
- 2 – 
 

 
Johan Moerkerk overleden. 
 
Op 9 december j.l. hebben wij afscheid moeten nemen van Johan Moerkerk. 
Zelf al vanaf zijn jeugd geïnteresseerd in vogels, heeft hij vanaf de 
start in onze vereniging gewerkt. 
Eén van de eerste besprekingen, om tot een soort Vogelwacht te komen, 
werden bij hem aan de Golfweg gehouden. 
Wat hebben we een goede herinneringen aan zijn werkruimte in het sous- 
terrain onder zijn huis, waar hij vogels prepareerde. Daar veranderden  
onder zijn handen dood gevonden hoopjes veren tot levensechte vogels.  
Daar kon je met hem discussiëren over alles wat met de natuur te ma- 
ken had. Graag sprak hij ook over hoe het begon in Noordwijk, met Jan  
Verwey, jan P.Strijbos en zoveel anderen. Graag besloot hij dan altijd 
zijn verhaal met het karakteristieke zinnetje: "Man, schei uit.. " 
Met plezier vertelde hij dan over zijn goede contacten met Dr.Junge, 
destijds conservator van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie 
in Leiden. In dat museum liggen zeldzame vogels als een Grote Pijl- 
stormvogel en een Geelsnavelduiker, die door Johan op het Noordwijkse  
strand werden gevonden en door hem bij het museum werden afgeleverd. 
Later in zijn huisje op Lombok en tot zijn dood op zijn kamer in  
Hoogwaak, kon je hem vinden, wat onderuitgezakt in zijn stoel, om- 
ringd door boeken. Want lezen deed hij graag en veel. Eén van de eer- 
ste vragen, als hij bij je kwam buurten, was: "Heb je nog wat nieuws?" 
Dat nieuws was dan een boek of een nieuwe aflevering van British Birds. 
Hij las niet alleen veel boeken over vogels, maar ook over de visserij 
en de Schilderkunst. 
Daarnaast was hij bekend om zijn kritische instelling voor wat betreft 
verrekijkers. Menig verenigingslid kreeg van Johan te horen "Nou, dat 
ding is waardeloos!" Zelf legde hij reeds voor de oorlog z'n spaar-  
centjes opzij om een goede Duitse kijker te kunnen kopen en voor het  
raam op zijn kamer in Hoogwaak lag een prachtige Zeiss 10x40B, waarmee 
hij nog onlangs een Zwarte specht waarnam. 
Johan bezat door de vele uren die hij op het strand had doorgebracht, 
en door zijn passie voor lezen, een geweldige kennis van vogels, vooral 
van de vogels van strand en zee. 
In de bibliotheek van Verwey zit ook een boek over de trekvogels van 
Helgoland, geschreven door Gätke. Moerkerk had dit boek in jaren 
30 al eens van Verwey te leen gehad om te lezen. Onlangs las hij het weer, 
als één van zijn laatste boeken. 
Ons lid en voormalig bestuurslid van de vereniging, maar vooral onze 
vriend Johan is niet meer.  
We zullen hem missen. 
      Willem Baalbergen 




