Boekbespreking
In de ban van het beest
Nederlandse dieren door de ogen van hun kenners
Tekst: Dr. Albert C.M. Weijman, KAD

In de ban van het beest is een bundeling van verhalen die eerder verschenen in de rubriek ‘Beestje van de Week’ in de zaterdagbijlage ‘Sir Edmund’ in de Volkskrant. Die verhalen zullen
niet alleen biologen, maar ook plaagdiermanagers en het grotere publiek aanspreken. Niet minder dan 65 dieren werden
door Caspar Janssen geportretteerd. Voorbeelden van plaagdieren zijn het wilde konijn, de zilvermeeuw, de veldmuis,
de steenmarter, de grauwe gans en de kolgans, de wesp, de
steekmug en… de bruine rat.
Zoals de titel al aangeeft, beschrijft het boek niet alleen dieren
maar ook hoe zestig kenners van die dieren in de ban zijn geraakt en gebleven. Zo zijn er portretten van mensen en dieren

ontstaan die het aanpassingsvermogen
en de intelligentie van dieren beschrijven.
Een bijzondere oud-onderzoeker is de bekende schrijver en
bioloog Maarten ’t Hart. In 1973 schreef hij zijn boek Ratten en
het is dus boeiend om te lezen hoe hij bijna een halve eeuw
later over ratten denkt: “Het succes van de rat is het product
van de mens”. Zo was het in 1973 en zo is het dus nog steeds!
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Diersporengids
Tekst: Dr. Albert C.M. Weijman, KAD

De Diersporengids van Martin Lausser is geen gids
voor politiemensen die dieren op heterdaad willen
betrappen. Het is veel meer een handleiding voor
detectives die naar sporen zoeken en die met een omweg toch te
weten komen welk vlees ze in de kuip hebben. Vooral plaagdieren
staan erom bekend dat zij, om veiligheidsredenen, het liefst onopgemerkt willen blijven. Maar ja, aangerichte schade kan moeilijk onzichtbaar blijven en uitwerpselen kunnen dieren moeilijk met zich
meedragen. En dan zijn er nog sporen zoals haren, veren, voetsporen, eieren, nesten en holen.
Kortom, sporen wijzen natuurliefhebbers en professionals indirect
op de aanwezigheid en de naam van dieren. Gewapend met een
goede diersporengids moeten dieren van goeden huize komen om
voor deskundigen onopgemerkt te blijven. Van de plaagdieren worden vooral de sporen van de bruine rat, de bosmuis en de huismuis
beschreven. Daarnaast is er informatie te vinden over de mol, de
stadsduif, de meeuw en de steenmarter. De diersporengids is zeker
niet compleet te noemen voor wat betreft plaagdieren, maar voor
de breder geïnteresseerde natuurliefhebbers is er veel boeiends in
te vinden.
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