genomen hebbende van de Enkelvoudige
Beschikking van de President d.d. 27 januari 1977, gedaan te Grouw;
Gehoord de nadere precisering en de wensen van de President;
13epaal en stel vast bij deze het navolgende
PROTOCOL VOOR DE AEISII(ERSDEI
1. De inscheping aan boord van de Aspasion is bepaald op donderdag
7 april 1977 te nul acht punt nul nul uur (08.00).
2. De Lspasïon zal naar een door de President te bepalen plaats varen,
alwaar de leden zich aan land zullen begeven, ten einde het eierenzoeken
een aanvang te doen nemen,
3. De Loper le Klas begeeft zich, gemeten in rechte lijn, op 10 ellen v66r
de President door het veld, ten einde op gepaste wijze de aandacht van het
gezelschap te vestigen op aanwezige ongerechtigheden van rundvee.
4. De Grijze Eminentie is belast met de nauwkeurige aanwijzing der plaatsen,
waar de nesten met eieren zich bevinden. Van de plaats waar een nest zich
bevindt, geeft hij onverwijld kennis aan de Chef van het Protocol. Deze wendt
zich onmiddalijk tot de President, ten einde Hem mededeling te doen van de
binnengekomen kennisgeving.
5. Geen ei wordt geacht in het veld aanwezig te zijn, indien het niet door de
President is opgemerkt en als ei is herkend. Derhalve is het geen der leden
toegestaan een ei te vinden subsidiair te rapen, alvorens de President de
aanwezigheid van hetzelve heeft vastgesteld.
6. heeft de President een ei opgemerkt en het alszodanig herkend en besloten
het te zullen vinden en te doen rapen, dan zal zijn Adjudant zich met gestrekte
rechterarm vooroverbuigen, het ei. rapen en het onder' zijn pet casu quo hoed
bewaren ten genoege van de President.
7. De tijdsduren gelegen tussen het aanwijzen door de Grijze Eminentie van het ene
nest en het volgende nest, zullen door de Conferencier Formidabele worden gebruikt voor het onderhouden van een op luchtige toon te voeren conversatie.
8. Elk ei als bedoeld onder paragraaf 6, zal voor de Maitre de Chai aanleiding
zijn, op een daartoe strekkend formulier, het aantal slokjes te noteren, dat
ten faveure van dat ei, aan boord xx van de Aspasion door de leden tot zich
zal worden genomen,
9. De Schipper naast Sijbren, dat nietswaardige braazijgertje, wordt geconsigneerd
aan boord van de Aspasion, op een kruk naast de gootsteen. Het is hem verboden
4n poot in het veld te zetten. Zijn taak bestaat uit het warmen van de soep,
het bereiden van spijzen en — onder supervisie van de Maitre de Chai — het voortdurend vullen casu quo bijvullen der glazen met de daarvoor aangewezen dranken.
Leve de President 1
De Chef van het./rotocols
Greuw,

30 maart 1977.
Haje Ha9/barOn d'Sixnsa
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"De Hoanskrobbers" (1945-1970)
Yn 'e boksen: Gerben Postma
Steand: Jappie Knol, Ale van der Meer, Murk Belksma
en Douwe van der Meer.

Us Aventûr (1947- no)
Boppe:Hendrik Li/zenga, Klaas Kerkhof. Midden: Ernst Wester,
Sietse Krist, Louw Bouma. Under: Jaap Postma, Lijkele
Kerkhof.
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'ItHomme-Arlzje. (1952-1960)
Hinne de Jong, Tjeerd Andringa, Wiebe v. d. Pal.

Swalkers troch itgea'. (plm. 1950- 1992)
Fokke v.d. Berg, Jan Okkema, Sake Meijerhof, Jappie Sikkema.
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Hurd hin-en-wer '. (1960 - no)
Boppe: Theun Provily, Gerrit Jellema, Peter Prins, Ruurd Koopmans,
Anton Dral. Under: Gerben Postma, Mark Meijer Drees.

Swalkers '. (1964 - no) Achter: Klaas de Boer, Ibele Pijl, Ultsje Hosper,
Reinder Beeksma, Bauke de Jong, Luitzen de Jong.
Foar:Kornelis Nijdam, Thom v.d. Meer, Bauke Hooghiemster, Jan v.d.
Bosch, Bijke. (foto J. de Boer Ljouwert)
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Klub sûnder namme '. (1965 - 1990)
Harm Krist, Wieger Wartena, Sietse de Groot, Doeke Stoker.

'It Twadtsje". (1968 - no)
Jan Castelein, Wiepke v.d. Mei, Minne v.d. Veen, felle H. v.d. Schaaf, Dick
Bouma, Durk v.d. Mei.
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Bûten Skot'.
(plm. 1970-no)
Steand: Sybren v.d. Vlugt,
Harmen Okkema.
Sittend: Kees W. Kleinhuis,
Jan Zijlstra, Sjouke Hondema.

"De Lege Dop . (1972 -no)
Berend Mink, Jan Peike Hoekstra, Age Jonker, Bart v. d. Wijk, Tjeerd
Snoek, Jappie van Dijk, Jaap Jellema, Haibe Keidel.
(op de foto ûntbrekke Jan Wester en Bernie Hooghiemster)
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By de gearstalling fan dit jubileumboek is gebrûk makke fan:

Notulen en jierferslaggen Fûgelwacht Grou
Jierferslaggen B. F. V. W.
25 jier skiednis Fûgelwacht Grou
S. Bangma
Dit was Idaarderadeel
K. Vrijling c. s.
Kievit tussen Pet en Wet
S. Roodbergen c. s.
Aeisykje (bûnte liuwen searje)
G. Dijkstra Hsn.
Weitsje en warje yn it gea
B. E V. W.
:

:

:

:

:

De foto's, dêr't gjin namme fan de fotograaf by stiet, komme by de leden
sels wei.
De nammen fan de persoanen op de foto's binne allegear yn foichoarder
fan links nel rjochts.
Mei tank oan al dyjingen, dy't iis holpen ha oan foto's ensfh.
en ir (itsykjen fan de nammen fan de leden fan de aaisikersklubs.

Dizze Citjefte is mooglik makke troch de finansjele stipe fan:
Provinsje Fryslân
Anjerfûns Fryslân
Friesland Bank Grou
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