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In memoriam Prof Dr. G. J. v. Oordt

Door K.H. Voous

Toen Professor Van Oordt op 19 maart 1962 de zeventigjarige leef-

tijd had bereikt en op 1 oktober daaropvolgend met het houden van

een afscheidscollege in de aula van de Rijksuniversiteit van Utrecht

zijn ambtelijke loopbaan had afgesloten, heeft niemand kunnen ver-

moeden, dat de toen nog zo vitale emeritus nog geen jaar later van

ons zou zijn verdwenen. Op 22 april 1963 overleed hij tijdens een

excursie met Dr. G. A. Brouwer naar de Duurswoudse heide (Fr.)
in de wapenrusting van de ornitholoog, nl. met de veldkijker om de

hals, zittend aan de wegrand.
De verdiensten van Prof. Dr. Gregorius Johannes van Oordt op het

gebied van de ornithologie en de vogel- en natuurbescherming zijn
vele. Daarvan en van zijn talrijke andere wetenschappelijke werk-

zaamheden wordt uitvoerig gewag gemaakt in het boekwerkje, „G. J.
van Oordt, his contributions to science”, dat bij gelegenheid van zijn
afscheid door een aantal collega’s, leerlingen en medewerkers van het

Zoölogisch Laboratorium te Utrecht en door enkele medewerkers in

ander verband werd samengesteld. Het is een droeve gedachte dat

schrijver dezes een jaar geleden met vreugde voor deze bundel het

hoofdstuk „G. J. van Oordt; ornithologist” samenstelde, terwijl hij
thans dezelfde gegevens als een „in memoriam” moet interpreteren.
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Uit de bovengenoemde bundel zijn de zakelijke gegevens voor een

levensbericht over Van Oordt thans gemakkelijk te verkrijgen.
Van Oordt heeft een uitsluitend academische loopbaan achter de rug.

Hij promoveerde in 1921 bij Professor Nierstrasz over een embryolo-
gisch onderwerp, was sedert 1925 conservator en later lector in de

zoölogie en vanaf 1945 hoogleraar in de algemene zoölogie en endo-

crinologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Slechts zijdelings, doch

met geheel zijn hart, gingen daarbij zijn bemoeiingen uit naar de or-

nithologie. Hij was sedert 1924 bestuurslid van de Nederlandse Orni-

thologische Vereniging, welke vereniging hij als secretaris, redacteur

en later als bibliothecaris tot aan zijn emeritaat heeft gediend. Of-

schoon Van Oordt beweerde de ornithologie slechts als een hobby te

beoefenen, was hij zeer deskundig op dit gebied en moet hij tot

de beste Nederlandse veldornithologen worden gerekend. Van de

stroom van niet minder dan 200 publicaties die uit zijn pen is gevloeid,
handelen niet minder dan 93 over vogels, terwijl alle 12 publicaties
uit zijn jeugdjaren (1911-1919) op veldornithologische onderwerpen

betrekking hebben.

Wat Van Oordt voor de natuur- en vogelbescherming in ons land

heeft gedaan, wordt in de boven aangehaalde bundel door Dr. J. C.

van de Kamer en Dr. J. Wikke in negen pagina’s beschreven. Als

voorzitter en lid van vele commissies heeft Van Oordt zowel in orga-

nisatorisch en ambtelijk vlak, als ook practisch veel voor het behoud

van natuurlijke terreinen met de daarbij behorende avifauna gedaan.
Op deze plaats moge daarom zijn opbouwende werkzaamheden en

voortdurende waakzaamheid ten behoeve van de vogelbescherming in

Nederland met ere en in weemoed worden herdacht.

Het adres van de schrijver luidt: Prof. Dr. K. H. Voous, v. d. Duyn v. Maas-

damlaan 28, Huizen (NH).
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