
IN MEMORIAM AUKE VAN RANDEN 

Op 28 mei 1997 is Auke van Randen overleden, na een pe1iode van enkele 
j,:1.ren waarin zijn gezondheid steeds meer te wensen over liet. Auke van Ran
den is vanaf de star1 actier betrokken geweest bij de Vlinderwerkgroep Fiies
land. Hij was een vaste bezoeker van onze bijeenkomsten, was deelnemer aan 
viijwcl alle excursies, verzorgde het onderdeel "Dagvlinders" in ons Jaarver
slag en was bovenal een actief waarnemer van zowel dag- als nachtvlinders. 
Auke van Randen werd in 1920 geboren in het dorpje Friens, volgde in Leeu
warden de Rijks HBS en doorliep daarna een ambtelijke loopbaan, die hem in 
1947 in op het gemeentehuis in Oosterwolde deed belanden. Daar bleef hij 
werken tot hij in 1982 met de VUT ging. 

Zijn belangstelling voor viinders is al vroeg begonnen: in 1963 publiceerde 
hij bijvoorbeeld al in Entomologische Berichten over de ''Vlinders van Zuid
oost F1icsland" naar aanieiding van zijn waarnemingen van dag- en nacht
vlinders in Oosterwolde en omgeving. En Auke van Randen was een actief 
waarnemer: als de weersomstandigheden het maar even toe lieten, ging bij 
hem achter het huis 's avonds de vlinderlamp aan. Dat dit deel van P1icsland 
tot de best geïnventariseerde gebieden van Nederland behoort, is vooral aan 
Auke var: Randen Ic danken. Hij is ook voor ons een grote stimulans op vlin
dergebied geweest. Regelmatig kwam hij 's middags langs met een verzame
ling potjes met daa,in vlinders, die hij niet met zekerheid op naam kon bren
gen. Samen probeerden we daar uit te komen, waarbij hij ons vaak weer kon 
helpen met het op naam brengen van in Hemrik gevangen soorten. Hij was 
een perle.dionist, die het zel1s presteerde om de laatste jaren een kenner te 
worden van de micro's, beslist niet de eenvoudigste vlindergroep. Hij was 
voor ons ook een stimulans om het Dagvhnderproject op gang te houden: 
diverse maicn ging hij samen met ons nog "lege" kilometerhokken overal i.n 
Pries!and langs om daar dagvlinders waar te nemen. Verder gingen we regel
matig samen met Auke naar het nz in Amsterdam om allerlei twijfelgevallen 
te controleren en andere vlindennensen te ontmoeten. 

Auke van Randen had een brede belangstelling voor de natuur en die belang
stelling strekte zich ook uit naar andere landen: hij kon enthousiaste verhalen 
vertellen over zijn reizen naar de Noordkaap, Zuid-Afrika, Indonesië en 
vooral zijn reis in 1994 rond de wereld, waarin hij ondenncer een rondreis 
door Australië maakte. Verder maakte hij naam als puzzelkampioen van 
F1iesland en was hij zeer actief als "familie-sncuper". Auke van Randen 
ïxmwde in de loop der jaren een uitgebreide en fraaie collectie dag- en 
nachtvlinders op. Deze collect.ie gaat niet verloren, want de buitenlandse 
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vlinders zijn ondertlJssen ondergebracht in de collectie van het 11Z in Am
sterdam, terwijl de Nederlandse vlinders worden ondergebracht in de collectie 
van het Fries Natuunnuseum. 

Dag freon, dag flinterman. 

Siep Sinnema 

Auke van Randen 
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