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Over het boek
De Rotterdammer Simon de Waard (1905‐1986) is vooral bekend geworden als fotograaf en
cineast. Maar hij was veel meer dan dat: publicist, beroepsreiziger en popularisator. De Waard
was al voor de Tweede Wereldoorlog begonnen met vogelfotografie en –films. Hij had de toen
nog grote vogelrijkdom aan het eind van de jaren veertig in Nederland vastgelegd op foto en film.
De Waard ontwikkelde zich in deze periode van vogelman tot schrijver, fotograaf en filmer.
In de jaren vijftig verzette hij de bakens. Hij werd beroepsreiziger en voorzag in zijn levens‐
onderhoud met vertoningen van films en dia’s over Europese landen voor een groot publiek. Bij
zijn dood had het beroep van verteller over natuur en cultuur echter al lang zijn beste tijd gehad.
Tot zijn verdriet moest Simon de Waard de maatschappelijke omwenteling door de televisie
meemaken; een ontwikkeling die er toe bijdroeg dat zijn beroep overbodig zou worden.
En uiteindelijk blijkt De Waard in een bredere context een symbool voor een manier van leven,
voor kijken naar natuur, nieuwsgierigheid naar verre landen die ons tegenwoordig vreemd is.
Een van de bijlagen in het boek geeft een overzicht van het werk van De Waard op het gebied van
film, fotografie en artikelen.

Over de auteur
Ed Buijsman (1948) is geïnteresseerd in natuur in Nederland in de breedste zin van het woord. Hij
doet onderzoek naar veranderingen in Nederland en in het Nederlandse landschap in de
afgelopen honderd jaar om te komen tot een beter begrip waarom veranderingen in Nederland
plaatsvinden en welk gewicht hierbij aan natuur en milieu moet worden toegekend. Zo verscheen
in 2007 van zijn hand het boek ‘Een eersteklas landschap. De teloorgang van natuurmonument de
Beer’.

Bestellen
Het boek is direct bij de auteur te bestellen. Maak hiervoor 12,95 per exemplaar (inclusief
verzendkosten) over op rekening 70.71.33.033 ten name van E. Buijsman, Houten onder
vermelding van ‘boek de Waard’. Vergeet ook niet om ons uw adres te laten weten bij voorkeur
via e‐mail (ed.buijsman@xs4all.nl). Voor meer informatie over Simon de Waard zie ook de
website www.natuurmonumentdebeer.nl.

