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14 MAART 1976

Diner ter ere van de 85ste verjaardag
van Jan P. Strijbos

Jaap Taapken

Tijdens de, aan het diner voorafgaande, geanimeerde borrel bood mevrouw Gerda

TaapKen, namens de aanwezige vrienden, als herinnering aan dit diner en niet

minder als grote waardering voor de vele verdiensten, Jan Strijbos de grote Times

Atlas aan, welke door alle aanwezigen werd getekend. Hiermee ging een grote

wens van de jarige wereldreiziger in vervulling.

Ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van Jan P. Strijbos op 14 maart 1976

hebben het Dagblad ’De Telegraaf’ en de Stichting 'Het Vogeljaar’ het echtpaar

Strijbos een erediner aangeboden en daarbij een aantal goede vrienden

uitgenodigd. Doordat Jan Strijbos en zijn vrouw Aje rondom de tijd van zijn

verjaardag afwezig zouden zijn werd het diner op 5 maart 1976 in 'Het Hoge Duin’ te

Wijk aan Zee gegeven.

Op dit diner waren aanwezig: de heer J. J. F. Stokvis (oud hoofdredacteur/di-

recteur van ’De Telegraaf’, thans commissaris) en echtgenote, de heer D. A. C. van

den Hoorn(’De Telegraaf’) en echtgenote, de voltallige redactie van ’Het Vogeljaar’
en echtgenotes, Jo van Dijk en echtgenote, mr. H. P. Gorter en echtgenote, me-

vrouw E. C. A. Veen-Grossouw, drs. K. H. ten Haaf, M. van Herp en echtgenote,
mr. M. Luikinga en echtgenote, mevrouw C. Molenaar-ten Haaf, Wim Mooijman,

M. Roos en echtgenote, totaal 31 personen.

Jan P. StrlJbos aan tafel In uitbundige stemmingmet onzeredactrlce-admlnlstratrice An Mulder-van de

Ruit - Foto: Telegraaf.
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Gedurende het diner dat op zeer geanimeerde wijze door de heer Menno Luikinga
werd geleid volgden een rij vrienden, als spreker, elkaar op. Achtereenvolgens
kwamen, na het inleidende woord van mr. Luikinga, aan het woord: de heren

Stokvis, Jan Albers, mr. H. P. Gorter, Jo van Dijk, Mart van Herp en Wim Mooijman.
De heer Gorter bood Jan Strijbos als herinnering een oud boekje aan dat eens

toebehoorde aan zijn goede vriend Joost ter Pelkwijk. (’Die Suche nach dem

Sudland’ van dr. Hans Damm dat in 1926 verscheen bij Brockhaus, Leipzig). De

heren Van Herp en Mooijman boden Aje Strijbos bloemen aan, terwijl Wim

Mooijman symbolisch de bandopnamen aanbood die op deze avond van het

gesproken woord waren opgenomen.

Tot ieders verrassing vond spreker Van Herp de erelidmaatschappen van 'Vogelbe-
scherming’, Vereniging voor Vogelbescherming

”

’s-Gravenhage en Omstreken’,
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, Vogelwerkgroep Noordhollands

Noorderkwartier en het Beschermheerschap van de 'Stichting Reigerfonds’ nog
niet voldoendeen deelde tijdens het diner mee dat het bestuur en de leden van de

Vogelbeschermingswacht 'Zaanstreek' hebben gemeend hem ter gelegenheid van

zijn 85ste verjaardag tot erelid van deze vereniging te benoemen. Zoals de heer Van

Herp zo kernachtig zei: 'Om uw vele verdiensten voor de Zaanse vogelbescherming
in het algemeen, maar voor onze vereniging in het bijzonder, te eren en ook als

bewijs van dankbaarheid voor uw nimmeraflatende belangstelling voor het wel en

wee van onze vereniging.’
De heer Stokvis haalde voor de aanwezigen nog eens het zoekraken van Jan

Strijbos in 1939 op Spitsbergen voor de geest, Jan Albers zei dat het niet toevallig
was dat het grootste dagblad van Nederland, waarin gedurende de jaren 1923 tot

1967 (en soms ook daarna nog wel eens) Strijbos meer dan 2000 verhalen heeft

geschreven, én het grootste tijdschrift over vogels in Nederland hier bijeen waren.

Na de uitreiking wordt de Times Atlas bekeken: Van links naar rechts: Jan P. Strijbos, mevr. A. Strijbos-
Eijsvogel, mevr. Gerda Taapken-Van Donkersgoed, mevrouw en de heer J. J. F. Stokvis. Op de achter-

grond nog nel zichtbaar D. A. C. van den Hoorn en Jaap Taapken. Foto: De Telegraaf.
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De jaren vliegen voorbij als wilde ganzen, zei hij. De heer Gorter merkte onder meer

op dat Strijbos miljonair geworden is in vogels, doordat hij rijkdommen aan

indrukken en levensgeluk heeft verzameld in de natuur en hier anderen ruim-

schoots van heeft laten meegenieten. Jo van Dijk, Mart van Herp en Wim Mooijman
haalden vele herinneringen op en Jan wist daar zo vaak kernachtig op te

antwoorden waarin vele anecdotes werden verweven. Als hij dan eenmaal weer op

-dreef was waren zijn verhalen nauwelijk meer te stuiten.

De teksten van de gesproken woorden met het eerste nummer van ’Het Vogeljaar’
dat in 1976 verscheen werden na afloop aan de aanwezigen uitgereikt. Samen met

de doorde 14-jarige Marco Veenstra geïllustreerde menukaart en speciaal bedrukte

pakjes lucifers werd het mapje door alle aanwezigen zorgvuldig meegenomen.

Zonder overdrijven mogen wij zeggen dat deze ongedwongen samenkomst door

het echtpaar Strijbos bijzonder op prijs is gesteld en dat alle aanwezigen nog vaak

zullen terugdenken aan deze mooie avond. En mogen we daarbij de woorden van

Jan in gedachten houden, dat we moeten vechten tot dat we er bij neervallen om

het kwaad te kunnen bezweren dat onze natuur in ons mooie landje wordt

aangedaan.

Stichting Zeldzame Huisdierrassen

Begin maart is de Stichting Zeldzame Huis-

dierrassen opgericht. Het bestuur wordt

voorgezeten door dr. J. Jansen van de Dier-

geneeskundigeFaculteit van de Rijksuniver-
siteit te Utrecht. Secretaris is dr. A. T.

Clason, Poststraat 6, Groningen. Dr. Clason

is verbonden aan het Biologisch- Archeolo-

gisch Instituut te Groningen. Ook Rijks-
instituut voor Natuurbeheer heeft zitting ge-

nomen in de nieuwe stichting. Het natuur-

beheer is namelijk bijzonder geïnteresseerd
in het voortbestaan van een aantal huisdier-

rassen, die zonder veel onkosten en toezicht

in natuurreservaten kunnen grazen om daar-

mee open ruimten te handhaven en niet

dicht te laten groeien door ongewenste

plant- en houtsoorten. Tot de zeldzame

huisdierrassen worden onder andere gere-

kend: de Witrik, een witrugrund, de Laken-

velder-koe, het Friese paard, het Friese

melkschaap, het Drentse heideschaap, het

Mergelland-schaap dat in Limburg thuis-

hoort, het Veluws heideschaap, de Veluwse

geit en verscheidene rassen honden, kip-

pen, eenden en duiven.

Eemsmond zwaar bedreigd

Het zwaartepunt van het gevecht om het be-

houd van het Waddengebied ligt momenteel

in het Eems-Dollard estuarium.

De Werkgroep Eemsmond tracht zich te ver-

zetten tegen de steeds groter wordende

bedreigingen. Het provinciaal bestuur van

Groningen heeft haar voor natuur, land-

schap en boerenbedrijf nadelige beleid uit-

eengezet in twee nota’s: de Eemshavennota

en de Milieunormennota.

Van links naar rechts: Henk J. Lichtenbeld, mevr. H. Th. Üchtenbeld-Kaspers, mevrouw A. Werkman-

Van Deelen, Frits van Daalen, mevrouw M. van Daalen-Crum en Wlm A. Werkman. Foto: De Telegraaf.


