
NU TE BESTELLEN:
UNIEK BOEKWERK

UNIEK BOEKWERK OVER EENDENKOOIEN IN FRIESLAND
Na onze eerdere vooraankondiging is vanaf heden het unieke boekwerk Eendenkooien in Fryslân 1450-2015 
van Gerard Mast te bestellen via onze vereniging. Het prachtige tweedelige boekwerk ziet op een studie naar 
hun geschiedenis, geografi e, terminologie, economie en sociale aspecten.

De Eendenkooi Stichting en de Kooikersvereniging brengen, in samenwerking met Uitgeverij Noordboek, een 
bijzonder en uniek tweedelig boek over de Friese eendenkooien uit van auteur Gerard Mast. 

De set bestaat uit twee boeken in een luxe cassette en zal medio januari 2021 beschikbaar zijn in een beperkte 
oplage. Een boekwerk dat niet in uw boekenkast mag ontbreken.

Voor onze leden, donateurs en relaties is het mogelijk om nu al te bestellen, zodat u zeker bent dat u kunt 
beschikken over dit bijzondere en gelimiteerde boekwerk. Tevens ondersteunt u dan de stichting en vereniging 
in haar doelstelling om eendenkooien en haar historische ambacht maatschappelijk nog verder onder de 
aandacht te brengen.

Op onze website onder: 
https://www.kooikersvereniging.nl/PUBLICATIES/BOEK-EENDENKOOIEN-IN-FRYSLAN kunt u meer 
informatie over dit unieke boekwerk vinden en kunt u deze bestellen.



FRIESE PARELS

Geheimzinnig en intrigerend; dat zijn voor mij trefwoorden rond eendenkooien. 
Eendenkooien horen bij Fryslân en het Friese landschap. Door de combinatie van veel waterrijke 
gebieden en grote aantallen eenden telde de provincie er ooit ruim 430. Het zijn beeldbepalende 
landschapselementen met cultuurhistorische waarde. 

De afgelopen decennia verloren de meeste hun economische functie. Een aantal is tegenwoordig 
gericht op voorlichting en educatie. Verstilde plekken, eeuwenlang het exclusieve domein van de 
kooiker en zijn hondje, die nu het publiek omarmen om de betekenis en werking van eendenkooien 
over het voetlicht te brengen. Daarnaast herbergen de beschermde groene eilandjes veel bijzondere 
dier- en plantensoorten.

Gerard Mast deed gedurende tientallen jaren naspeuringen naar alle bestaande en verdwenen 
eendenkooien in onze provincie; pareltjes in het landschap, waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan…

Ik wens u veel leesplezier.

Drs. A.A.M. Brok, Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân
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