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Boekbesprekingen

Het is daarom, dat wij in de toekomst

in Het Vogeljaar ook aan deze vorm

van vogelliefhebberij aandacht zullen

blijven schenken.

Allereerst beginnen we met de aankon-

diging en korte bespreking van een aan-

tal zojuist verschenen boeken.

Tropenweelde in de volière

In dit goed uitgevoerde boek behandelt

de schrijver het in of buitenshuis onder-

brengen van vogels, de beplanting van

binnen- of buitenvolière en pas daarna

komen er goede adviezen over het aan-

schaffen van vogels. Natuurlijk wordt in

een apart hoofdstuk over de voedering

gesproken, waarna ziekten en ongevallen

uitvoerig worden behandeld.

Wanneer men dit allemaal leest, komt

nog eens duidelijk naar voren, hoeveel

er van de vogelliefhebber, die vogels

houdt, wordt geëist, maar ook hoeveel

liefde, toewijding en geduld deze vogel-
liefhebber moet bezitten. Het is een ver-

dienste van dit boek, dat daar zo duide-

lijk de aandacht op wordt gevestigd.

Vervolgens wordt een groot aantal tro-

pische en subtropische vogels beschreven,

met bijzonderheden over voorkomen, aan-

tal eieren, nestbouw, broedtijd en broed-

duur. Het is ons daarbij opgevallen, dat

eerst de Latijnse naam wordt genoemd

en daarna de Nederlandse.

Als illustraties een groot aantal tekenin-

gen, merendeels gemaakt door de broer

•».van de schrijver en zwart-wit foto’s van

de heer A. F. Mollinger te Delft. Jam-

mer, dat hier en daar foto en tekst niet

overeenstemmen, zoals b.v. op blz. 124,

125, 137, 138 en 140, maar we denken

dat de echte liefhebber dat graag ver-

geeft.

Op pag. 232 tenslotte een hoofdstuk

over de z.g. wildzang, waarin we in de

inleiding lezen, dat de schrijver een

enthousiast vogelbeschermer is, die ech-

ter gelooft dat onze Vogelwet snel en

drastisch moet worden herzien.

Omdat volgens de heer Vriends de

goudvink nog erg veel gehouden wordt,

volgt naast de beschrijving van de
z.g.

kooivogels, ook een beschrijving van de

goudvink. Soms denken wij wel eens, dat

deze vogel minder aantrekkingskracht

op de mensen had uitgeoefend, als men

hem b.v. roodborstv ink i.p.v. goudvink
had genoemd.

In ieder geval menen wij dat dit boek

aanbevolen kan worden voor beide soor-

ten vogelliefhebbers, want er valt voor

beiden veel uit te leren.

Thijs Vriends Czn.: Tropenweelde in de

volière. Uiig. N.V. W. J. Thieme & Cie,

Zutphen, 1966. Prijs f 17,50.

Grasparkieten kweken

Enorm, zoveel als deze schrijver, kweker

van parkieten en tevens keurmeester, weet

te vertellen over grasparkieten, alleen

over grasparkieten.
We starten a.h.w. bij de grasparkiet in

zijn natuurlijk milieu en gaan via de

kweekmethode, voedingsleer, vederstruc-

tuur enz. nog verder op de materie in en

belanden bij erfelijkheid van kleur- en

fysieke eigenschappen met een groot aan-

tal formules, die de leek doen duizelen.

De liefhebber van grasparkieten echter,
kan zijn hart eens heerlijk ophalen en

zich méér en beter in zijn hobby ver-

diepen. Een boek, dat feitelijk ook door

andere vogelliefhebbers gelezen moet

worden, al was het maai om eens een

indruk
op te doen over de

zorg en de

kennis, die nodig zijn om goed vogels

te houden.

W. Beckmann: Handleiding voor de

grasparkiet kweker. Uitg.: N.V. W. ].

Thieme & Cie. Zutphen 1966. Prijs

f 16,50.

Het aantal mensen, dat de laatste jaren

vogels is gaan houden, hetzij binnenshuis

of buiten in de volière, neemt voortdu-

rend toe. Het zijn veelal tropische vogels,
die niet onder de bescherming van onze

Nederlandsche Vogelwet vallen. De enige

bescherming die zij genieten, is die van

de vogelliefhebber, die van zijn vogels
houdt en voor een goede huisvesting en

algehele verzorging naar zijn beste ver-

mogen wil zorgdragen.
Het komt ons voor,

dat wij als vogelbe-

schermers niet langer afzijdig mogen

staan bij dit gebeuren. Integendeel, naar

onze mening hebben wij de weg samen

te gaan met die andere vogelliefhebbers

en dan zal tevens blijken, dat wij minder

ver van elkaar staan, dan wij altijd heb-

ben vermoed.
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De Veluwe

Het is U misschien ook wel eens opge-

vallen, dat alleen het woord Veluwe al

een toverklank heeft. Zelfs al zijn men-

sen er nooit geweest, knikken ze begrij-

pend alsof ze zeggen
willen: ~De Velu-

we, ja daar is het mooi!” De Stichting

„Het Geldersch Landschap” heeft er 22

natuurmonumenten (totale oppervlakte
3871 ha); de Vereniging tot Behoud van

Natuurmonumenten bezit er 5 (totale

oppervlakte 5677 ha) en dan zijn er nog

7 bezittingen van Staatsbosbeheer (op-

pervlakte niet gegeven), alsmede 6

Staatsnatuurmonumenten van het Minis-

terie van O. K. en W. (totale opper-

vlakte 180 ha).
Maar ook buiten die reservaten biedt de

Veluwe nog ontzettend veel en ook daar-

over schrijft Gazenbeek in een natuur-

lijke, aparte stijl, die verlangens opwekt

om alles te gaan zien, waarover hij in

zijn boek vertelt. De onderwerpen zijn

veelzijdig, van deze tijd en van heel

vroeger, vogels, bloemen, bossen, oude

ambachten, mooie dorpjes, bijzondere

mensen, geheimzinnige dieren, aparte

landschappen. Onuitputtelijk is zijn lof-

zang op de Veluwe en al wat daarbij
hoort en U zult bemerken bij het lezen

van dit boek, dat Gazenbeek U op speel-

se, uiterst voorzichtige maar toch in-

dringende wijze heeft verteld, waarom

al dat mooie van zijn Veluwe bewaard

en verdedigd moet worden. Bewondert U

vooral ook de schitterende foto’s, die hij

bijna allemaal zelf heeft gemaakt van

het luisterijke land tussen Randmeer en

Rijn.
Mocht U besluiten dit boek te gaan

lezen, dan heeft de Veluwe er beslist

een vriend bij.

Jac. Gazenbeek: De Veluwe. Uitg. Gebrs.

Zomer en Keunings N.V., Wageningen.

Prijs geb. ƒ 17,50.

Leven met de vogels

Wellicht heeft ook U weleens in stilte

gewenst zo maar eens een minuutje oj

vijf of langer te leven met de vogels eu

dan dicht bij huis. Dat kan, als U er

maar een gunstig klimaat voor schept of

anders gezegd U gaat privé aan prak-
tische vogelbescherming doen.

Het is de verdienste van Sopers boek

daarbij te helpen, door allerlei beproefde
middelen aan de hand te doen om vogels
naar Uw huis te lokken, b.v. door Uw

tuin voor vogels aantrekkelijk te maken.

De beplanting, b.v. met besdragende

bomen en heesters, kan wonderen doen;
ook moet U

zorgen,
dat de vogels zich in

Uw tuinvijvertje kunnen baden.

Er is een bijzonder leuk hoofdstuk over

nestkastjes en het creëren van z.g. „na-

tuurlijke” nestplaatsen. Ook zult U veel

plezier beleven aan de vele tips over

vogels voeren; welk voer gebruikt U, op

welke hoogte moet U het voer neerleg-

gen (zéér belangrijk!) en maakt U daar-

bij gebruik van voertafels, voerkorfjes
etc.? Werkelijk een wegwijzer vóór prak-
tische vogelbescherming, waarvan U de

resultaten dicht bij of vanuit Uw kamer

kunt zien en waarvan U zelf zult ont-

dekken, zoals bewerker Ko Zweeres zegt,
hoezeer de vogels ons leven kunnen ver-

rijken.

Een, hoe kan het anders, gezellig voor-

woord van Bert Garthoff, een aantal

mooie foto’s en bovendien tekeningen

van Robert Gillmor maken het geheel

tot een bijzonder aardig en praktisch

boekje.
Er staan twee advertenties in die, hoewel

ze in verband met de inhoud te verkla-

ren zijn, m.i. aan dit verzorgde boek een

heel klein beetje afbreuk doen.

Tony Soper: „Leven met de vogels" (be-
werkt voor Nederland door Ko Zweeres).

Uitg. Het Wereldvenster, Baarn. Prijs

geb. ƒ 10,90 (voor leden van de Ned.

Ver. tot Bescherming van Vogels f 9,90).

Waterspreeuw

Zaterdagmorgen 12 november 1966 heb

ik een waterspreeuw gezien en gefoto-
grafeerd bij een stuw langs het Noord

Oosterkanaal in de Amsterdamse Wa-

terleidingduinen.
Evenals de waterspreeuw die met Pasen

op Texel was, had deze een donkere

onderzijde, maar de randen van de

veren waren dit keer ietwat licht van

kleur. Ik vermoed dat het een juveniel

exemplaar van de noordelijke vorm was.

R. Duinker, van Spilbergenstraat 37,
Amsterdam-West.


