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kennis moeten overdragen. Per slot is dat toch één van de voornaamste taken van  
onze verenigingen. 
Eén en ander heeft wel tot gevolg dat de, al min of meer traditioneel geworden  
Groene Cursus wat in het gedrang is gekomen. Wel zijn er plannen om hier komend 
voorjaar iets aan te doen. 
U hoort er nog van, te zijner tijd. 
 
          Willem Baalbergen 
 
 
                       -------------- 
 
In Memoriam Jan Verwey 
 
Dezer dagen kregen wij bericht dat onze oud plaatsgenoot Dr. Jan Verwey is ge- 
storven. 
Hij was een zoon van Albert Verwey, de dichter en schrijver. Hij was een van de  
zeven kinderen. "Een uit zeven" heet ook het aardige boekje dat Jans zuster Mea  
heeft geschreven. Het beschrijft het familieleven van de Verweys op "Villa Nova",  
de nu helaas afgebroken villa op de hoek van de Nieuwe Zeeweg en de Prins Hendrik- 
weg. 
Jan Verwey bracht zijn jeugd in Noordwijk door, en keek daarbij ook naar vogels. 
Het blad "De Levende Natuur" staat omstreeks 1920 bol van artikelen over de 
vogels rondom Noordwijk. 
Met zijn vriend Brouwer (ook dit jaar overleden) stichtte hij in die jaren het 
Vogeltrekstation Noordwijk aan Zee. Het begin van een werkzaam leven in kontakt  
met de natuur. Zijn uiteindelijke werk vond hij op het Zoölogisch Station te Den 
Helder. 
Wij kwamen met Verwey in kontakt bij het samenstellen van het boekje "De Vogels van 
Noordwijk". We gebruikten veel van zijn waarnemingen; hij las ons geschrijf kritisch 
door en schreef een voorwoord in het boekje. 
Later kwam hij naar Noordwijk bij de opening van de tentoonstelling "Nog Natuur in 
Noordwijk?". 
Ook al woonde hij hier al jaren niet meer, de omgeving bleef hem trekken. Via de 
"Strandloper" hield hij zich op de hoogte van wat er zich hier op vogelgebied 
afspeelde. 
Jan Verwey. We bewaren aan hem de beste herinneringen. Het zou een goede zaak zijn 
als we in Noordwijk deze herinneringen op de een of andere manier blijvend zou- 
den kunnen maken. 
 

Willem Baalbergen 
 
 
 

                       -------------- 
 
 
 
STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
 
Onder deze kop worden we nu ingelicht over het wee, maar-naar ik hoop- vooral het wel 
van de STIchting VOgelasyl NOordwijk. De naam werd vast en zeker bedacht door de 
huidige secretaris van de Stichting, Ees Aartse. 

 




