
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 

Duquet, M. & S. Reeber, 
2020. Vogels en hun veren. 
Verenkleed en rui. KNNV 
Uitgeverij, Zeist. ISBN 978 
90 5011 7678, 191 pagina’s. 
Paperback. Prijs € 32,95

Vogels en hun veren
Marc Duquet | Sébastien Reeber

besproken door Dick A. Jonkers
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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De titel van dit boek komt voort uit 
de resultaten van een sinds drie 
decennia uitgevoerd en nog steeds 
lopend onderzoek bij de Grauwe 
Kiekendief. De verkregen gegevens 
leveren een waardevolle bijdrage aan 
de kennisontwikkeling van deze soort. 
Tevens komen het landgebruik door de 
agrarische sector, de verhouding tot de 
aanhoudende voedselproductie en de 
e ecten daarvan op zijn ecologie aan bod. 
Tegelijkertijd hebben de resultaten geleid 
tot meer inzicht in de complexe relaties 
tussen agrarische cultuur en natuur. Het 
signaal is duidelijk. Het evenwicht tussen 
beide is volledig verstoord. Het roer zal 
om moeten. Er moet een afstemming 
plaatsvinden. Wanneer dit niet gebeurt 
zullen er cultuursteppes in stand worden 
gehouden. Alleen een gezamenlijke 
krachtsinspanning in onze samenleving zal 
de balans kunnen herstellen en vogels een 

nieuw en levensvatbaar toekomstbeeld 
bieden. Landelijk zijn er al initiatieven, 
eveneens vanuit boerenorganisaties, 
die door samen te werken met 
natuurbeschermers voor weide- en 
akkervogels nieuwe kansen kunnen 
opleveren.
In het essay komen meer dan dertig 
onderwerpen aan de orde. In het betoog 
in deze pocketuitgave klinkt door hoe 
begaan de auteur is met het voorkomen 
van vogels op het boerenland. Het 
geheel is tegelijkertijd een kritische 
beschouwing, waarbij tal van betrokkenen 
langs de lat worden gelegd. Hij wijst op 
de noodzakelijke samenwerking tussen 
ecologen, natuurbeschermers en boeren. 
Zal duurzame landbouw een utopie 
blijven, of ziet onze samenleving kans het 
landbouwsysteem te hervormen? De tijd 
zal het leren!
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Het resultaat van de samenwerking mag er 
zijn. Alleen al het doorbladeren van deze 
kleurrijke uitgave is een lust voor het oog. 
De meeste prenten hebben betrekking 
op vele tientallen soorten zangvogels, die 
door tuinen worden aangetrokken.
Zij staan in allerlei bezigheden afgebeeld, 
met daarbij de voorzieningen waarvan 
ze gebruikmaken. Verder zijn ook enkele 
afbeeldingen opgenomen van andere 
dieren die zich kunnen ophouden in het 
vogelparadijs.
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