
Van Diek, H. & H. van 
Grouw, 2020. Zwarte 
merels witte merels. 
Uitgeverij Noordboek. 
Gebonden, 160 pagina’s, 
ISBN 9789056156701,
prijs € 22,50

Zwarte merels witte merels.
Albinisme en andere 
kleurafwijkingen bij vogels.
Harvey van Diek | Hein van Grouw

besproken door Dick A. Jonkers

Iedereen ziet in de natuur weleens vogels 
die weinig of veel wit in hun verenkleed 
hebben. Bij de merel is dit een verschijnsel 
dat vaker voorkomt en dan opvalt. Het is 
boeiend om te lezen waardoor kleuren, 
anders dan de wildkleur, ontstaan en of 
die al dan niet erfelijk zijn. Het fenomeen 
treedt op bij alle vogelsoorten, wild, tam 
of exoot.
De auteurs hebben het aangedurfd om 
over het onderwerp kleurafwijkingen 
een boek te maken. Afwijkende kleuren 
zijn niet normaal en vallen op. Bij de 
naamgeving van nieuwe soorten was er 
daardoor soms verwarring, omdat er zo 
te zien van elkaar verschillende soorten 
toch een aparte naam kregen, terwijl zij 
tot één soort behoorden. Voorbeelden 
hiervan waren ondermeer de witgevlekte 
raaf en de Poolse zwaan. De e ecten die 
abnormaliteiten als gevolg kunnen hebben 
worden aangetipt. Een groot deel van 
het boek met de namen Zwarte merels, 
Witte merels, Bonte merels en Grijze 

merels gaat in op pigmenten en kleuren 
en waardoor die kunnen veranderen. 
Gelukkig betre  het niet alleen merels, 
want dat zou wel erg saai zijn. Er staan 
heel wat andere vogelsoorten vermeld 
en afgebeeld, die het geheel tot een lust 
voor het oog maken. Woorden zoals albino 
en mutatie zijn ingeburgerd. Aan het 
gebruik van deze en andere vaktermen 
valt niet te ontkomen. Ze worden met 
mate gehanteerd en bij een aantal wordt 
al direct verduidelijking gegeven. Een 
verklarende woordenlijst gee  nog extra 
uitleg.
De auteurs zijn erin geslaagd om een 
boeiend geheel samen te stellen, waarbij 
de vele kleurenfoto’s met kleurafwijkingen 
de show stelen. De doelgroep is de in dit 
specifieke onderwerp geïnteresseerde 
vogelliefhebber. Een en ander neemt 
niet weg dat het een interessant boek is 
voor iedereen die zich wil verdiepen in 
het onderwerp. Voor mij was het een ‘eye 
opener’.
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De eerste waarneming van een soort, die 
onuitwisbaar in het geheugen gegri  staat. 
Bij de auteur was de Zwarte Specht er 
een van. Hij schetst de omstandigheden 
waaronder dat iets meer dan vier decennia 
geleden gebeurde. Na die ontdekking 
volgden er nog wat meer, waarvan het 
gedrag wordt gememoreerd. Daar wordt 
verder op ingegaan, met een levendige 
beschrijving van eigen observaties. 
Er wordt informatie gegeven over de 
mondiale verspreiding van spechten met 
hier en daar leuke gegevens, zoals over 
de ‘koekoeken’ onder de spechtvogels. 
Kostelijk is het verhaal over het ontstaan 
van de Zwarte Specht. Herkenbaar is ook 
de ’zendingsdrang’ die hij en ook andere 
vogelaars (incluis mijzelf) vertonen 
betre ende betrokkenheid bij de natuur. 
Dit gedrag uit zich door tijdens een 
bezigheid die niets met vogels te maken 

hee , die bezighield te onderbreken en 
plotseling iemand te attenderen op de 
roep of ander gedrag van een vogel. Bij de 
schrijver was een specht de veroorzaker.
Over het verspreidingsareaal van de 
Zwarte Specht wordt apart ingegaan 
met daarbij een schatting van het aantal 
broedparen in ons land. Dijksterhuis is 
op zoek gegaan naar de Zwarte Specht 
en liep mee met een bioloog, die hem 
bij zijn tochten een kijkje gunde in de 
‘onderzoekkeuken’. Dit alles leverde 
boeiende en beeldende verhalen op over 
het leven van de kraaispecht, een van 
de volksnamen voor de soort. De lezers 
kunnen zich inleven in wat er in zijn leven 
gebeurt. Als intermezzo tussen dit geheel 
zijn stukjes verwerkt met ecologische 
deelonderwerpen. Ik heb ervan genoten.
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