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Nieuwe Uitgaven

De vogelvriend

In de tweede helft van de jaren zeventig

van de vorige eeuw verscheen de drie-

delige avifauna ‘Vogels in Friesland’. Dit

werk werd aan Gerrit Bosch opgedragen.
In 2011 werd er via de Boekenweek extra

aandacht gevraagd voor de biografie. Het

is altijd boeiend te lezen over mensen die

een passie hebben en dat had Gerrit

Bosch. Bauke van der Veen - die alles wat

Gerrit Bosch heeft geschreven in een

bibliografie bijeen heeft gebracht -

typeert hem in de documentaireals een

man voor wie alleen:‘Vogels, vogels,

vogels’ telden. Er was voor deze Fries

eigenlijk niets anders. Op allerlei gebie-
den was hij actief. Er zijn in het museum

25.000 brieven die aan Bosch zijn

geschreven. Hij heeft ze alle netjes
beantwoord. Bosch had onder andere ook

contact met onze voormalige hoofdredac-

teur Jaap Taapken, hetgeen trouwe lezers

van het Vogeljaar niet hoeft te verwonde-

ren. In het speciale Frieslandnummer van

1972 besteedde S.J. van der Molen een

artikel aan de nestor van de Friese orni-

thologen.
Bosch kon prepareren, eieren verzamelen

en zorgen dat ze in het museum terecht

konden komen. Hij hield niet van over-

dreven vogelbescherming, vandaar dat hij
lid van de Club van Nederlandse Vogel-

kundigen wilde zijn, maar beschermen zat

hem toch in het bloed. Hij was mede-

oprichter van het Fries Natuurhistorisch

Museum, van ‘it Fryske Gea’ en van de

Bond van Friese Vogelwachters. Hij

schreef bijna vierduizend artikelen over

vogels in heel veel kranten en tijdschrif-
ten. Via de website van het museum kan

men de lijst met publicaties ophalen. Op
de homepage staat een link naar Gerrit

Bosch. Zie: http.V/www.natuurmuseum-

fryslan.nl/vogelvriend.php. Een heel

bijzonder mens die in zijn persoonlijke
leven mogelijk de tol betaalde voor zijn

passie. Dat staat allemaal beschreven in

het door Harry Wijnandts geschreven boek

‘De Vogelvriend’. Een zeer plezierig boek

om te lezen en heel informatiefook over

de ontwikkeling van de vogelbescher-

ming in Friesland.

Wijandts, H. (2011): De Vogelvriend. 17x22

cm, 176 pagina’s. Foto’s in zwart-wit. ISBN 978-

90-78628-07-1.

Het boek wordt verkocht via het Natuurmuseum.

Het wordt steeds gedrukt volgens binnengeko-
men bestelling. Het is te bestellen bij het Natuur-

museum Fryslan voor €29,00 (inclusief €4,50

verzend en administratiekosten). Vrienden van

het museum, leden van It Fryske Gea en de Bond

van Friese Vogelwachten (BFVW ) betalen

€24,00 (inclusief €4,50 verzend- en administra-

tiekosten). U kunt het geld overmaken op

rekening 807449 t.n.v. Natuurmuseum Fryslan te

Leeuwarden, onder vermelding van uw naam en

adres. Zet uw lidmaatschapsnummer er bij.
PGM

Gerrit ‘Fugeltsje’Bosch (1893-1981).

bron: Natuurmuseum Fryslan.

Het boek ‘De Vogelvriend’ is geschreven
door Harry Wijnandts, voormalig directeur

van het Natuurmuseum Fryslân in Leeu-

warden, Het is een biografie over Gerrit

Bosch die in Friesland heel veel voor de

natuurbescherming heeft betekend. In

Friesland staat hij bekend als ‘Fûgeltsje
Bosch’.

Op 4 april 2011 zond Omroep Fryslân ter

gelegenheid van de uitgave van dit boek

een documentaireuit over deze amateur-

ornitholoog. Deze documentaire is te zien

via: http://player.omroep.nl/

?aflID=12360028.


