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Boekbespreking ’Zuid - KennemerlandNatuurlijk’

Op het eerste oog valt meteen op dat veel aandacht is besteed aan

de lay-out van het boek: de cmslag bestaat uit een grote foto,

die van de voorkant tot de achterkant doorloopt (erg mooi); de

tekst is per pagina over twee kolanmen verdeeld en het lettertype

is mooi en duidelijk; de tekst wordt vaak onderbroken en geïllus-

treerd door vele fraaie foto's en door figuren; tevens zijn de bij-

schriften van foto's en figuren in een ander, kleiner lettertype

gedrukt en zijn korte achtergrondverhalen ook in een ander letter-

type en op een bruine achtergrond (wit voor de gewone tekst) ge-

drukt. Dit alles maakt het boek erg overzichtelijk, mooi cm in te

kijken en prettig leesbaar voor de lezer, die niet afgeschrikt

wordt door eindeloze lappen tekst.

Het papier is van een goede kwaliteit, waardoor de foto's goed

tot hun recht komen. Een nadeel is dat de kaft slap is (gemak-

kelijk kreukbaar) en ingelijmd, waardoor het boek er na intensief

gebruik mogelijk heel wat minder mooi uitziet dan nieuw (de tijd

zal het leren).

Een van de vele illustraties uit ”Zuid-

Kennemerland Natuurlijk”. Uit dit figuur

blijkt duidelijk de verdichting van het

padennet in de Kennemerduinen.

Het kon bijna niet anders: het besproken boek is deze keer ”Zuid-

Kennemerland Natuurlijk: vijfduizend jaar mens en natuur tussen

duinen en polders”.

Dit boek over de geschiedenis van natuur en landschap in Zuid-

Kennemerland en de wisselwerking daarvan met de mens is geschre-

ven door Jos Kluiters; de vele foto’s in het boek zijn van de be-

kende natuurfotograaf Frits van Daalen.
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De tekst zelf is duidelijk en gemakkelijk leesbaar geschreven, zon-

der moeilijke termen en ingewikkelde zinsconstructies. De vele

(139), al geroemde foto's zijn van een uitzonderlijke kwaliteit en

bevatten uiteenlopende onderwerpen (o.a. vogels, planten, zoogdie-

ren, landschappen en sfeerfoto's).

De figuren en tekeningen vind ik wat minder: de bijschriften in de

figuren zijn met de hand geschreven, hetgeen scms een beetje slor-

dig overkant. Saimige figuren zijl onvolledig: een legenda ont-

breekt bijvoorbeeld, zodat de betekenis van de verschillende kleu-

ren in de figuur niet afgelezenkan worden, en een ander figuur

(blz. 35) bevat zo weinig contrast, dat het bij oppervlakkig be-

kijken net lijkt of er geen aardappellandjes rond Zandvoort lagen.

De vele oude gravures van landschappen, renbaan, vinkebaan enz.

in vroeger tijden zijn echter allen goed en duidelijk overgekomen.

De tekst bevat overigens wel enige onvolkomenheden: zo wordt

0.a. gesproken van Jan van Gents i.p.v. Jan van Genten en zitten

vooral in de plantenamen hier en daar wat foutjes (Kiesgras

1.p.v. waarschijilijk Liesgras, Blauwe Kruidbremraap i.p.v. Blauwe

of Bitterkruidbremraap, Loogkruid i.p.v. Longkruid enz.).

Het boek bevat 6 hoofdstukken:

Berst wordt kort het ontstaan van het landschap in de regio uit-

gelegd; dan volgt het grootste hoofdstuk (70 blz.) over de dui-

nen, met daarna hoofdstukken over de landgoederen, de polders bij

Spaarnwoude, natuur in de stad en tot slot de toekomst van Zuid-

Kennemerland (voornamelijk over de nu spelende milieuproblemen).

Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een schitterende sfeerplaat

van het te behandelen landschap.

Elk hoofdstuk is onderverdeeld in kleine stukjes over verschillen-

de onderdelen van het landschap en met verschillende onderwerpen.

Zo bevat het duinhoofdstuk o.a. stukjes over de strandvlakte bij

IJmuiden, het zeedorpenlandschap, Duin & Kruidberg, vinkenbanen

en zure regen. Hoewel uiteenlopendeonderwerpen worden behandeld,

heeft het aantal onderwerpen over vogels de overhand. Bij de keu-

ze van de onderwerpen valt op, dat de auteur zeer goed op de hoog-

te is van zaken m.b.t. natuur en landschap, die op dit moment in

onze regio spelen. Zo worden zeer actuele onderwerpen als de

strandvlakte bij IJmuiden, zure regen, bosbeheer en de nota 'Eco-
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logisch beheer in Noord-Holand' besproken. Dab het boek up to da-

te is blijkt verder uit het stukje over de SOVON-atlas, welke pas

november 1987 uitkwam.

Uit de 2i bladzijde literatuurverwijzingen blijkt ook dat het lite-

ratuuronderzoek voor het boek gedegen is uitgevoerd. In deze lijst

worden echter niet alle auteurs van de betreffende literatuur ver-

meld; een vermelding van bijvoorbeeld "Cottaar et al" is wel gang-

baar in een tekst, maar niet in een literatuurlijst. Tevens is het

janmer dat voor diegene, die zich in een onderwerp wil verdie-

pen, geen literatuurverwijzingen in de tekst opgenomen zijl.

Al met al een boek dat thuishoort in de boekenkast van elke na-

tuurminnende Zuid-Kennemerlander.

Het boek is in elke goede boekhandel verkrijgbaar voor ƒ 55,=.

Ferdy Hieselaar


