BOEKBESPREKING
Frank Sidler
Rectificatie
In de vorige Kruisbek staat een bespreking van “Vogels kijken op Lesbos”. Per
abuis is een verkeerde prijs genoemd. Het boek kost slechts € 19,95 in plaats van
de genoemde € 29,95.

VERHALEN OVER TEXELSE VOGELGEBIEDEN
Auteur:
Fotografie:
ISBN:
Uitgegeven door:

Adriaan Dijksen
Adriaan en Sytske Dijksen, Foto Fitis
978 90 8207 695 0
www.texelnu.nl

In de serie Verhalen…
over diverse Texelse
onderwerpen zoals de
strandpalen,
schapenboeten, strandvondsten,
walvisvaarders en tuunwallen is nu ”Verhalen
over Texelse Vogelgebieden” verschenen. De
auteur Adriaan Dijksen
vertelt in het kort over
het eiland, de aantallen
vogels die worden waargenomen, de vogeltrek
en de broedvogels. Aansluitend geeft hij een
indruk van achttien vogelgebieden. Voor diegenen die voor het eerst
het eiland bezoeken is
het een eenvoudige
maar overzichtelijke en
handige leidraad. Voor hen die er vaker komen is het een aangename herkenning.
Een bladzijde met adressen voor meer informatie van algemene aard of juist op
het gebied van vogels en excursies maakt dit boekje compleet. De vele prachtige
foto’s zijn een genot om naar te kijken.
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ZAKGIDS KUST- EN WADVOGELS
Auteurs:
ISBN:
Uitgegeven door:
Prijs:

Peter Hayman en Rob Hume
978 90 8207 695 0
Tirion Uitgevers i.s.m. Vogelbescherming
Nederland en Vogelinfocentrum Texel
€ 10,00
“Met hun project ‘Rust voor
vogels, ruimte voor mensen’
slaan Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea,
Landschap Noord-Holland, Het
Groninger landschap, de provincies Noord-Holland en Friesland
met hulp van het Waddenfonds
de handen ineen om de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in
het Waddengebied sterk te verbeteren. Tegelijkertijd wordt het
kijken naar vogels leuker en
aantrekkelijker gemaakt. Zo
gaan vogels en mensen samen
op het wad.”
De zakgids “Kust- en wadvogels”
sluit daar fraai op aan. Een handig formaat, de meest voorkomende vogels in diverse kleden,
een vergelijking in grootte met
een stadsduif, achterin de tien
beste vogelgebieden van onze
Waddeneilanden Kortom, een
leuke gids voor een leuke prijs
voor de beginnende vogelaar.
Jammer dat een register ontbreekt.
Kijk voor meer informatie op
www.vogelbescherming.nl/
rustvoorvogels.
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REFLECTIONS OF THE INNER SELF
Dreams and visions of nature

Auteur/fotograaf/uitgever: Jan van der Greef
Een fotoboek? Ja. Alleen een fotoboek? Nee, zeker niet!
Jan van der Greef schrijft in zijn, in eigen beheer uitgegeven, boek met pen en
met licht (foto-grafie = schrijven met licht) een adembenemend verhaal over de
ontwikkeling die hij als mens en als fotograaf doormaakt in zijn hobby, de natuurfotografie.
Tijdens de lezing die hij eerder dit jaar hield voor de afdeling Driebergen/Doorn
werden de aanwezigen al getrakteerd op een aantal ongelooflijk bijzondere opnamen die we nu in het boek tegenkomen. In het verslag over die lezing (de
Kruisbek 2012-2, p. 24-25) schreef ik onder andere: “Getroffen door polio raakte

Jan gebiologeerd door de vrijheid van de vogels. Hij gaat meer en beter kijken, hij
gaat fotograferen en vindt op zijn reizen talloze adembenemende momenten van
overweldigende schoonheid maar soms ook van een betoverende ontroering… Via
technische hoogstandjes ……… haarscherpe foto’s van kolibri’s’.
De foto hiernaast - “Touché”heeft hem op dinsdag 21 oktober
de BBC Award opgeleverd.

“……Jan wil meer en Jan kan
meer. Hij is een stap verder. De
kunstenaar Jan neemt ons mee
naar zijn atelier. Adembenemend
aanschouwen we zijn creaties die
ontstaan zijn uit wat hij noemt
‘schilderen met licht.”
Naarmate je je verder laat meevoeren op Jans creatieve reis, raak je geïntrigeerd
door de kracht waarmee hij onscherpte benut om je te laten focussen op de emoties van het onderwerp.
Het boek is een goedgevulde bibliotheek vol emotionele hoogtepunten, die met
een grote zorgvuldigheid, behoedzaam maar trefzeker, uit de natuur werden losgeweekt. Stuk voor stuk impressies die met de precisie van een chirurg, het “fingerspitzengefühl” van Jan en met behulp van moderne technieken zijn vastgelegd.
Een onbetaalbare kunstcollectie die je beet kunt pakken en mag koesteren. Een
boek dat door zijn bijzondere kaft al direct warm aanvoelt. In zijn teksten weet
Jan met weinig woorden, oneindig veel gedachten op te roepen.
Het boek heeft inmiddels nationale en internationale erkenning gekregen. Een van
de eerste reacties kwam van Sir David Attenborough die sprak over “an magnificent book”. Jan Vermeer: “Ik durf de vergelijking te maken met het fameuze boek
Creations van Ernst Haas. Waar Haas is gestopt, gaat Van der Greef verder met
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versie 2.0! Rosamund Kidman Cox, schrijver, editor van BBC Wildlife Magazine en
World Press jurylid 2104: “This book will be an inspiration to many. There is originality here and great sensitivity. Some of the pictures are impressionistic, others
are memorable portraits, but the most powerful images can be described as homages to nature, worthy of hanging in any art gallery.” Christopher Dodds, Canon
Northern Explorer of Light: “Reflections of the inner self is an evocation of his
artistic dreams; it is a visual, superbly artistic and a beautiful dream. A sublime
collection of delightfully created and composed imagery. Truly a portfolio that will
inspire and delight the most gifted of nature photographers and nature lovers
alike.… Well done Jan!”

Leden van de Vogelwacht Utrecht kunnen het boek eenvoudig bestellen door het
invullen van het bestelformulier op onze website: Homepage > Bibliotheek >
Boekbesprekingen > Reflections of the innerself.
Het boek kan worden toegestuurd (extra verzendkosten) maar - na telefonische
afspraak - ook worden afgehaald op één van de onderstaande adressen.
Jan van der Greef, De Beaufortlaan 8, Driebergen, tel. 0343-518491;
Bert Geelmuijden, Beatrijspad 33, Amersfoort, tel. 033-4700585;
Frank Sidler, Esdoornlaan 6, Bilthoven, tel. 030-2280037;
Wilco Stoopendaal, J.Lievenshage 42, Nieuwegein, tel. 030-6039479;
Willem ten Broeke, Raiffeisenlaan 57, Utrecht, tel. 030-2710860;
Trees Weggemans, J.Homan van de Heideplein 66, Maarssen, tel. 0346-830588.

Zie ook pagina 41 voor lezing Jan van der Greef.
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