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Met veel genoegen wil ik hier dit boek over de Hoek van Holland
met een enkel woord aankondigen. Het is geschreven door 4 jongere
leden onzer Vereeniging, die dagen en weken lang in dit prachtige
natuurreservaat doorbrachten en het onder alle weersomstandigheden
bezochten. Het keurig uitgegeven werk - jammer alleen die vele
storende drukfouten, zelfs hier en daar in de naam van een der
auteurs - geeft ons dool' zgn frissche verhaaltrant en vooral door de
zeldzaam mooie foto's een heel duidelijk beeld van wat er leeft en groeit
in dit merkwaardige landschap, dat daar ten Zuiden van de Nieuwe
Waterweg in al zÜn gevarieerdheid ligt.
De Hoek van Holland - waarom wordt deze karakteristieke naam
tegenwoordig zoo dikwijls vervangen door het nietszeggende "Beer"? is in mijn gevoel dat gebied van ons land, waar men ornithologisch
gesproken in een klein bestek de grootste afwisseling vindt. Alle
deelen van het plus minus 1500 H.A. groote gebied, dicht begroeide
duinen en kale stranden, slikken en kreeken, rietland en polder, dennen-,
liguster- en vlierbosschen, weide en bouwland. hebben hunne karakteristieke broed vogel- en trekvogelsoorten ; nooit zal een bezoek aan den
Hoek, in welken tüd van het jaar ook, een gevoel van onvoldaanheid
geven. Al dit moois wordt in een twintigtal hoofdstukken beschreven,
terwijl aan het einde van het boek een lijst der aan den Hoek waargenomen vogelsoorten gegeven wordt.
Ik raad een ieder, die den Hoek kent, aan dit boek als een herinnering aan het daar waargenomene aan te schaffen. En degene, die
de Hoek nog niet kent, zal na lezing van dit boek alles in het werk
stellen om zoo spoedig mogelijk, na de verkregen toestemming, een
bezoek te gaan brengen aan dit vrijwel nog ongerepte natuurreservaat.
G. J. VAN OORDT.
B. B. RIVIÈRE. - A H i s tor y
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Dit werk is, hoewel het slechts de ornithologie behandelt van één
Engelsch graafschap, ook voor ons Hollanders van belang, omdat Norfolk van Engeland wel dat gedeelte is, dat geographisch de meeste
overeenkomst met ons land vertoont. Ieder heeft wel eens gehoord van
de Norfolk Broads, die niet alleen landschappelijk, maar ook floristisch en
faunistisch zeer veel overeenkomst bezittën met onze laagveenplassen.
Deze Broads en hunne directe omgeving zijn dan ook thans vrijwel
de eenigste plaatsen van Engeland, waar Roerdompen, Baardmannetjes,
Zomertalingen, Bruine en Grauwe Kuikendieven broeden.
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