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’Een Vogelaar met een Camera’
Uniek levenswerk van René van Rossum

Wat een uniek levenswerk van René van Rossum, een boek van 1,9 kg en 360  

pagina’s dik ! Vol met vele schitterende vogelfoto’s, gelardeerd met mooie landschaps-

opnames en verschillende, vaak nostalgische, plaatjes van bonte verzamelingen  

vogelaarsgezelschappen. 

De opnamen zijn gemaakt in de afgelo-
pen 50 jaar in Nederland en tijdens  
verschillende reisbestemmingen van de 
fotograaf. Als geboren en getogen  
Katwijker is René vooral bekend als 
trekteller en fotograaf van de drie vogel-
trektelposten die Katwijk rijk is, name-
lijk Berkheide, Savoy en De Puinhoop. 
Een relatief groot deel van de foto’s  
betreft dan ook vliegende vogels. Door 
de, in de meeste gevallen, uitstekende 
kwaliteit zijn deze dynamische opna-
men zeker op hun plaats in dit boek en 
een mooie afwisseling van de, meer  

statische, opnamen van pleisterende 
vogels.
Het overgrote deel van de opnamen is 
gemaakt in het huidige digitale tijd-
perk. De fotografie heeft in deze periode 
een gigantische ontwikkeling door-
gemaakt. Zowel de verbeterde foto- 
apparatuur als ook de verschillende  
foto-bewerkingsprogramma’s hebben 
een extra ‘boost’ gegeven aan de vogel-
fotografie. Echter is het toch vooral ook 
de kwaliteit en deskundigheid van de 
fotograaf die dat ultieme moment weet 
vast te leggen!
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Keuzestress
De keuzestress kan ik me voorstellen 
bij de samenstelling van dit boek. Want 
dat René vele nationale en internatio-
nale natuur- en vogelbladen heeft voor-
zien van de fraaiste foto’s is bij de door-
gewinterde vogelaar al jaren bekend. 
Ook voor de Fitis maken we regelmatig 
dankbaar gebruik van zijn ongekende 
fotoverzameling.
Een kanttekening is wellicht dan ook te 
maken bij de keuze van de foto’s. Het 
boek geeft vooral een beeld van de vele 
(vrij) algemene vogels die in Nederland 
voorkomen, aangevuld met de nodige 
zeldzaamheden waar René, als ‘twit-
cher’ en fanatieke ‘Dutch Birder’, naar 
toe is geweest. Die zeldzaamheden zijn 
voor mij persoonlijk vaak een feest van 
herkenning, echter de gemiddelde voge-
laar zal op sommige momenten enigs-
zins verward naar een dergelijk plaatje 
kijken. Veel zeldzaamheden gaan ver-
gezeld van korte, leuke anekdotes over  
de adrenaline kicks, stress en halsbre-
kende toeren, die uitgehaald moeten 
worden om getuige te zijn van een der-
gelijke zeldzaamheid. Het echte ‘twit-
chers’-bloed kruipt waar het niet gaan 
kan en overigens is het prettig om een 
flexibele baas te hebben !
De foto’s in het tweede deel van het 
boek, gemaakt tijdens de verschillende 
vogeltrips van de fotograaf, zijn stuk 
voor stuk opnamen van topkwaliteit, al 
geven deze vooral een persoonlijk in-
kijkje in de vakantiehistorie van René. 
Overigens wel een erg leuk inkijkje !

Blijft staan dat dit fraaie levenswerk 
een heerlijk boek is om doorheen te  
bladeren. Het is dan vooral ook een 
kijkboek en geen vogelgids, zoals de  
fotograaf en samensteller van het boek 
eveneens zelf aangeeft.

Een aanrader !

■ Han Buckx

360 pagina’s A4 | 1000 foto’s | 
3 telposten | Nederland en buitenland

Boek bestellen
E 25,- afhalen | E 33,- per post

Stuur een e-mail naar 
rene.van.rossum@kpnmail.nl

voor info bestelling


