
IN MEMORIAM WIM DE JONG 

Op 8 december van het vorig jaar is overleden Wim de Jong. Wim is 65 jaar 
geworden. Ruim een jaar voor overlijden is hem te kennen gegeven, dat de artsen 
weinig meer voor hem konden doen. Dat laatste jaar heeft hij op een 
bewonderingswaardige manier invulling gegeven. 
Wim is met veel enthousiasme lid geweest van onze vlinderwerkgroep. We troffen 
hem meestal aan op onze ledenvergaderingen en ook op de excursies. Persoonlijk 
heb ik daar plezierige herinneringen aan en dat komt voor een belangrijk deel door 
zijn gevoel voor humor. 
De interesse van Wim ging vooral uit naar de vogels. Dat is van jongsafaan zo 
geweest. Later ondernam hij vaak zwerftochten met de befaamde Gerrit Bosch. 
Daarbij werden de waarnemingen nauwkeurig vastgelegd hetgeen heeft geleid tot 
het ontstaan van een omvangrijk vogelarchief. 
Een flinke periode heeft hij zitting gehad in het hoofdbestuur van de B.F.V.W. 
Een deel van zijn werk binnen deze organisatie bestond uit het ver.wrgen van 
vogelmeldingen, die vervolgens een plaats kregen in de Vanellus. Men kon aan 
zijn adres niet alleen interessante waarnemingen kwijt, maar men ook rekenen op 
een gedegen antwoord op vragen op het gebied van de vogelkunde. 
Ook van belang is geweest het werk dat Wim heeft verricht voor het tot stand 
komen van de bekende serie '"Vogels van Friesland". Hij zat in de commissie, die 
zich met de organisatie hiervan bezighield, maar hij nam daarnaast een groot deel 
van het schrijfwerk voor zijn rekening. 
Zijn veelzijdigheid blijkt uit tal van andere activiteiten. Zo was hij controleur 
Vogel wet en controleur Buitenlandse Uitheemse Diersoorten. Ook gaf hij heel wat 
cursussen. vaak in samenwerking met Sierk de Vries. Tot slot is het 
vermeldenswaard dat Wim ongeveer 35 jaar in dienst is geweest van de 
Vrijwillige politie. alwaar hij uiteindelijk de functie van brigadier bekleedde. 
We hebben een fijne vlindervriend aan Wim verloren We wensen zijn vrouw 
Janny en de kinderen Anco en Maria veel sterkte. 
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