In memoriam Rob Kole
Dick A. Jonkers
Een noodlottige val van de fiets en het
hierdoor veroorzaakte letsel hebben op
22 december 2021 geleid tot het overlijden
van onze oud-voorzitter Rob Kole. Zijn
lee ijd was 77 jaar. Vanaf het moment
dat hij in 1979, drie jaar na de oprichting
van de Vogelwerkgroep, lid werd van onze
vereniging hee hij zich daarvoor ingezet.
De waardering voor wat hij allemaal
gedaan hee , werd tot uitdrukking
gebracht door zijn benoeming tot erelid op
de jaarvergadering in 2007. Rob was van
1990 tot 2003 onze voorzitter.
Vanaf het begin bleek al dat zijn
belangstelling niet alleen de vogels
betrof, maar zich eveneens uitstrekte
tot hun leefgebieden en de kwaliteit
daarvan. Dit was onder andere merkbaar
in een gedegen artikel in 1989 over de
voorgenomen ruilverkaveling van de
Eempolders. Hij was toen al coördinator
van de subgroep met dezelfde naam die
in het gebied tellingen uitvoerde. Wellicht
is deze ingreep aanleiding geweest
om zich kandidaat te stellen voor het
voorzitterschap op de jaarvergadering
in 1990. Rob’s liefde voor Eemland komt
naar voren uit de keuze van het gedicht
‘Grutto’ van Gerard Beentjes, vermeld
in de rouwkaart, waarin deze polder
wordt genoemd. Andere activiteiten
waren nestkastcontroleur, redacteur
van De Korhaan en auteur van de cursus
basisinventarisatie. Ook schreef hij diverse
rapporten en andere publicaties.
Twee daarvan springen eruit. Hij was een
van de eindredacteuren van het boek
‘Vogels tussen Vecht en Eem’. Een boek
waar hij heel veel tijd in hee gestoken.
Verder deed hij samen met mij de
eindredactie van het boekje ‘Vogels kijken
in Gooi en Vechtstreek’. Bij de Stichting Het
Vogeljaar was hij de stuwende kracht; als
eindredacteur hee hij er zeer veel energie
in gestoken.
Veel leden zullen zich Rob herinneren als
een aardige, enthousiaste en bevlogen
vogelman.
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