Nederlandse broedgebieden zijn. Van vier
verre verwanten (tot andere geslachten
behorend) zijn foto’s opgenomen. Een
daarvan is de Blauwborst, een soort
die hier eveneens inheems is. Alle
hoofdstukken zijn kort gehouden.
Het lofdicht gee aan welke belangrijke
plaats de Nachtegaal in onze samenleving
hee veroverd en nog steeds inneemt. Van
meet af aan hee hij door zijn bezielende
ongeëvenaarde zang ontelbare aantallen
dichters en toonkunstenaars tot grote
prestaties gebracht. Poëzie, liederen

en tal van andere zaken geven aan hoe
belangrijk de plaats is die de Nachtegaal al
van oudsher inneemt in onze samenleving.
Aan de Nachtegaal in de muziek is een
apart hoofdstuk gewijd. Een bijlage
met composities over deze soort is
opgenomen. Wie zich wil onderdompelen
in de Nachtegaal en al zijn facetten komt
met dit boek volop aan zijn trekken.
‘Ode aan de nachtegaal’ is rijk geïllustreerd
en geschreven in een vlotte stijl met
aanstekelijk enthousiasme.
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Met de komst van het boek ‘De fuut’ is
bij uitgeverij Atlas Contact het twintigste
deel in de serie vogelmonografieën
verschenen. De schrijver is gepokt en
gemazeld op het gebied van Futen, waar
hij zich al iets meer dan een halve eeuw
mee bezig houdt. Als jonge vogelaar
startte hij onder andere met het tellen
van Futen. Later gevolgd door uitgebreid
veld- en literatuuronderzoek van de
soort. In de loop der jaren leverde dit
een encyclopedische kennis op. Hij
publiceerde veel en werkte samen met
onderzoekers in binnen- en buitenland.
Het resultaat is dit magnus opum.
De auteur spreekt de hoop uit dat zijn
bezieling voor de soort ertoe leidt dat
net als bij hem belangstelling wordt
opgewekt voor de Fuut en zijn verwanten,
die eveneens veel aandacht krijgen.
Hun boeiende gedrag en het aanpassen
aan de voortdurende wisselende
leefomstandigheden in wateren en

moerassen vormen een uitdaging om
te overleven. De aantallen van vroeger
en nu worden vergeleken met daarin
ook een bijdrage over futenbont! Het
deel over de nationale en internationale
verspreiding laat zien waar de soort op
de wereldbol voorkomt. Taalliefhebbers
komen aan hun trekken in namen,
soorten en ondersoorten. Opmerkelijk
is dat hierin niet wordt vermeld dat van
de Fuut enkele tientallen volksnamen
bekend zijn. De biologie van de Fuut
wordt zeer leesbaar uit de doeken gedaan,
met daarbij een wat wetenschappelijker
hoofdstuk over voortplantingsstrategieën.
Een verklarende woordenlijst is eveneens
opgenomen. De auteur stelt het
voorkomen van de Fuut op de ‘Oranje
Lijst van bedreigde vogelsoorten’ ter
discussie. ‘De Fuut ontraadseld’, zo kunnen
we dit boek wel noemen. Met de vele
onderwerpen is het bijna een naslagwerk.
Voor mij is het een topper.
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