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Kees Verweij benoemd tot erelid 
 

Jelle van Dijk 
 
Op de jaarvergadering van 26 maart 2004 nam 

Kees Verweij afscheid als secretaris van onze 

vereniging. Vanwege zijn buitengewone 

verdiensten voor de Vereniging voor Natuur- en 

Vogelbescherming Noordwijk stelde het bestuur 

voor om hem tot erelid van de vereniging te 

benoemen. Dit voorstel werd door de aanwezige 

leden met luid applaus ondersteund. Voorafgaand 

aan deze benoeming werd de scheidende secretaris 

door de voorzitter toegesproken. Hieronder volgen 

enkele fragmenten uit die toespraak. 

 

 
 

Het begin van Kees’ carrière als bestuurslid is 

enigszins in nevelen gehuld. Arie Cramer, 

secretaris vanaf de oprichting in 1966 tot en met 

1979, gaf in zijn jaarverslagen nooit aan hoe het 

bestuur was samengesteld. Ook werd vroeger de 

samenstelling van het bestuur niet op de 

binnenkant van het kaft van de Strandloper 

afgedrukt. Pas met ingang van het eerste nummer 

van 1977 werd dit gebruikelijk. De eerste 

vermelding van Kees als bestuurslid komen we 

tegen in het tweede nummer van 1976. Arie 

Cramer schrijft daar dat de heer C.M.J. Verweij 

herkozen is als bestuurslid. Ons hierop baserend 

zal Kees in 1972 of 1973 voor het eerst lid van het 

bestuur zijn geworden. Het staat in ieder geval wel 

vast dat hij er zo’n 30 jaar als bestuurslid op heeft 

zitten! Dit record zal voorlopig wel niet verbeterd 

worden! 

Over Kees gaan heel wat verhalen rond in onze 

vereniging. Zo herinner ik mij nog levendig een 

van de eerste waddenweekenden op Vlieland. Wij 

bivakkeerden daar in het roemruchte Posthuis. In 

dat weekend heeft Kees op iedereen een 

onvergetelijke indruk gemaakt. Niet direct door 

bijzondere waarnemingen, maar wel door de 

inhoud van zijn tas. Hierin bleken zich 44 

krentenbollen te bevinden! Verder bleek tijdens dat 

weekend dat een stevige borrel en een flink 

slaaptekort geen enkele invloed op zijn conditie en 

zijn humeur hebben. 

Als je de regelmatig terugkerende activiteiten van 

de secretaris op een rijtje zet, kom je over een 

periode van 30 jaar tot indrukwekkende getallen. 

Met grote nauwgezetheid en regelmaat heeft Kees 

gedurende zijn lange secretariaat grote aantallen 

stukken en stukjes geproduceerd: 

- 300 agenda’s voor en 300 notulen van 

bestuursvergaderingen 

- 180 keer een stukje in de Zeekant om een 

lezing aan te kondigen.  

- 180 keer een verslagje in de Strandloper 

over een lezing  

- 30 keer het jaarverslag van de secretaris in 

de Strandloper. 

 

Een taak van de secretaris is ook het verzenden en 

ontvangen van brieven. Van de vele brieven die 

verstuurd werden, zullen de brieven die geleid 

hebben tot het in gebruik nemen van een eigen 

natuurcentrum hem veel plezier hebben gedaan. 

Dat plezier werd nog veel groter toen vooral de 

eerste jaren regelmatig in ons dorp de naam Kees 

Verweij Natuurcentrum te beluisteren viel. 

Daarnaast was Kees de eerste secretaris die zich 

met de opbouw van een archief ging bemoeien. Hij 

was daar heel zorgvuldig in en bewaarde stukken 

die anderen wellicht weggegooid zouden hebben. 

Het archief groeide uit tot een indrukwekkende rij 

ordners.  

 

Ter gelegenheid van zijn benoeming tot erelid 

overhandigde de voorzitter een fraaie collage van 

foto’s waarop de jubilaris in allerlei situaties staat 

afgebeeld, beginnend met een boottocht bij 

Nieuwkoop in 1976 en eindigend met een recente 

excursie in de Wieringermeer. Tijdens een 

informeel samenzijn met de overige bestuursleden 

voorafgaand aan de jaarvergadering, was de 

scheidende secretaris een standaardwerk over de 

Nederlandse loopkevers aangeboden. 

 




