
 

Antoon de Wit (59) uit 
Oudehorne
“Ik was 19 toen ik lid werd van It Frys-

ke Gea. Mijn broer vormde de aanlei-

ding. Hij kreeg destijds een baan bij 

It Fryske Gea en spoorde me aan om 

lid voor het leven te worden. Dat deed 

ik graag, want ik draag onze fl ora en 

fauna een warm hart toe. Ik beleef de 

natuur het liefst in mijn eentje en ga 

zelden mee op excursie. Liever maak 

ik wandelingen vanuit mijn woonplaats 

Oudehorne: de Tjongervallei, de Kieke-

berg, het Ketliker Skar… het is allemaal 

in de buurt.

Er is in de afgelopen veertig jaar veel 

veranderd op het gebied van natuur-

beheer. Ik zie dat aan het Ketliker Skar. 

Voorheen was dit een opgeruimd en 

strak onderhouden cultuurbos met 

rechte paden. It Fryske Gea beheert te-

genwoordig losser, het gebied is meer 

verwilderd, omgewaaide bomen en 

struiken blijven veelal liggen en er lo-

pen koeien. Daardoor ontstaat een an-

dere vegetatie en dus een ander land-

schap. Organisaties als It Fryske Gea 

zijn belangrijk, al helemaal in deze tijd 

waarin de agrarische sector schreeuwt 

om meer land. Voor je het weet is er 

weer een stuk geconfi squeerd. 

Sinds kort heb ik tijd om ook zelf actief 

bezig te zijn met de natuur: onder de 

vlag van Fryslân Zoemt proberen we in 

Oudehorne een bijenweide van 2500 

vierkante meter te creëren. Wat zou 

het mooi zijn als daar straks een bloe-

menzee ontstaat!”

Jan Beukhof (67) uit Ede
“Ik ben geboren, getogen en nog 

steeds woonachtig in Gelderland, 

maar Fryslân heeft op de een of ande-

re manier mijn hart gestolen. Dat komt 

door mijn zus. Zij verhuisde begin ja-

ren zeventig naar deze provincie en 

zodoende kwam ik er vaak. Tijdens die 

bezoekjes verkende ik de natuur en 

dat beviel uitstekend. Omdat ik graag 

op de hoogte wilde worden gehou-

den van excursies en ontwikkelingen, 

werd ik in 1975 lid van It Fryske Gea. 

Ik betaalde 250 gulden en werd dus lid 

voor het leven. Afgelopen september 

kreeg ik een zilveren ere speldje, een 

enorme verrassing waar ik erg trots 

op ben.

Ik herinner me nog goed dat ik in de ja-

ren tachtig op excursie ben geweest op 

Ameland. We reden op boerenwagens 

door de duinen. Prachtig! Het meeste 

houd ik echter van het noord- en zuid-

oosten van Fryslân: de contreien bij 

Drachten en De Veenhoop, het gebied 

rond de Compagnonsvaart, de bossen 

bij Appelscha en het Nationaal Park 

Lauwersmeer, zo mooi! Mijn verbon-

denheid met Fryslân is in de loop van 

de jaren alleen maar gegroeid. Ik leer 

nu zelfs de taal, al moet ik zeggen dat ik 

ondertussen ook een andere provincie 

liefheb: Zeeland is eveneens prachtig!”
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Veertig jaar lid

dankzij broer en zus 

Maar liefst 43 leden ontvingen op de Trouwe Ledendag een 

zilveren erespeldje van It Fryske Gea vanwege hun 40-jarig 

lidmaatschap. Acht daarvan zijn tevens ‘Lid voor het Leven’. 

Zo ook Jan Beukhof en Antoon de Wit.
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