Samenvatting
Helen Macdonald, een ervaren valkenier, had nooit de behoefte een van de allerfelste roofvogels
af te richten: de havik. Maar dan sterft plotseling haar vader, de bekende fotograaf en valkenier
Alisdair Macdonald, in Londen, midden op straat. Overweldigd door rouw en verdriet besluit
Helen een havik te nemen om haar verlies te verwerken. Door het vurige dier te temmen verkent
ze haar grenzen en verandert haar leven voorgoed.
In De H is van havik beschrijft Helen Macdonald hoe ze haar havik, Mabel, stapje voor stapje tam
maakt. Het is een roerend en humoristisch relaas over rouwverwerking en de aantrekkingskracht
van een buitengewoon beest. Macdonald betreedt onontgonnen gebied met dit hartveroverende
boek dat tegelijkertijd een memoir, een boek over de natuur en een spirituele queeste is, en
waarin ze onderzoekt of de dood zich laat verzoenen met het leven en de liefde.
"Sommige dingen doen zich maar
één of twee keer in je leven voor.
De wereld is vol tekenen en wonderen
die komen en gaan, en als je geluk hebt
ben je er levend en wel getuige van.'

Recensie
De Britse auteur Helen MacDonald is na het plotselinge overlijden van haar vader intens
verdrietig. Met haar vader, een bekend fotograaf, ging ze vroeger vaak mee op expeditie en
ontwikkelde een grote liefde voor de natuur en in het bijzonder voor roofvogels. Intussen is ze
een ervaren valkenier van sperwer en valk. Om haar verdriet en verlies te verwerken besluit zij
een havik te gaan trainen. Want, zoals ze later zelf zegt: 'Ik zou willen zijn zoals de havik, vrij van
verdriet en ongevoelig voor het leed dat mensen treft'. Dit interessante en leerzame boek bevat
een uitgebreid verslag over de opvoeding en training van een jonge havik en over de
geschiedenis van de valkenjacht in het algemeen. Dit alles is doorspekt met mooie observaties
en gedetailleerde beschrijvingen van de natuur. Helen's geliefde vader komt er zijdelings in voor.
Door het hele verhaal zijn passages verweven uit een boek over haviktraining van de Engelse
schrijver T.H. White (bekend om zijn Arthurverhalen én Helen’s grote voorbeeld).
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