“Uilen van Europa”
“Stille jagers en hun geheime leven in hun biotoop”

door

De heer H.( Henk) van Dijk

Woensdag 20 april om 20:00 uur bij de Diepen
De uil ……symbool van wijsheid, maar tegelijkertijd wordt de uil geassocieerd met domheid.
De reden waarom is niet meteen duidelijk. In het Oude Griekenland was de uil immers het
attribuut van Pallas Athene, de beschermgodin van de stad Athene en van alle wijsheden.
Aan de andere kant is de uil altijd een gevreesd dier geweest vanwege zijn geruisloze
nachtelijke vliegen en het geluid dat hij voortbrengt. De uil werd beschouwd als een
onheilsbode.

Maar ook in de literatuur was en is de uil een veelgebruikt thema. Wie kent niet:
 “een uiltje knappen”, een dutje doen
 “wat baten kaars en bril, als de uil niet wil zien”, koppige mensen, die overtuigd zijn
van hun gelijk, zijn zelfs met redelijke argumenten niet te overtuigen
 “Elke uil meent dat zijn jong een valk is” , iedereen denkt dat zijn kind het beste is
 “ Un stuk uuleverdriet” , een verachtelijk persoon ( bron: Dialectspreekwoordenboek
Gennep)
Ook in de schilderijen van Jheronimus Bosch komt de uil veelvuldig voor. De uil is bij Bosch
het symbool van de zonde die het daglicht niet kan verdragen; of van de lichtschuwe mens.

Alle reden om de heer Van Dijk uit te nodigen om de mythes rond de uil toe te lichten en te
ontrafelen.
De heer van Dijk heeft meer dan tien jaar studie gemaakt van de uil, hetgeen onder andere
resulteerde in een presentatie.

Aan de hand van foto’s die door hemzelf zijn gemaakt op zijn vele reizen door heel Europa
komen onderwerpen als de balts, het broeden, het verzorgen van de jongen, maar ook de
jachttechniek en het voedsel van deze prachtige nachtdieren aan bod.
De dertien soorten uilen die voorkomen in Europa zijn door hem gefotografeerd tijdens de
meest uiteenlopende bezigheden, met speciale aandacht voor o.a. het verenpak, de spiegel,
de ogen en de klauwen.

De lezing start om 20:00 uur
Inloop vanaf 19:30 uur
Wees dus wijs als een uil en geen uilskuiken; noteer deze avond in je agenda en kom!

