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Personalia

Gerrit Bosch overleden

Naast die 'arbeidsintensieve’ bezigheid bleek

er nog tijd over te zijn om de verschillende

provinciale bladen van ’nijsgjirrich’ ( = bijzon-

der) vogelnieuws en ander natuurweten-

schappelijk nieuws te voorzien.

Dat hiernaast nog een heel kaartsysteem
werd opgebouwd dat later als basis kon die-

nen voor-het driedeligewerk 'Vogels in Fries-

land' vragen wij ons nu af hoe dit mogelijk

was daar dit alles in zijn vrije tijd moest ge-

beuren. Naast de onvermijdelijke teleurstel-

lingen heeft hij toch ook veel waardering on-

dervonden. Een koninklijke onderscheiding,
de 'Gouden Ljip’ en de ’Fryske Akademy me-

dalje’. Vooral met deze laatste onderschei-

ding, welke hem 31 augustus 1963 werd ver-

leend,was hij bijzonder ingenomen.

Bosch heeft generaties Friezen aan zich ver-

plicht door de vogels zo dicht bij hen te bren-

gen. Hiervoor zullen wij hem dan ook altijd

dankbaar blijven.
J.H.P. Westhof

Zie ook 'Het Vogeljaar’ 20 (5): 175-176 en het ’Friesch Dag-

blad'van 4 juli 1981, pagina 25.

Rinke Tolman 90 jaar

Natuurschrijver Rinke Tolman is op maandag
25 mei negentig jaar geworden. Tolman en

Strijbos kan men tot de opvolgers rekenen

van het duo Heimans en Thijsse.
Rinke Tolman, die Ridder in de Orde van

Oranje Nassau is, woont al sedert de jaren
twintig in Soest. Hij is geboren in het dorpje
Oosterzee aan het Tjeukemeer in Friesland.

Al op jonge leeftijd schreef hij tal van verha-

len over de natuur en werd medewerker van

vele bladen. Zijn eerste boek had als titel ’De

roep der velden’. Later verschenen vervolgde-
len ’De tooi der getijden’ en ’De luister van

het land’. Hij schreef niet minder dan 43 boe-

ken, werkte met diverse auteurs van zijn ge-

neratie mee aan vele werken en vertaalde

daarnaast nog eens 25 werken. Tolman was

hoofdredacteur van een aantal bekende na-

tuurtijdschriften, waaronder ’De Wandelaar’

en ’ln Weer en Wind’.

Het aantal publicaties van zijn hand lijkt on-

telbaar. Zijn bijdragen verschenen niet alleen

in natuurtijdschriften,maar ook in vele lande-

lijke en regionale dagbladen. Rinke Tolman

heeft zich steeds sterk gemaakt voor het na-

tuurbehoud, onder meer voor het instellen

van vogelreservaten. Hij schreef veel over de

Eempolders.

Ook formuleerde hij plannen tot het instellen

van een leerstoel voor natuurbescherming en

pleitte regelmatig voor een wettelijke be-

scherming van de plantenwereld. In Soester-

veen werd een school naar hem genoemd en

een andere school kreeg de naam van De Kie-

vit, de lievelingsvogel van Rinke Tolman. Zijn

gezondheid was niet van dien aard, dat er op

zijn verjaardag een groot feest kon worden

gevierd. Zie ook ’Het Vogeljaar’ 19 (2):467-473.

Dr. G.A. Brouwer overleden

Op 25 juli 1981 is op 82-jarige leeftijd in zijn
woonplaats Soest overleden dr. G.A. Brou-

wer. Eén van de leden van een groep vechters

voor het natuurbehoud uit de generatie die

volgde op die van de pioniers uit de tijd van

Jac.P. Thijsse.

Zowel nationaal, als ook internationaal,heeft

dr. Brouwer zich ingezet voor het behoud van

de natuur in al zijn facetten.

Gerrit Bosch, als ’fjildman’.

Op 20 juni 1981 is Gerrit Bosch, ruim een

maand na zijn 88ste geboortedag (15 mei

1893), te Leeuwarden overleden. Met het

heengaan van ’Fûgeltsje-Bosch’ is Friesland

en in het bijzonder de Friese natuur- en vogel-

bescherming een persoonlijkheid ontvallen.

Tot op hoge leeftijd heeft Bosch zich ingezet

en belangstelling getoond voor het werk van

de Bond van Friese Vogelbeschermings-
wachten. Het is dan ook niet zo verwonderlijk
dat Bosch zowel bij de oprichtingsvergade-

ring van ’It Fryske Gea’ als bij die van de hier-

boven genoemdebond aanwezig was. Zijn le-

venswerk was evenwel het Fries Natuurhisto-

risch Museum waarvan hij in 1923 de mede-

oprichter was. Als secretaris, verzamelaar en

preparateur is Bosch enige tientallen jaren

aan het museum verbonden geweest en heeft

in die periode meer dan 1400 vogels en zoog-

dieren voor het museum geprepareerd.

Foto: J.Westhof.



De bestuursfuncties die hij daarvoor in veel

nationale en internationale verenigingen en

instellingen vele jaren heeft vervult vormen

daarvan even zo veel bewijzen.

Zo heeft dr. Gerrit Brouwer langdurig vele

functies bekleed in de Nederlandse Vereni-

ging tot Bescherming van Vogels en wel als

lid van het hoofdbestuur van 1938 tot 1948,

als lid van het dagelijks bestuur van 1948 tot

1973, als voorzitter van 1948 tot 1959, als vice-

voorzitter van 1959 tot 1972 en in 1959 werd

hij als ere-lid van deze vereniging benoemd

(zie Lepelaar nr. 60:59).
Van de Nederlandse Sectie van de Internatio-

nal Council tor Bird Preservation (ICBP) was

dr. Brouwer van 1939 tot 1977 bestuurslid en

voorzitter van 1953 tot 1970. Zelf was dr.

Brouwer een kenner bij uitstek van de in ons

land levende planten- en direnwereld, waarbij
hij de snelgroeienderecreatie als en grote be-

dreiging van die natuur beschouwde.

Kenmerkend voor zijn principes was onder

meer dat hij behoorde tot diegenen die nim-

mer lid is geworden van de Club van Neder-

landse Vogelkundigen, omdat men als lid en

verklaring moest ondertekenen dat men er-

mee kon instemmen dat vogels, eieren, nes-

ten en dergelijke werden verzameld ten be-

hoeve van verzamelingen.
Van de vele publicaties, die van zijn hand zijn verschenen,

herinneren wij aan het artikel ’De eendenkooien mogen niet

verdwijnen’, dat werd opgenomen in ons tijdschrift (jaar-

gang 22(2): 721-731).
Ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag schreef G.W.

Harmsen over Gerrit Brouwer in ’Limosa’ 43 (1-2): 61-71

waarbij ook een lange lijst van door hem geschreven publi-

caties is toegevoegd.

Veldwaarnemingen

en postzegelnieuws

Wegens ruimtegebrek moesten dit maal

bij uitzondering de rubrieken Veldwaarne-

mingen en nieuwtjes over postzegels met

afbeeldingen van vogels komen te verval-

len. U zult ze in ons volgende nummer

weer kunnen aantreffen.

C.J.A. Wijnaendts gehuldigd

Luitenant-kolonel b.d. C.J.A. Wijnaendts (83)

uit Den Haag is tot erelid van 'Vogelbescher-
ming' benoemd wegens zijn grote verdiens-

ten op dit gebied in ons land. Na zijn pensio-

nering bij de Generale Staf heeft hij zich in

het bijzonder beziggehouden met de zoge-

naamde 'Vrije Vogelreservaten’, dat zijn parti-

culiere terreinen waarvan de eigenaren een

overeenkomst sloten met de vereniging om

hun terrein als vogelreservaat te beheren.

Zo werd meer dan 15.000 ha door Cornelis

Wijnaendtsvoor de vogels veiliggesteld.
Bovendien is hij ook de grote man achter het

Nationaal Comité WintervoederingVogels en

de oprichter van het ooievaarsdorp 'Het Lies-

veld’.

Samen met Jan P. Strijbos en prof. dr. K.H.

Voous is hij nu één der drie in leven zijnde

ereleden van de vereniging. Dr. G.A. Brouwer,

die op 25 juli 1981 is overleden,was eveneens

erelid van de vereniging.

Dr. G.A. Brouwer. 27-10-1898/25-7-1981.

Bij een bezoek van prins Bern-

hard aan het ooievaarsdorp

’Het Liesveld’ te Groot Ammers

was ook Cornelis Wijnaendts

aanwezig om tekst en uitleg te

geven.

Foto: N. de Haan.


