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Nieuwe Uitgaven

In 2015 bestond de Haagse Vogelbescherming 
negentig jaar. Deze vereniging werd onder de 
naam ‘Vereeniging voor Vogelbescherming 
’s-Gravenhage en omstreken’ in 1925 opge-
richt onder leiding van Wouter Tolsma door 
enkele enthousiaste vogelaars van naam.
Ex-voorzitter en erelid Frederik Hoogerhoud 
– al bijna zestig jaar betrokken bij het wel en 
wee van de vereniging – heeft over de roem-
ruchte geschiedenis ervan een boek ‘Haagse 
vogelbescherming 90 jaar’ geschreven.
Te lezen valt dat de oprichting destijds tot 
stand kwam uit onvrede met het beleid van 
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming 
van Vogels, die bijvoorbeeld geen regionale 
afdelingen kende. Daarmee is de Haagse 
Vogelbescherming de oudste plaatselijke 

vogelvereniging van 
Nederland. In die 
negentig jaar groeide 
de vereniging uit van 
een clubje dat optrad 
tegen nestenver-
nielende baldadige 
jeugd, tot een bloei-
ende vereniging van 
tegenwoordig circa 
duizend leden. 

In die negentig jaar heeft de vereniging vele 
ups en downs gekend. Die hoogte- en diepte-
punten worden uitvoerig belicht. 
Boeiend is ook te lezen op diverse plekken 
hoe de vereniging een voortrekkersrol heeft 
vervuld om jurisprudentie te krijgen over 
verstoring in het broedeizoen. Een opgestel-
de richtlijn voor de gemeente wat wel en 
niet kon in het broedseizoen heeft de basis 
gevormd van de huidige ‘Gedragscode’. Het 
woord ‘bescherming’ in de naam is als een 
rode draad duidelijk in het boek aanwezig, 
van een gemeente die reigernesten verwij-
derde in het broedseizoen tot het beschermen 
van de laatste restpopulaties Huismussen 
in de stad. Maar ook de andere activiteiten, 
zoals het beheer van de zestien zogenaamde 
vogelrustgebieden (afgesloten kleine oases in 
het groen waar voor vogels optimale leefom-
standigheden worden geschapen, uniek in de 
wereld) komen aan de orde.
Daartoe was eerder de zogenaamde vogel-

wacht opgericht die tot doel had in openbare 
groengebieden  controlerend op te treden te-
gen vogelverstoringen. Deze club groeide uit 
tot een enthousiaste schare van vrijwilligers 
die jaarlijks zoveel mogelijk groengebieden 
in de Haagse regio op vogels ging inventari-
seren. Hieraan is een afzonderlijk hoofdstuk 
gewijd.
Een apart hoofdstuk is ook gewijd aan de 
historie van het vogelasiel dat begon bij de 
opvang bij particulieren aan huis en dat via 
een houten keet uitgroeide tot één van de 
grootste en best geoutilleerde vogelasiels van 
Nederland dat in het jubileumjaar 2015 volle-
dig werd gerenoveerd en opgeleverd.
Een ander hoofdstuk gaat vanzelfsprekend 
over de Haagse Ooievaar die na tientallen 
jaren van afwezigheid rond de eeuwwisseling 
voor het eerst weer broedde in Den Haag.

beschermheer van het vogelasiel, schreef het 
voorwoord.

 Haagse Vogelbe-
scherming 90 jaar. Gebonden. 21,5 x 21,5 cm. 208 
bladzijden. ISBN: 298 94 91955 05 1. Vereniging voor 
Vogelbescherming ’s-Gravenhage e.o., ’s-Gravenha-
ge. Het boek kan besteld worden door €18,95 (incl. 

0003 5861 85 t.n.v. Ver. Vogelbescherming Den Haag, 
o.v.v. jubileumboek en uw naam en adresgegevens.

1 Hugh Gallacher (1987): De Spreeuw, Het Spectrum, Utrecht.; Christopher Feare (1984): The Starling, Oxford University Press, 
Oxford. 

over de Spreeuw verschenen. Behalve een 
Nederlandse uitgave was er ook een Engels-
talig boek over deze soort 1. Na ruim dertig 
jaar werd het wel weer eens tijd voor een 
update. Het nieuwe boek ‘De spreeuw’ van 
natuurjournalist Koos Dijksterhuis voorziet 
daarin. Het is onlangs verschenen in de fraai 
vormgegeven vogelserie van uitgeverij Atlas/
Contact.
In vlot geschreven hoofdstukken bespreekt hij 
het uiterlijk van de Spreeuw, diens karakter 
als cultuurvolger en zijn rijke zang- en imita-
tiekunst. Heel spits merkt Dijksterhuis op dat 
de vaak vermelde passage uit het zeventiende 
pianoconcert van Mozart (KV 453) – sterke 
overeenkomsten tonend met een ‘spreeuwen-
riedel’ – niet zozeer een voorbeeld is van een 
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componist die inspiratie 
ontleent aan een vogel, 
maar juist andersom: 
Mozarts tamme Spreeuw 
moet zijn componerend 
baasje hebben geïmi-
teerd.
Maar liefst vier hoofd-
stukken besteedt 
Dijksterhuis aan het 
voortplantingsproces. 
Gedetailleerd bespreekt 

hij de versiering van het nest met bloemetjes 
en blaadjes (en vooral: waarom de Spreeuw 
dit doet), de knokpartijen die Spreeuwen 
soms hebben te voeren met Gierzwaluwen 
die hun de nestelplaats betwisten, en het 
verschijnsel van de tweede leg (die soms geen 
tweede leg blijkt te zijn, maar opeenvolgen-
de broedpogingen van twee verschillende 
paartjes). In zijn verhalen over het intieme 
en fascinerende leven van de Spreeuw weeft 
Koos Dijksterhuis ook allerlei anekdotes 
over de mensen die geïntrigeerd zijn geraakt 
door deze vogel en hem zijn gaan volgen, 
bestuderen, beschermen en, ja ook bestrijden. 

mensenboek geworden. Dat past in de huidige 
trend om zaken persoonlijk te maken.
Vanzelfsprekend komt ook het fascinerende 
slaaptrekgedrag van de Spreeuw, met de 
bijbehorende spreeuwenformaties, uitge-
breid aan de orde. Dijksterhuis beschrijft 
het interessante werk van prof. Charlotte 
Hemelrijk om die massale spreeuwenvluchten 
in een computermodel te vangen en zodoende 
begrijpelijk te maken. Dan blijkt maar weer 
eens dat die spreeuwenvluchten niet bestuurd 
worden door één aanvoerder – wat leken nog 
wel eens denken. Toch glijdt ook Charlotte 
Hemelrijk uit, waar zij namelijk beweert dat 
het opvallende gekwetter van Spreeuwen op 
de slaapplaats een uiting is van het plezier dat 
de Spreeuwen eraan beleven weer feestelijk 
bij elkaar te zijn. Dit is een blijk van antropo-
centrisch denken, dat Koos Dijksterhuis niet 
klakkeloos had mogen overnemen. In een an-
dere passage (bladzijde 149) waarschuwt hij 
er nota bene zelf tegen om diergedrag te inter-
preteren naar menselijke maatstaven. Daarbij 
komt, dat Dijksterhuis in het hoofdstuk over 
het slaapplaatsengedrag zelf de theorie van 
Wynne-Edwards aanhaalt, die verklaart dat 
het drukke gedrag van de Spreeuwen op en 
rond de zogenaamde slaapplaats een functie 
heeft in het uitwisselen van informatie die be-

vorderlijk is voor hun overlevingskansen. Een 

Ten tijde van de eerder vermelde monogra-

een zeer algemene soort in ons land. Dat is 
nu wel anders aan het worden. Terecht staat 
Dijksterhuis uitgebreid stil bij dit opmerke-
lijke en treurige verschijnsel. De uitgestrekte 
weilanden met Engels raaigras, arm aan 
emelten, worden (ook door Dijksterhuis) vaak 
als oorzaak genoemd. Nieuw voor mij is dat 
Dijksterhuis er tevens op wijst, dat de tendens 
om in parken en plantsoenen minder te 
maaien, er weliswaar toe leidt dat daar meer 
kruidenrijke begroeiingen ontstaan, maar dat 
Spreeuwen niet meer zo gemakkelijk door het 
hoge gras kunnen struinen op zoek naar de 
emelten. Ook dat verklaart de achteruitgang, 
met name in steden en dorpen.
De Spreeuw van Koos Dijksterhuis is een 
regelrechte aanrader voor iedereen die onbe-
kommerd van Spreeuwen houdt.

 Hugh Gallacher

De Spreeuw. 13,5 x 21,5 cm. 
158 bladzijden. Gebonden. ISBN 978 90 450 2910 8. 
Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam. Prijs: €24,99.

Aan onze abonnees

Betaling abonnementsgeld 2017
In dit nummer van het Vogeljaar vindt u de acceptgiro voor 
het betalen van het abonnementsgeld voor 2017. Een jaarabon-
nement in Nederland is slechts €13,50; voor abonnees in het 
buitenland is het bedrag €22,70. Wij stellen het zeer op prijs, als 
u het abonnementsgeld zo snel mogelijk overmaakt.

Wij hebben op de acceptgiro geen bedrag ingevuld. Dus als u 
ons extra wilt steunen, kunt u een hoger bedrag invullen. Vele 
abonnees maken extra geld over, hiervoor zijn we deze abonnees 
zeer erkentelijk.

Ons rekeningnummer is: NL28 INGB 0000 9644 72. 
Buitenlandse abonnees moeten ook een BIC-nummer invullen. 
BIC: INGBNL2A. Indien u het bedrag overmaakt door middel van 
elektronisch bankieren, wilt u dan uw adres bij de mededelingen 
vermelden? 

U doet ons overigens ook een plezier als u nieuwe abonnees 
voor ons werft. Nieuwe abonnees ontvangen na betaling de 
Vogelkalender 2017 ter waarde van €10,95 gratis thuis.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Willem Werkman, 
e-mail: administratie@vogeljaar.nl, telefoon: (073) 599 19 67.


