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overleed ons lid Dr. Piet Hirschler.

Zijn enthousiasme voor de vogelarij werd in feite pas geboren toen hij
in 1961 deelnam aan een nachtexcursie onder leiding van ons erelid,
voormalig Voorzitter van de VWG, de Heer Brander.
Zoals het vele andere discipelen van Brander verging, groeide dit
eerste sprankje enthousi asme al spoedig uit tot een "hobby", die zijn
vrije tijd grotendeels vulde. Zijn waardering daarvoor bleek o. a .
bij het afscheid van Brander als PW-excursieleider, op 25 november
1972, waar Dr. Hirschler namens alle volgelingen het woord voerde en
zijn d a nkbaarheid en bewondering niet onder stoelen of banken stak.
In 1964 werd Dr. Hirs chl er lid van onze VWG.
Na dus vele jaren van meelopen ' 1in het voetspoor van Piet Brander",
ging hij later veel op stap met jeugdige VWG-leden als Jowi de Roever,
Gerald Oreel en Ed Veling. Hirschler was byzonder leergierig, maar
bleef daarbij byzonder b e scheiden. Pas na v ee lvuldig aandringen van
Jowi c.s. stemde hij e r in to e , dat zij h em voorstelden a ls lid van
de "Club van Vogelkundigen".
Ondanks deze "onde rscheiding " , en d e vele verre-afstands-vogelreizen
die hij in lat e r jar e n maak te, in en buiten Europa, ble e f Dr. Hirschler onverminderd ook g e nieten van minder opwinde nd e waarn emingen dicht
bij huis, en ni e t a lleen v a n de vo ge ls, ma~r ook van de flora.
Van een wandeling door het Amsterdamse Bos, of - wat de flora betreft - v a n een b ez o e k aan het Vo ge l e ila nd, de Amstelveense parke n
of Thijsse's hof, keerd e hij e v e n gelukkig e n voldaan terug als van
een dagje Flevopolde rs of Texe l.
Het was een inspirerend ge no egen om met hem op p a d te zijn .
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