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Van:  Ruud Heemskerk 
Verzonden:  zondag 24 oktober 2004 10:44:14 
Aan:  strandloper_nl@hotmail.com 

Onderwerp:  natuurkalender :foto van de Grauwe franjepoot 

 
 

Grauwe franjepoot, gefotografeerd op Vlieland vlak  

achter het Posthuis tijdens de Vlieland excursie.  

datum: 20040919   

 

Groet,                 

Ruud  

 

 

 

Van:  Aad Bijl  

Verzonden:  donderdag 25 november 2004 17:58:03 

Onderwerp:  Hamerkop 

 
Dag allemaal, 
Zojuist heb ik bij Jelle het boek Birds of the World ingezien.  
De exoot in Leeuwenhorst die ik gisteren spotte was inderdaad een Hamerkop 
 zoals Jelle en Ab reeds veronderstelden. Alleen in de grootte heb ik mij vergist.  
Een Hamerkop is groter dan een ralreiger maar tja, die zie ik ook niet iedere dag. 
 Vanmiddag heb ik er wel naar uitgekeken maar vanwege de mist ....... Hebben  
jullie tijd en is er geen mist ga dan eens kijken.  
Hij zat bij de houten brug bij de kleine vijver. 
Groeten, Aad 

 

Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 

Jelle van Dijk 

Boeken van Jaap Vink 
 
Al weer een aantal jaren geleden (1998) overleed 

Jaap Vink, de bij velen bekende eigenaar van de 

winkel in tabakswaren op de hoek van de 

Molenstraat en de Wilhelminastraat.  

Na het overlijden van zijn echtgenote in januari van 

dit jaar werd het ouderlijk huis ontruimd. Hierbij 

trof de familie een uitgebreide boekenverzameling 

aan. Deze boeken zijn aan de Jan Verwey 

Bibliotheek geschonken. 

Wat het eerste opvalt, is dat de titels alle continenten 

omvatten. Jaap Vink wilde namelijk een lijst 

aanleggen van alle vogelsoorten van de wereld.  

Dat zijn er bijna tienduizend! Hij begon lijsten per 

familie op te stellen en noteerde daarbij van elke 

soort die hij kon vinden: wetenschappelijke naam, 

Nederlandse naam (zonodig zelf uit het Engels 

vertaald) en het gebied waar de vogel voorkomt. Dit 

alles werd keurig genoteerd op geperforeerde vellen 

papier die werden opgeslagen in ringbanden. 

Om deze lijsten zo volledig mogelijk te krijgen, 

werden in de loop der jaren allerlei boeken 

aangeschaft.  

Natuurlijk zijn hierbij bekende boeken die wij al in 

onze bibliotheek hebben. Ook zijn er boeken over 

volièrevogels die niet zo goed in onze bibliotheek 

passen. Er zal geprobeerd worden hiervoor een 

passende bestemming te vinden. 

Een mooie aanwinst voor de Jan Verwey 

Bibliotheek vormen twee stapels! De eerste stapel 

betreft een aantal boeken met prachtig werk van 

beroemde tekenaars.  
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Genoemd kunnen worden in dit verband: 

Birds of the World (Austin & Singer, 1975) 

Bird Life (Perrins & Cameron, 1976) 

The World Atlas of Birds (!974) 

Birds (Gooders, 1975). 

De andere stapel betreft vogelgidsen 

(determinatiegidsen) van allerlei landen en 

continenten. We vinden het tegenwoordig bijna 

vanzelfsprekend dat er vogelgidsen te koop zijn van 

landen als Oman, Equador en Bhutan. In de jaren 

zeventig en tachtig was dat evenwel nog helemaal 

niet het geval. Jaap Vink begon dat soort boeken te 

verzamelen om zijn lijsten zo compleet mogelijk te 

krijgen. In de Jan Verwey Bibliotheek zijn o.a. 

opgenomen: 

Birds of the USSR (1984) 

Birds of the Indian Sub-Continent (1987) 

Birds of China (1980) 

Birds of New Guinea (1986) 

Birds of Australia (1981) 

Birds of Mexico (1973) 

Birds of the Middle East and North Africa (1988) 

Birds of the South-West Pacific (1978) 

Birds of East Africa (1963) 

Birds of the West Indies (1981). 

Leuk om te vermelden is dat het laatstgenoemde 

boek geschreven is door de enige echte James Bond. 

De schrijver van de bekende boeken over James 

Bond, Ian Fleming, gebruikte de naam van deze 

vogelaar om zijn held 007 een vlotte naam te geven. 

Fleming woonde indertijd op Jamaica, waar hij 

vermoedelijk de toen befaamde vogelaar James 

Bond enkele malen ontmoet heeft. Het boek over de 

vogels van West-Indië verscheen voor het eerst in 

de jaren vijftig van de vorige eeuw en beleefde vele 

herdrukken. 

Het is in deze tijd nauwelijks meer voor te stellen 

dat zo’n dertig jaar geleden er nog geen overzichten 

bestonden van alle vogels van de wereld. In het 

verleden ben ik nog wel eens opgebeld door 

postzegelverzamelaars die vroegen of er een 

naamlijst bestaat van alle vogels ter wereld.  

 

De momenteel meest gebruikte lijst verscheen in 

1990: Distribution and Taxonomy of Birds of the 

World (Sibley C.G. & Monroe B.L.). Tegenwoordig 

wordt het ons al heel eenvoudig gemaakt. De 

Checklist van Sibley-Monroe is gemakkelijk op het 

internet te vinden en vermeldt 9993 soorten! 

Aardiger is het natuurlijk eens een deel van Birds of 

the World (Lynx Edicions, Barcelona) in te zien. Dit 

standaardwerk telt nu reeds negen dikke delen. Elke 

vogelsoort krijgt hier een stuk tekst met veel 

bijzonderheden, een fraaie afbeelding en een 

verspreidingskaart. 

 
 

Ode aan Vlieland 
 

Koene Vegter 

 

Terwijl in Noordwijk de Europese defensietop zich 

met militaire parafernalia meende te moeten 

omringen en sombere vredesactivisten hun 

protestdoeken opstaken, besloot een select 

gezelschap natuurvrienden dat het beter was het 

weekend van 17 tot 19 september 2004 op één der 

waddeneilanden door te brengen. Als doel hiervoor 

hadden zij het bij velen geliefde Vlieland voor ogen; 

een keuze die schrijver Gerrit Jan Zwier in zijn 

recente boek Mijn Wadden tot de categorie 

‘paradijselijk’ rekent. Zonder nu gelijk in 

theologische exegeses te vervallen is het misschien 

wel aardig om verslag te doen hoe het hun hierbij is 

vergaan. Redelijk aards moeten wij eigenlijk 

constateren, maar toch ook met bijzondere 

ontmoetingen die zeker binnen de Zwier-categorie 

vallen zoals het vervolg van dit verhaal zal leren. 

Zoals wel vaker bij een wat ongestructureerde groep 

voltrok het begin zich in enigszins onzekere sfeer, 

zelfs toenemend tot lichte paniek toen schrijver 

dezes, die zich om als organisator ook op zijn 

leeftijd nog moeiteloos op kop te kunnen blijven van 

zijn supersnelle Gazelle Medeo had laten 

vergezellen en als gevolg daarvan eenzaam op de 




