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De Minervois
Eddy Janssens
Een regio die door mij en mijn echtgenote meermaals bezocht werd, is de Languedoc-Roussil-
lon in het zuiden van Frankrijk. Het gebied is heel vogelrijk maar wat groot om in één verhaal 
te omschrijven. Ik beperk me daarom tot de streek van de Minervois. De veldwaarnemingen in 
dit verhaal omvatten dus verschillende vakanties. De gite die we er huurden is eigendom van 
een wijnboer en lag boven op een heuvel in het Parc Natural du Haut Languedoc. Het huisje 
was gekozen voor het ruime terras met weids uitzicht over de vallei en een gorge. We boekten 
er bij voorkeur begin mei.
Zwervend in de Minervois waren geregeld Bijeneter, Scharrelaar en Kleine Torenvalk te zien. 
Terwijl ik voor de gite wachtte, ging mijn vrouw de sleutels halen. Vanuit één van de bijgebou-
wen kwam een man aan in blauwe werkkleding met de hand uitgestoken naar me toe. Het was 
de eigenaar van de gite. ‘Bonjour Monsieur. Comment ça va?’ Tijdens ons gesprek bij dat eer-
ste contact vroeg hij of ik wist dat de Aigle de Bonelli (Havikarend) hier broedde. Hoe kon hij 
weten of ik dat zou kunnen of willen weten en of mij dat wel interesseerde? Leg dat maar eens 
uit in het Frans. Het Groot Dictee (mondeling) der Franse taal op een bloedhete namiddag. Het 
bleek dat vrouw bij de reservering iets over vogels kijken had gezegd, vandaar.

Na een vermoeiende dag gingen we het terras 
op met een kopje koffie. Over het huis en het 
ruime terras liep een bovengrondse leiding tot 
in de vallei. Een ideale uitkijk- en rustplaats 
voor vogels. Er zaten danook veel Huiszwalu-
wen, maar vooral ook Boerenzwaluwen. Wel-
gemanierde zwaluwen waren het; er viel niets 
op de koffietafel. Wel gezellig dat gekwetter 
boven de hoofden. Later streken er twee 
Rotsmussen neer en een groepje Europese 
Kanaries met hun klingelende zang. ’s Nachts 
– met één oor boven de lakens – hoorde ik 
een Dwerguil roepen.
Vroeg op, volop zon, ontbijt buiten met de 
verrekijker in aanslag. Op de bovengrondse 
leiding naast het huisje Cirlgors (♂). Later die 
ochtend Tortel, Grauwe Klauwier (♂), Geel-
gors en Spreeuwen. De volgende dag hielden 
wij rust. Meestal zette ik mij in de namiddag 
in de schaduw op het terras en wachtte af wat 
de thermiek zou brengen.
Trouwe klanten waren Slangenarend, Steena-
rend en een over de vallei zwevend mannetje 
Grauwe Kiekendief. Toen ik voor het eerst op 
een Havikarend hoopte, vlogen er drie over; 
een adulte en twee onvolwassen vogels. Het 
samen op pad gaan zou een typisch gedrag 
zijn voor deze soort. Een adulte Havikarend is 
vrij goed te herkennen: gestreepte, lichte borst 
en contrastrijke onderkant van de vleugels. 
Dat ze iedere dag dezelfde vluchtroute volgen 
werd later bevestigd. Met slechts 29 paartjes 
(2009) alleen in Zuid Frankrijk voorkomend 
blijft het een zeldzame verschijning. Op een 

late namiddag kwam een Oehoe langs ver-
stoord door enkele jongens met terreinmotors; 
lees terreurmotors. 
In de garrigue zongen Nachtegalen. ‘Oep 
oep’ hoorden we en een Hop streek neer op 
de bovengrondse leiding naast het terras; kuif 
omhoog, kuif omlaag en weer weg. Later 
aldaar Bijeneters en in het gras rondschar-
relende Putters. In de late zon zaten twee 
Roodkopklauwieren boven op een struik.
’s Avonds laat was hier te genieten van een 
mooie zonsondergang. Schrijvers en dichters 
zouden er lyrisch van worden; het is gewoon 
geel, oranje, veel rood en een streepje purper. 
Bij nacht waren de cicaden te horen, soms de 
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Dwerguil. Op het raam van de woonkamer 
prachtige nachtvlinders: drie Roomvlekken 
Arctia villica.
Een leuke plaats om vogels te observeren 
is de gorge naast het mooie dorpje Miner-
ve. Buiten de bij ons in de Lage Landen 
voorkomende zwaluwsoorten zijn hier ook 
Roodstuitzwaluwen aanwezig. De kloven 
in de wanden zijn hun broedplaatsen. Met 
een telescoop waren de nesten te zien. Op de 
Alpengierzwaluw is geen uur of tijd te zetten. 
Plots zijn ze er om met veel lawaai door en 
boven de gorge te vliegen. Wat weg van dit 
zwaluwenrumoer was soms een mannetje 
Blauwe Rotslijster te zien.
Op een dag vroeg de zoon van de wijnboer 
of ik de Bonelli (Havikarend) al gezien had. 
Maar ook ‘Bent u ornitholoog?’. ‘Euh, ja’ 
antwoordde ik maar. De vader was de wijn-
boer en oenoloog, de zoon van opleiding een 
geoloog. Dan kon er wel een ‘loog’ bij. Geen 
zin om met een Siamese kat op mijn voeten 
het verschil tussen vogelaar en ornitholoog uit 
te leggen. Sibelle noemde de kat des huizes. 
Een heel lieve poes waar ik veel mee praatte. 
Zij in het ‘miaauws’ en ik in mensentaal. 
Geregeld zette mijn vrouw me af boven op 
een berg. Met de vouwfiets daalde ik dan 
langzaam de niet zo steile maar wel heel 
lange helling af. Bij helder weer waren in de 
verte de besneeuwde toppen van de Pyrenee-
en zichtbaar. Moeilijk te zien maar gere-
geld te horen waren Bergfluiters. Met meer 
bravoure zong een Provençaalse Grasmus op 
het topje van een boom. Onrust. Een in beeld 
zijnde Baardgrasmus vloog samen met ander 
klein grut de begroeiing in. Een gewaarwor-
ding deed me omhoog kijken. Boven mij 
zeilde een bijna biddende valk. Het was een 
Eleonora’s Valk (lichte vorm); slanke vleugels 
en lange staart, roestbruine onderzijde met 
donkere lengtestrepen. Ik volgde hem tot het 
een stip werd. Wat een waarneming! Later 
kon ook een Brilgrasmus (♂) langdurig beke-
ken worden. Voor een grasmusachtige is een 
periode van ongeveer vijfenveertig seconden 
lang. Een gevoel van gelukzaligheid overviel 
me; ik ben eigenlijk altijd gelukkig, toen iets 
meer. Een collega ornitholoog ‘sorry’ voge-
laar vroeg mij of ik niet te veel inkopen deed 
bij de wijnboer omdat ik zoveel vogelsoorten 
zag. Dit was niet het geval. Er zit hier ge-
woon heel veel. Eén eenheid alcohol per dag 
is genoeg. Bij een nieuw geziene ‘wenssoort’ 
als de Eleonora’s Valk mag er een tweede bij, 
best voor het slapen gaan.

De berg werd door mij ook met de wagen 
bezocht. Ik vertrok bij zonsopgang voordat 
de lucht begint te zinderen van de warmte. 
Even peilde ik de temperatuur op het terras 
en zag onder mij vleermuizen thuis komen. 
Het terras ligt ongeveer twee meter boven 
het ernaast gelegen maaiveld. In een halve 
minuut waren ze alle zes binnen. ’s Avonds, 
benieuwd naar de grootte van het invlieggat, 
ben ik gaan kijken. Met Sibelle achter me 
aan (ze wist er alles van) bleek de opening 
maar iets groter dan een mandarijntje. Aan 
het begin van de berg zijn ook bovengrondse 
leidingen. Ook hier Rotsmussen, Grauwe 
Gors en eenmaal een vrouwtje Ortolaan. Veel 
geduld bracht een mooie observatie van een 
Kleine Zwartkop op die zijn twee jongen voe-
derde. Een Rode Patrijs stak de weg over. Op 
een wat hoger gelegen dor stukje stond een 
Duinpieper. Als het warmer werd was de (of 
een) Havikarend present. Met een ongekende 
felheid zat hij een prooi na; iets zwarts met 
vleugels (!). Door hun agressieve levensstijl 
konden ze er soms behoorlijk gehavend 
uitzien. En zeggen dat hij dertig jaar kan wor-
den. Op een voormiddag hoorde ik vanuit een 
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grote struik ‘tek tek tek’, nadien gebabbel en 
dan een vlotte zang. Het was een grasmusach-
tige; maar welke? De cd met vogelgeluiden 
moest eraan te pas komen. Een Orpheusgras-
mus, leuke verrassing. De snoodaard liet zich 
maar niet zien en bij een hoge temperatuur 
raakt je geduld snel op. 
Net wakker van de siësta hoorden we paar-
denhoeven op het weggetje onderlangs het 
terras. Naar buiten. Voor het terras stond een 
bruin paard met een amazone erop. Beiden 
hadden een paardenstaart; het paard de lang-
ste. We stonden oog in oog met de gebruinde 
berijdster; met enige fantasie toch. Zij zat 
strak in het bruine leer; broek en mouwloos 
vestje. Vier tinten bruin. Ze informeerde 
naar een apotheek. We verwezen haar naar 
Minerve. ‘Was ik hier alleen had ik haar 
binnen gevraagd en de reisapotheek genomen’ 
zei ik tegen mijn vrouw. ‘Wat zou je dan met 
het paard doen?’ antwoordde ze. Vrouwen 
kunnen toch zo realistisch zijn.
Eén maal zag ik vanaf dit terras een Eleono-
ra’s Valk, donkere vorm. In de vlucht door de 
vallei deed hij aan een Kleine of Middelste 
Jager denken. Eleonora’s Valken broeden tij-
dens de nazomer op de klippen bij de Middel-
landse Zee. Ze verschalken er vogels op trek 
naar het zuiden. In de Languedoc-Roussillon 
wordt de soort geregeld maar niet veelvuldig 

waargenomen. Op websites met veldwaar-
nemingen van de streek wordt in de lente de 
donkere vorm (sombre) het meest vermeld.
Met de jaren zag ik hier ook nog Buizerd, 
Wespendief, Torenvalk en Kleine Torenvalk. 
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Ook trokken er eens zes Vale Gieren over; 
kwamen ze van de Aveyron of de Pyreneeën?
Kuifkoekoeken foerageren veel op de grond 
en zijn dus soms moeilijk te zien. Ik had 
hem al wel eens gehoord maar in de heuvels 
kwam hij niet voor. De hoop was gevestigd 
op een zuidwaarts gelegen ruderaal gebied. 
De waardvogels – Eksters – waren voldoende 
aanwezig, maar niet te zien. Treiterachtig was 
het uithangbord van een plaatselijk restaurant 
met, wat dacht u, een Kuifkoekoek er op. 
Dat doe je toch niet zomaar; het moest toch 
een reden hebben. Het zou twee jaar duren 
vooraleer we tussen de stadjes Beaufort en 
Olonzac een over de weg vliegend exemplaar 
zagen.
Bij aankomst van wat voorlopig onze laatste 
vakantie hier was, schrokken we. ‘Onze’ 

n E.A.J. Janssens, Brecht (België).
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wijnboer was ziek. Als hij vroeger met z’n 
snelle tred voorbij het terras stapte, riep hij 
altijd ‘Bonjour Monsieur, Dame’. Zijn laarzen 
waren nu vervangen door pantoffels met 
roodblauw ruitmotief. De hark en spade door 
een wandelstok. Een paar dagen later kwam 
hij bij me staan, dichter dan gewoonlijk. Heel 
stil, alsof iemand zou kunnen meeluisteren, 
vertelde hij me waar de nestplaats van de 
Havikarend zich bevond. Was dit omdat hij 
aanvoelde dat we elkaar misschien niet meer 
zouden terugzien? Ik wist welke rotswand 
hij bedoelde en had er zo heen kunnen gaan 
maar deed dit uiteraard niet. De verbeelding 
is soms mooier dan het echte.

Alle illustraties bij dit artikel zijn getekend 
door de auteur.
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