
282

9 januari 1929 - 15 mei 1986

Mr. Johan Frederik Dons

Ik leerde Freek kennen door zijn anecdotes

en verhalen van vroeger. Als marine-officier

was hij verknocht aan het water en de zee en

keek daarom ook vanuit zijn flat in Egmond

altijd op de steeds wisselende zeegezichten.
Als hij dan niet had kunnen slapen vertelde

hij mij welke vogels hij had gehoord die over-

getrokken waren of over zijn studietijd in Lei-

den, zijn avonturen in Schotland of zijn va-

canties op Vlieland met vogelvrienden of zijn
weekends in Putten. Andermaal over de va-

canties met zijn familie in Ommen. Wij heb-

ben heel wat samen afgelachen.
Plotsklaps moesten wij horen dat Freek was

heengegaan en zoals zijn broer bij de bijzet-

ting in het familiegraf op de begraafplaats

Zorgvlied te Amsterdam zei; 'Nimmer waren

al zijn vrienden bijeen en dit zal dan ook de

eerste én de laatste keer zijn’.
Wij hadden er niet op gerekend hem al op zijn

57-jarige leeftijd te moeten verliezen, wij zijn
hem bijzonder dankbaar voor zijn medewer-

king aan ons tijdschrift en zullen hem blijven
missen.

Jaap Taapken

Mr. Johan Frederik Dons.

Freek Dons heeft ons vanaf zomer 1984 zeer

intensief redactioneel bijgestaan. Zijn liefde

tot de natuur was hem bijna aangeboren en

wij kenden elkaar reeds lange tijd totdat hij
zich door een toevalligheid meer voelde aan-

getrokken tot ons tijdschrift. Zeer concen-

tieus (zoals hij was) schaafde hij als beroeps-

corrector de ons aangeboden artikelen bij en

daar discussieerden wij dan ook over tot in

den treure. Later begon hij ook drukproeven

voor ons door te nemen en daarbij waren zijn
op- en aanmerkingen van bijzonder grote
waarde. Ook aan de Vogelkalender 1986

werkte hij zeer intensief mee.

Vrolijk en opgewekt, vaak met een grap en

een grol, had hij een bepaalde stijl die bijzon-
der innemend was. En dat ondanks zijn vaak

moeilijke gezondheid, waar hij zich totaal

niet door uit het veld liet slaan.


