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Hay Wijnhoven 2019. De Turkse tortel. Uitgeverij 
Atlas Contact, Amsterdam / Antwerpen. 206 
pagina’s. Prijs € 23. 
 
 
Evenals in zijn boek over de Merel wordt ook in dit 
boek van Hay Wijnhoven de lezer meteen het boek 
‘ingetrokken’ door de uitstekende schrijfstijl 
gekoppeld aan grondige kennis van de vogel waar het 
om gaat. Toen ik zo rond mijn vijftiende 
belangstelling voor vogels kreeg, was de Turkse 
Tortel al een opvallend talrijke soort. Rond 1950 
waren de eerste broedgevallen ontdekt, onder andere 
bij Harderwijk. De toename rond de 
eendenfokkerijen rond Harderwijk was gigantisch. 
De gekortwiekte eenden liepen in open hokken 
waarin enkele keren per dag voedsel werd 
uitgestrooid. Een tafeltje-dek-je voor de tortels! Naast 
ons huis in Ermelo bevond zich een dennenbosje dat 
als gemeenschappelijke slaapplaats diende. Begin 
jaren zestig kwamen hier dagelijks ruim 200 tortels 
slapen. 

Hay Wijnhoven gaat uitgebreid in op de betekenis 
van die gezamenlijke slaapplaatsen. Zoals bij meer 
vogels het geval is, wordt op zo’n slaapplaats 
informatie over voedselbronnen uitgewisseld. De 
schrijver maakt hierbij een interessant uitstapje naar 
de Amerikaanse Trekduif, eens de talrijkste duif van 
Noord-Amerika. Deze duif kon alleen maar 
overleven in zeer grote groepen. Beschrijvingen uit 
de negentiende eeuw spreken over zwermen met 
miljoenen vogels. Het broedgedrag werd bepaald 
door de jaren met goede vruchtzetting (mastjaren) 
van loofbomen. De broedcyclus was korter dan bij 
alle andere duivensoorten. Hierdoor konden deze 
duiven optimaal profiteren van voedselbronnen die 
maar korte tijd beschikbaar waren. Toen door 
intensieve jacht het aantal Trekduiven tot enkele 
duizenden vogels was gekrompen, was het lot van de 
Trekduif bezegeld. Het doorgeven van informatie via 
grote groepen functioneerde niet meer, waardoor de 
overblijvers nauwelijks nog jongen grootbrachten. In 
1914 stierf het laatste exemplaar in een Amerikaanse 
dierentuin. Bij de Turkse Tortel speelt de 
groepsgrootte ook een belangrijke rol. In gebieden 
waar flinke groepen leven is het broedsucces 
duidelijk beter dan in gebieden met vooral 
geïsoleerde paren. 
De Turkse Tortel is volgens de schrijver minder 
Turks dan de naam suggereert. Deze soort leefde 
oorspronkelijk alleen in de droge gebieden van India. 
In de tijd van het Ottomaanse Rijk werd deze duif in 
Turkije geïntroduceerd. Uit de al dan niet moedwillig 
vrijgelaten duifjes vormde zich een flinke populatie, 
die zich vooral in steden en dorpen vestigde. Rond 
1930 breidde de populatie zich opeens sterk uit in 
NW-richting. Blijkbaar was er rond menselijke 
bewoning voldoende voedsel en nestgelegenheid 
beschikbaar die nog niet door andere soorten werd 
benut. Merkwaardig was dat de uitbreiding eerst strak 
in NW-richting bewoog. Zo werd Schotland eerder 
bereikt dan Spanje en Zweden. 
Vermakelijk is het verhaal waarin Wijnhoven het 
verloop van de vestiging in Amerika vertelt. In 1974 
kreeg een Nederlandse vogelhandelaar een bestelling 
om op korte termijn een flink aantal ‘vredesduiven’ 
te leveren aan een bedrijf in de USA. Dit bedrijf 
zorgde ervoor dat bij huwelijksfeesten een paar 
duifjes losgelaten konden worden. Daarvoor werden 
vooral in gevangenschap gefokte Lachduiven 
gebruikt. De Nederlandse handelaar beschikte over te 
weinig Lachduiven voor deze order en vulde het 
aantal aan met in ons land gevangen Turkse Tortels. 
Op deze wijze maakten Nederlandse Turkse Tortels 
de overstap naar de Bahama’s en Florida! Ook in 
Amerika breidde het broedgebied zich in hoog tempo 
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in NW-richting uit. Alaska werd eerder bereikt dan 
New York en Los Angeles! Ondanks het feit dat de 
Turkse Tortel als ingevoerde exoot jaarrond 
geschoten mag worden, breidt het broedgebied in 
Amerika zich nog steeds verder uit. 
Naast eigen belevenissen gaat het boek breed in op 
wat anderen over deze soort schreven. De 
literatuurlijst achterin het boek is indrukwekkend. 
Interessant is daarbij dat ook het onderzoek van Carel 
ten Cate en Hans Slabbekorn (beiden Univensiteit 
Leiden) naar de geluiden van Turkse Tortels 
uitvoerig aan bod komt. Zij manipuleerden 
bijvoorbeeld bepaalde delen van het geroekoe en 
keken dan welke reacties de doffers lieten zien. 
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat dit deel 
over de Turkse Tortel weer een topper genoemd kan 
worden in deze interessante serie. 
 
 

 
 
Karel (C.A.J.) Kreutz 2021. Veldgids Orchideeën 
van de Benelux. Uitgave Kreutz Publishers, Sint 
Geertruid. 256 pagina’s. Prijs €19,90. 
 
In 2019 publiceerde Karel Kreutz een indrukwekkend 
boekwerk over de orchideeën van de Benelux. Het 
bestond uit twee forse delen (formaat 24 x 32 cm) die 
tezamen 1295 pagina’s besloegen. Dit boek kostte 
aanvankelijk € 119, maar is nu bij diverse 

webwinkels te koop voor € 59 (inclusief 
verzendkosten). 
Het boek dat hier besproken wordt, is gebaseerd op 
bovengenoemd standaardwerk. Dat houdt in dat ook 
in deze ‘kleine’ uitgave alle soorten, ondersoorten en 
variëteiten uit het ‘grote boek’ aan bod komen. 
Vooral het aantal behandelde variëteiten is 
indrukwekkend en veel groter dan het aantal dat 
genoemd wordt in de nieuwe Heukels’ Flora van 
Nederland (Duistermaat, 2020). Dat geldt in het 
bijzonder voor het geslacht Dactylorhiza 
(Handekenskruid), waartoe bij ons bekende soorten 
als Rietorchis en Vleeskleurige orchis behoren. 
Het boek begint met korte hoofdstukken over 
systematiek, bloembiologie en hybriden. Op pagina 
40 beginnen de soortbeschrijvingen. Elke 
soortbeschrijving bestaat uit een grote detailfoto van 
de bloeiwijze, een kleine foto die de gehele plant laat 
zien, een stuk tekst in het Nederlands, Frans, Duits en 
Engels en een verspreidingskaartje. 
Het kaartje van 5 x 7 cm beslaat de gehele Benelux 
en geeft met kleurtjes de verschillende geografische 
districten aan zoals Waddendistrict, Fluviatiel district 
en Vlaams district. Op die kaartjes zijn met stippen in 
drie kleuren de groeiplaatsen aangeven. Die kleuren 
hebben betrekking op de verschillende perioden. Zo 
laten de zwarte stippen de verspreiding in de periode 
1850-1950 zien, de groene hebben betrekking op de 
periode 1951-1999, terwijl de rode stippen de 
verspreiding na 2000 aangeven. Die 
verspreidingskaartjes zijn gebaseerd op een grid van 
2 x 2 km. In het grote boek is een gehele pagina voor 
zo’n kaart beschikbaar en zijn de stippen goed te 
zien. Dat geldt helaas niet voor de kleine kaartjes in 
dit boek. Vooral bij de zeldzame soorten en 
variëteiten die weinig stippen kregen, moest ik met 
een loep op zoek gaan naar deze stippen. Met het 
drastisch verkleinen van de kaartjes zijn namelijk ook 
de stippen tot minimale puntjes ingekrompen. 
Enigszins moeilijk leesbaar vanwege de kleine letters 
zijn de korte teksten in vier talen. De lezer wordt 
attent gemaakt op kenmerken die er toe doen en die 
meestal ook op de grote foto wel te zien zijn. Verder 
is te lezen in welke maanden de plant bloeit en in 
welke terreintypen de groeiplaatsen liggen. De 
summiere opmerkingen over de verspreiding gaan er 
van uit dat de lezer de gewenste informatie wel op 
het kaartje kan vinden. 
Onze vereniging heeft deze uitgave gesteund door 25 
boeken af te nemen. Het bestuur stelt deze boeken 
beschikbaar voor slechts € 12,50. Leden die dit boek 
voor deze bijzondere prijs willen aanschaffen kunnen 
contact opnemen met Hanneke Oltheten (e-mail: 
secretaris@strandloper.nl). 
 
 




