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Bovendien was hij nog met tientallen personen in 

gesprek over weer nieuwe biografieën. De enige 

beperking die hij zichzelf oplegde was het feit dat 

de door hem beschreven personen voor 1950 

geboren moesten zijn. Na dit gesprek ging Voous 

zelf op zoek naar een uitgever. Dit leidde er toe dat 

in 1995 het boek In de ban van vogels bij uitgeverij 

Scheffers verscheen. 

Voor dit boek werd ook mij een lange vragenlijst 

voorgelegd. Aan de hand van de antwoorden stelde 

Voous vervolgens een biografie op, waarna via 

briefwisseling (alles met de hand geschreven!) naar 

een eindresultaat werd toegewerkt. Bij die 

gelegenheid heb ik hem ook verteld over de 

activiteiten van het Jan Verweij Natuurcentrum. 

Voous was zeer ingenomen met het feit dat wij ons 

centrum naar Jan Verweij hadden genoemd. In zijn 

biografie over Jan Verweij wordt dan ook het Jan 

Verweij Natuurcentrum nadrukkelijk genoemd. 

Op 12 mei 2001 heb ik Voous voor het laatst 

gezien en gesproken bij de presentatie van de 

Avifauna van Nederland deel 2. Hij informeerde 

naar het natuurcentrum en vroeg mij of er nog 

steeds zoveel Engelse Gele Kwikstaarten in de 

Bollenstreek zaten. In de pauze werden de drie 

ereleden van de NOU samen op de foto gezet: 

Karel Voous, Rudi Drent en de ook bij ons 

bekende Jo Rampen uit Katwijk. 

Dat Voous tot op het laatst een onderzoekende 

geest had, blijkt niet alleen uit zijn artikelen in het 

Vogeljaar over eenden, maar ook uit wat Willem 

Baalbergen mij vertelde. Voous had hem enkele 

weken voor zijn overlijden nog opgebeld om te 

vragen of hij bepaalde boeken over Afrikaanse 

antilopen had. 

Karel Voous was in de eerste plaats systematicus 

en museumornitholoog. De volgorde die hij 

vaststelde in zijn  List of recent holarctic bird 

species (1973) heeft tot het einde van de twintigste 

eeuw de soortvolgorde van alle vogelboeken en 

vogelgidsen in Europa bepaald. Zo beginnen alle 

vogelboeken met de duikers en eindigen met de 

gorzen. Pas recentelijk is daar in beide delen van 

de Avifauna van Nederland enigszins vanaf 

geweken. 

Zowel de Atlas van de Europese Vogels als het 

boek In de ban van vogels zijn in de bibliotheek 

van het Jan Verweij Natuurcentrum te raadplegen. 

 

Jelle van Dijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In memorian Joop de Groot-Beelen 

 

Op 31 december 2001 overleed Joop de Groot-Beelen op 78-jarige leeftijd.  

Joop werd opgeleid tot onderwijzeres en stond tot haar trouwen voor de klas. 

Daarna zorgde zij voor gezin en huishouding.  

Later, toen de kinderen de deur uit waren, wilde ze graag iets voor natuur en milieu 

gaan doen. 

Toen dan ook de eerste I.V.N.-cursus in Noordwijk startte schreef zij zich dadelijk 

in als cursist.  

In oktober 1977 kreeg zij haar "Diploma Natuurgids". Vol enthousiasme ging ze 

aan het werk. Samen met Anny van de Oever, Jo-Ann en anderen maakte ze de 

"natuurpaden" voor Noordwijk en omgeving. Ze zorgde voor de verspreiding en 

verkoop van de boekjes. 

Ook begeleidde ze heel wat schoolklassen in het Jan Verwey Natuurcentrum.Hoe 

we haar echter het meest zullen herinneren is in het kraampje tijdens het 

herfstnatuurspel in Leeuwenhorst. Honderden kinderen meldden zich bij haar en ze 

had voor iedereen een vriendelijk woord.Op 4 januari hebben haar kinderen haar 

vanuit hun huis op het Dobbelmanduin naar de Maria ter Zee kerk gedragen, 

alwaar wij afscheid van haar hebben genomen. 

 

Toos Bom 

 




