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BOEKBESPREKING

Frank Sidler

ARENDSOOG over zeearend, slechtvalk, havik en andere
gevederde jagers

Auteur: Geert-Jan Roebers en Stefan Halewijn
Uitgever: KNNV Uitgeverij
ISBN: 978-90-5011-336-6
Prijs: € 17,95

Fantastisch mooie foto’s
maken  dit  boek  tot  een
hebbedingetje voor jong
en oud. De schrijvers
richten zich met name op
jongeren, maar de minder
ervaren en zelfs de begin-
nende vogelaar kan met
dit boek ook zijn of haar
voordeel doen. In de eer-
ste 40 bladzijden vinden
we nuttige en bruikbare
informatie over roofvogels
in het algemeen. Met kort,
krachtig en modern taal-
gebruik wordt de lezer
getrakteerd op allerlei
wetenswaardigheden.
In het tweede deel van dit
boek,  na  het  hoofdstuk  “Wat  vliegt  daar”,  krijgen  vijftien  in  ons  land  en  België
voorkomende roofvogels extra aandacht. Voortvarend wordt van start gegaan met
een bespreking van de zeearend. De visarend, buizerd, sperwer, havik, torenvalk
en slechtvalk volgen. Maar dan, wat jammer, de boomvalk, het smelleken, de
wespendief, de ruigpootbuizerd, de rode en zwarte wouw, de grauwe, blauwe en
bruine kiekendief komen er wel erg bekaaid van af. De als vreemde gasten geno-
teerde slangenarend en vale gier is hetzelfde lot beschoren, dat is minder triest.
Wat tot de laatste bladzijde blijft, zijn de prachtige foto’s van de diverse fotogra-
fen van Foto Natura.  Die foto’s  zijn één voor één de aanschafprijs  van dit  boek-
werkje dubbel en dwars waard.
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MERELDAGBOEK

Auteur: Hay Wijnhoven
Uitgever: KNNV Uitgeverij
ISBN: 978-90-5011-319-9
Prijs: € 14,95 (inclusief CD)

Het uiterlijk van “Mereldag-
boek” is bijna karakteristiek
voor de inhoud van Hay Wijn-
hoven. De lieflijke omslag, het
“overal mee naar toe te ne-
men”-formaat, het vragende
oog, alles daagt uit  tot  lezen,
het  lezen  op  zijn  beurt  tot
koesteren van dit kostelijke
werkje. Wijnhoven kijkt met
de ogen van een bioloog,
neemt waar als een kunste-
naar en tovert van tijd tot tijd
met taal.
In dit lees-, kijk- en luister-
album schetst Wijnhoven met
zijn woord- en taalgebruik,
waarin termen als “spitge-
baar, paniekdoos, zingvloe-
ken, vleugelschudden, fluisterzingen en snavelsnappende uithalen” het verhaal
kracht bijzetten, het meerjarig merelleven in zijn tuin. Deze supermini-
streekroman is een rijgsnoer van minutieuze observaties van het alledaagse leven
van de merel. Natuurlijk krijgen alle hoogte- en dieptepunten de volle aandacht.
De subtiele tekeningen door Van Wijnhoven van de hoofdpersonen zijn schitte-
rend.
Op de bijgevoegde CD met opnamen van de diverse merelgeluiden buigen Nico de
Haan, Henk Meeuwsen en Hay Wijnhoven zich over de mogelijke interpretaties en
betekenissen.

Ook bij deze productie komen we een lid van de Vogelwacht Utrecht tegen. Dit-
maal is het Luc de Bruijn die een bijdrage heeft geleverd voor de CD. Zoals hij laat
weten: “Die van de jonge merel die contact houdt met zijn ouders en de opname
van die hele hoge tsiieet komen uit mijn recordertje.”
Een erg leuk boekje om te hebben, maar zeker ook om aan anderen te geven.


