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Nieuws uit de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Na de overbrenging van de privéverzameling natuurboeken van Jan Verwey naar 
Noordwijk, nu ruim een jaar geleden en de vorming van een Jan Verwey Biblio- 
theek is deze verzameling al weer aanmerkelijk uitgebreid. Velen gaven boe- 
ken cadeau en met name de schenkingen van D.Vermaas en Johan Moerkerk zorg- 
den voor een flinke uitbreiding. 
Op dit moment zijn er ongeveer 400 boeken en meer dan 1000 tijdschriften.  
Prachtige standaardwerken, lezenswaardige reisverhalen uit het begin van de- 
ze eeuw, een bijna 100-jarige reeks van het beroemde tijdschrift "De leven- 
de Natuur", natuurgidsen en eenvoudige toeristen-natuurgidsjes, bieden voor  
elk wat wils. 
 
Op dit moment zijn Dhr.V.d.Meulen, Marian Bos en Kitty v.d.Meer bezig met  
het maken van een duidelijke catalogus. In het begin werden zij geholpen  
door An van Koppen, Henny ter Mors en Caroline van Kekeren. 
Deze catalogus die al flink gestalte begint te krijgen, biedt de mogelijk-  
heid zowel op schrijver als op onderwerp de boeken terug te vinden. Hoewel  
het accent nog op de vogels ligt, is over veel onderwerpen informatie te  
vinden voor werkstukken, natuurreizen of gewoon om wat te lezen. 
 
Neem bij voorbeeld Texel. Volgend jaar zullen we waarschijnlijk ons wadden- 
najaars-weekend op dit eiland door gaan brengen. Onze bibliotheek herbergt  
het boek Texel het vogeleiland van Drijver, een prachtig beschrijvend boek  
over het Texelse landschap, de geschiedenis en natuurlijk over de vogelwereld. 
Ondanks het feit dat dit boek al heel wat jaren geleden geschreven is, biedt  
het toch heel wat inzicht. Het boek, met een voorwoord van Jan P.Strijbos, be- 
hoort tot de standaardwerken voor iedere vogelaar. 
Statistischer van opzet is het boekje "De vogels van Texel" van Van Orden  
en Dijksen. Net als onze uitgave "DE vogels van Noordwijk" wordt hierin een 
opsomming van alle vogels en hun voorkomen gedaan. De uitgave is van zo'n 20  
jaar geleden en biedt nog een redelijk beeld van het voorkomen van de vogels  
op Texel. Toch zullen zeker ook verschillen met de huidige toestand op te  
merken zijn. 
Het boek TEXEL van Jac.P.Thijsse, één van de beroemde Verkade-albums, is waar-
schijnlijk het eerste werk dat de veelzijdige natuur op dit eiland compleet 
beschrijft. Het is zowel als leesboek en als kijkboek leuk om eens in te 
zien. Dit album en ook de andere Verkadealbums worden, gezien hun ouderdom  
en zeldzaamheid niet uitgeleend. Wel is het mogelijk tijdens de openingsuren  
in het centrum deze boeken eens door te bladeren. 
Tenslotte is er het boekje van J.Poort :"Gans omspoeld door zilte baren".  
Hierin worden alle waddeneilanden beschreven. Er wordt met name op de ge- 
schiedenis ingegaan. Een wat nadere kijk dus op Texel en de overige eilanden  
dan in de al eerder genoemde boeken. 
Voor wie nog wat meer algemene gegevens over de wadden en de andere eilanden wil 
hebben, volgen hier nog wat interessante titels: 
  -Het Waddenbulletin, tweemaandelijks tijdschrift, compleet vanaf 1974. 
  -Op de grens van land en zee, door Jan v.d.Kam. 
  -Leven op het wad, door V.d.Hoek en Kampen. 
  -Wadlopen, door Niemeyer. 
  -Vlielands wegwijs, uitgave VVV Vlieland. 
  -Vlieland van Hors tot Horn, door Pronker en Van Eck. 
  -Op zoek naar Vlielands verleden, door D.Vermeulen  
  -De vogels van Terschelling, door J.Tanis. 
 
Dit is slechts een greep, een waddengreep ditmaal. Er zijn veel meer boeken  
en dus mogelijkheden. Kom gerust eens een boek voor drie weken lenen, want  
ze zijn er ook voor u. Iedere woensdag- ,zaterdag- ,en zondagmiddag kunt u  
boeken lenen en terugbrengen. 

Hein Verkade 
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