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Het Schrijverke – de natuur in boeken door Bart de Vries samengesteld. 

’t Schrijverke – de natuur in boeken In deze tijd van afstand houden tot  

onze soortgenoten lijkt het er op dat we meer oog krijgen voor de andere  

soorten in de natuur. Laten we hopen dat het een positieve uitwerking heeft  

op de twistappel die natuurbeleid heet. Len, Sue, Stefan en Dick weten al lang hoe interessant en 

weldadig de natuur is en vertellen er graag over. Klik op een titel voor meer informatie op de site van 

de uitgever. 

 

Arjen Buijs, Froukje Boonstra  - Natuurbeleid betwist: visies op legitimiteit en 

natuurbeleid 

13 Wetenschappers, natuurbeschermers en actieve burgers geven hun kritische visie 

op het natuurbeleid en de steun hiervoor in de samenleving. Ze analyseren hoe de 

Europese regelgeving, sociale media, decentralisatie en burgerinitiatieven de 

maatschappelijke acceptatie van het beleid beïnvloeden. Ook doen ze suggesties om 

de maatschappelijke legitimiteit te versterken met een nieuw natuurverhaal waarin de 
relatie tussen mens en natuur centraal staat. 

Len Howard - Vogels als huisgenoten 

In haar roman Het Vogelhuis (2016) beschrijft filosofe Eva Meijer het leven van 

musicologe en naturalist Len Howard (1894-1973). Door met vogels ‘samen te 

wonen’ kwam Howard veel te weten over het gedrag en de verschillende karakters van 

koolmezen, roodborstjes, mussen en merels. Nu zijn haar vogelbiografieën 

heruitgegeven en kun je meeleven met Kaalkopje, Ster, Eenoog, Tinky en Drummer. In 

dit radiofragment vertelt Eva Meijer over het boek. 

 

Geachte lezer, 

 

In de nieuwsbrief, Jaargang 6/nummer 2 – zomer 2020, is bij het opstellen de verkeerde tekst 

geplaatst bij het artikel Het Schrijverke.  

Hierbij een rectificatie van het artikel, samengesteld door Bart de Vries.  

 
De redactie 

https://knnvuitgeverij.nl/artikel/natuurbeleid-betwist.html
https://knnvuitgeverij.nl/artikel/natuurbeleid-betwist.html
http://www.cossee.com/Vogels%20als%20huisgenoten-T720.php
https://www.vpro.nl/programmas/ovt/speel~PREPR_VPRO_16174679~vogels-als-huisgenoten-van-len-howard~.html
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Dick de Vos - Wat zingt daar?: vogelzang door het jaar heen 

Handig als je vogels niet alleen kunt herkennen aan hun verenkleed maar ook aan hun 

geluid, zoals ‘het fietspompje van de koolmees’. Deze gids behandelt de zang van de 

meest algemene vogels van tuin en park. De geluiden worden uitgelegd aan de hand 

van uitgebreide beschrijvingen, notenschrift, ezelsbruggetjes en interessante weetjes. 

De gids bevat ook een determinatiesleutel, een vogelzangkalender en overzichten van 

vogels per biotoop en vogelzang per etmaal. Aanvullend kun je de app BirdSounds 

Europe gebruiken. Vroege Vogels maakte er deze radioreportage van. 

 

Sue Stuart-Smith - Tuinieren voor de geest 

Dat ‘groen’ goed is voor ons welzijn wordt maar weer eens bevestigd door psychiater 

Sue Stuart-Smith. Je kunt je benen strekken in de natuur, maar ook je handen laten 

wapperen in de tuin. Serotonine omhoog, bloeddruk omlaag, rust voor de ogen. Het 

proces van creëren en verzorgen werkt helend en inspirerend. De boodschap van dit 

boek: breng groen en tuinprojecten (terug) in steden en dorpen, want daarmee krik je 

het geestelijk welbevinden van iedereen op! 

 

Stefan Brijs – Berichten uit de vallei 

Natuurliefhebber Stefan Brijs doet verslag van Andalusië, waar de natuur nog veel te 

bieden heeft, maar tegelijk al veel aan het verliezen is. Vanuit zijn schrijfhut op een 

heuvelflank observeert hij het leven in de vallei en beschrijft hij met oog voor elk 

detail in vaak lyrische, soms kritische stukken de pracht maar ook de teloorgang van 

wat hij door zijn raam ziet. Van kogeldistel en kardoen tot bijeneter en torenvalk. 
 

https://knnvuitgeverij.nl/artikel/wat-zingt-daar.html
http://www.birdingapps.eu/
http://www.birdingapps.eu/
https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/vogels-op-muziek
https://www.debezigebij.nl/boeken/tuinieren-voor-de-geest-2/
https://www.atlascontact.nl/boek/berichten-uit-de-vallei/

