
In het hier te bespreken boek wordt 
ingegaan op het verenkleed en de rui. 
Het hoofdstuk over veren en verenkleden 
beschrij  waar een veer uit bestaat, 
de structuur en de vorming ervan. Bij 
de illustraties worden de onderdelen 
aangeduid en benoemd. Van een zestal 
soorten wordt de groeisnelheid vermeld. 
De te onderscheiden veerfuncties komen 
aan de orde, eveneens de uiteenlopende 
verenkleden, de organisatie daarvan 
en dan de positie bij de vogel. Dit deel 
van het boek besluit met de topografie. 
In determinatiegidsen worden altijd 
specifieke termen gebruikt waarvan je dan 
wel moet weten welke plek van de vogel 
wordt bedoeld. Waar zitten bijvoorbeeld 
de snor, de flank of de tertials. De auteurs 
geven aan dat goede foto’s meer verklaren 
dan duizend woorden en brengen dit in 
praktijk door die plekken aan te wijzen op 
14 foto’s.
Een pittig deel vormen onderwerpen 
in het hoofdstuk over rui en strategie. 
Het hoe, wat en waarom worden uit de 
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doeken gedaan. Hoe interessant ook, de 
lezer moet wel bijzonder belangstellend 
of specialist en vasthoudend zijn om niet 
af te haken. Chronologie, observaties 
en strategieën worden onder meer 
behandeld. Tussen de tekstdelen staan 
veel fraaie vogelfoto’s met daarbij 
wetenswaardigheden.
Hoe het er in de praktijk aan toegaat bij 
de ruistrategieën, komt naar voren in het 
hiernavolgende deel van deze uitgave 
met beschrijvingen van soortgroepen 
en als enige apart staande soort de 
Pestvogel. Aan het eind worden enkele 
observatietests opgevoerd.
‘Vogels en hun veren’ is door de vele 
foto’s en andere afbeeldingen een fraaie 
uitgave geworden. De tekst is diepgaand. 
Wie veel wil weten over de herkenning 
en lee ijdsbepaling van het verenkleed 
van vogels en hun rui komt volop aan 
zijn trekken. Complimenten voor de 
auteurs. Ook ik voel mij nu een beetje een 
’plumoloog’.

Vogelliefhebbers die het bovenstaande 
nog niet hebben gerealiseerd krijgen na 
de aanschaf van dit boek een hulpmiddel 
in handen om een vogelwalhalla te 
creëren. Schrijver Nico de Haan is, gepokt 
en gemazeld als vogelkenner, bekend 
van radio en tv en auteur van heel wat 
publicaties over vogels. Hij gee  tips die in 
ruim veertig rubrieken zijn ondergebracht. 
Die hebben af en toe intrigerende titels, 
zoals ’Van doorzonwoning tot luchtkasteel’ 
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en ‘Vogelverschrikkers op zonne-energie’. 
Het stukje over ‘Bomen en struiken’ 
biedt ideeën voor voedselverscha ing 
in de vorm van o.a. bessen. Voor 
katten- én vogelliefhebbers zijn er ook 
aanbevelingen. Het boek wordt afgesloten 
met een afvinklijst van waargenomen 
vogels en biedt ruimte voor notities.
Medeauteur is Marjolein Bastin, onder 
meer vermaard door haar illustraties, die 
te maken hebben met de natuur.
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