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Jan Verwey Bibliotheek. 
 
Zoals u bekend is heeft onze Vereniging de beschikking gekregen over 
een aantal boeken over de natuur, speciaal over vogels, welke hebben toe-  
behoord aan onze voormalige plaatsgenoot Jan Verwey. 
Als zoon van de dichter Albert Verwey woonde hij in zijn jeugd in de 
Villa Nova aan de Zeeweg. Een goede tien jaar geleden zijn wij met hem in 
kontakt gekomen. Hij schreef een voorwoord in het boekje "De vogels van 
Noordwijk" en kwam verschillende malen naar Noordwijk. 
Bij één van zijn bezoeken aan Noordwijk sprak hij over de mogelijkheid zijn 
boeken hier in ons dorp onder te brengen. Er zijn toen wat kontakten ge-  
weest met de Openbare bibliotheek in Noordwijk, waarna wij het plan 
hebben opgevat om tot een Natuurcentrum te komen. 
De uitvoering van dit plan bleek niet zo eenvoudig. Eerst werd de Hum-  
melhof geprobeerd, vervolgens de Finse school en uiteindelijk werd ons 
door de gemeente een lokaal in de Kleine Zeester aangeboden. Voor een 
natuurcentrum was dit te klein, voor een bibliotheek en wat kleine 
bijeenkomsten was het echter wel te gebruiken. De huurprijs vonden wij 
echter dermate hoog, dat dit toch is afgeketst. 
Er is nu een tijdelijke oplossing gevonden, om de bibliotheek onder te 
brengen. Het betreft de kelder achter het pand Schoolstraat 31, ingang 
op het hofje Lombok. Het is niet al te groot, maar voorlopig kan de 
bibliotheek hier worden ondergebracht en kan dan gaan functioneren 
voor de Noordwijkse gemeenschap. 
De kollektie zal worden aangevuld met de boeken die reeds in het bezit 
waren van de Vereniging, o.a. de kollektie van ons voormalig erelid 
de heer Vermaas. Daarnaast is er een groot aantal afleveringen van 
tijdschriften op natuurgebied voorhanden en ligt er het aanbod van en-  
kele leden boeken in bruikleen af te staan. 
Zijn er leden die dit voorbeeld willen volgen? Eén telefoontje (10210) 
en we komen ze halen. 
Vanaf zaterdag 17 december a.s. gaan de deuren van de Jan Verweybiblio-  
theek open. Het is de bedoeling dat dit steeds op zaterdagen het geval 
zal zijn en wel 's morgens van 10.30-12.30 uur. 
De officiële opening hopen we in januari te houden, samen met één of 
meer dochters van de heer Verwey. U hoort daar nog nader van. 
Ook alle uitgaven van de Vereniging, posters van Vogelbescherming en de 
uitgaven van de IVN zullen voortaan in de Bibliotheek te koop zijn. 
 

namens het bestuur, 
Willem Baalbergen. 
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Geknipt: De Zuidamerikaanse Kondor is verwant aan de Ooievaar. 

De Zuidamerikaanse Kondor die altijd model staat voor de gieren in het  
algemeen, is helemaal geen roofvogel en dus geen gier ook, aldus Claus  
Konig, een Duits bioloog. Hij vergeleek een groot aantal gieren van de  
Oude wereld(Europa, Azië, Afrika) met die van de Nieuwe wereld(Amerika).  
Bij deze vergelijkingen kwam het volgende aan het licht: 
-Amerikaanse gieren bezitten geen echte grijptenen, wel sterke nagels, maar  
iets goed vastgrijpen kunnen ze alleen door erop te gaan staan; 
-De achterteen van de Amerikaanse gier is kort en lijkt op die van de  
ooievaar. 
-Amerikaanse gieren hebben geen stem, ze sissen en maken knappende gelui- 
den, terwij1 veel roofvogels welluidend kreten kunnen slaken. 
-Amerikaanse gieren hebben geen neustussenschot, echte gieren wel. 
Ook in gedrag lijken de Amerikaanse gieren meer op ooievaars dan op roof- 
vogels. Kortom de verwantschap is slechts schijn, veroorzaakt door het feit  
dat beide soorten aaseters zijn. Ze bezitten beide sterke snavels, naakte  
kop en hals en zijn goede zwevers.(NRC, 3 november 1983) 
 
 




