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GERARD MAST 
FRIESE EENDENKOOIEN GEBOEKSTAAFD 

Het centrale thema in de publicatie van Gerard Mast is het onderzoek naar de historie van de Friese eendenkooien. 
Wat was daartoe de aanleiding? Welke hobbels moesten genomen worden om zoveel kennis en inzicht op dit terrein 
te verwerven? Er zijn nu nog 27 kooien in Fryslân. Hoeveel waren er ooit en hoe vind je de verdwenen kooien?  

Veel aspecten zullen de revue passeren. Welke publicaties over eendenkooien waren er? Wat brachten die in beeld? 
Algemeen is bekend dat eendenkooien een flinke ouderdom kunnen hebben. Wat valt over hun leeftijd te zeggen? 
Eendenkooien zijn landschappelijk van belang, maar vooral ook cultuurhistorisch en natuurwetenschappelijk. Waar 
lagen ze? Hoe groot waren ze? Waar lagen de oudste kooien in Fryslân en elders? Welke rechten horen bij eenden-
kooien? Hoe lang bestaan die rechten al? Welke soorten eenden worden er gevangen en hoe was de afzet geregeld? 

Gerard Mast (Gorredijk 1944) was vanaf oktober 1968 werkzaam bij Staatsbosbeheer. Na een introductie binnen 
die dienst was hij vanaf 1 januari 1970 werkzaam als districtshoofd in Noord-Fryslân, inclusief de eilanden Ameland 
en Schiermonnikoog, voor de dienstvakken natuurbehoud, landschapsbouw en bosbouw. In 1982 was er een 
landelijke reorganisatie binnen het ministerie met als doel een duidelijke scheiding tussen beheer en beleid aan te 
brengen. Dit had grote gevolgen voor Staatsbosbeheer, alleen de beheerstaak bleef bij die dienst over. “Het gevolg 
was mijn vertrek bij Staatsbosbeheer, ik heb bewust gekozen voor het natuurbeleid bij het Consulentschap Natuur, 
Milieu en Faunabeheer. Ben daardoor betrokken geweest bij de invoering van de wettelijke bescherming van de 
Waddenzee en de uitvoering van de Natuurbeschermingswet in dat gebied. Sinds 2004 waren die taken 
ondergebracht bij de Regiodirectie Noord van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Sinds 
september 2007 ben ik met pensioen.”
Fotograaf linker foto: Niels Westra.
Nadere informatie op: https://www.kooikersvereniging.nl/publicaties/boek-eendenkooien-in-fryslan 

Dit is een gezamenlijke bijeenkomst met 

het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy 

Leden van de NGV en belangstellenden zijn hartelijk welkom bij onze bijeenkomsten, die tenzij anders 
aangegeven worden gehouden in Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden. Aanvang 13.30 uur. Introducés 
zijn van harte welkom. Parkeren kunt u in de parkeergarage Oldehove. De coronarestricties zijn 
opgeheven. Om een beeld te krijgen van het aantal te verwachten bezoekers graag wel aanmelden bij 
onze secretaris Jeroen Hofstra via e-mailadres secretaris-FRL@ngv.nl  
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