
DREUMES GEVONDEN 

Het verhaal van Punkie 

Vrijdag 19 maart 2021: 
vanochtend liep alles 
ineens heel anders. 

Ik was zoals elke dag rond 
07:30 mijn wandeltje aan het 
doen in Park Frankendael in 
Amsterdam-Oost. Ik zocht naar 
de prachtige groen/blauwe 
eierschalen van de Blauwe 
Reiger. Deze wil ik gebruiken 
in een kunstwerk want ik werk 
graag met dierlijk materiaal*. 

Linda Molenaar 

Er zit in Frankendael al jaren
lang een kolonie en ik geniet zó 
van die oer-baltskreten als het 
nog winter is. Ik snap niet dat 
mensen reigers lelijk vinden, ze 
hebben zoiets prehistorisch. Ja! 
Ik zag weer een schaaltje, wel 

De Gierzwaluw 

een beetje een oude dit keer. Ik Gewond reigerjong opgevangen bij De Toevlucht 

stuitte daarnaast plots op een 
ongelofelijk en bij nader inzien best zeldzaam fenomeen: vier verse dode jongen op de 
grond onder één boom (met vijf nesten) van ongeveer vier weken oud. Zó mooi zagen 
ze eruit! Maar waarom lagen ze daar? Zou het komen omdat er die nacht nog weer 
vorst was geweest, was er weinig eten en een te grote populatie, zouden ze een ziekte 
hebben, waren het té veel jongen om te onderhouden, was er concurrentie van andere 
volwassen vreemde reigers die erop in waren gaan hakken? Maandag vond ik daar 
nog een reigerbraakbal tussen de eierschalen, met plastic en elastiek. Ik keek naar dit 
vanitas gebeuren en tot mijn verbazing was er nog een die ademde, wat was dát een 
raar moment. 
Direct pakte ik het rillertje op om het op te warmen. Minuten stond ik daar met het 
arme beestje in mijn handen, wat nu? Geen telefoon, geen mensen (daarom wandel ik 
graag zo vroeg). Ik besloot het slappe diertje mee naar huis te nemen. Het had wonden 
op 't koppie en beide ogen zaten raar achter een opgezwollen vlies. Er zat maar bar 
weinig actie in deze dreumes en het was er slecht aan toe en verkeerde denk ik in een 
soort shock. De lange grijze tenen met scherpe nagels had het diertje ferm om mijn 
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vingers geknepen, alsof ik de laatste strohalm was. Ik voelde het hartje flink tekeer
gaan in mijn hand, een vechtende levensdrang dacht ik. Door mijn warmte werd het 
tijdens mijn nog best lange weg terug huiswaarts af en toe wat gebekter, het pikte 
zelfs soms in mijn jas. Ik hield het kopje recht en de vleugels mooi dicht, zodat hij 
die niet kon gaan uitspreiden. 
Thuis een oude theedoek eromheen en op mijn warme buik laten rusten met een 
wollen deken erover, samen rustig op de bank wachtend op de dierenambulance 
(gebeld door een nieuwsgierige voorbijganger). Mijn moeder vertelde uit haar eigen 
ervaring met een Bosuiltje, dat ik het water moest geven. Met klein injectiespuitje 
ging ik aan de slag, lastig gedoe met één hand, want hij wilde niet. Toch gelukt, en 
hopla, meteen een grote flats poep (op mijn broek natuurlijk); ha, dat stelde me ge
rust: iets erin - iets eruit, dat werkte gelukkig nog. Nog een keer proberen: een kreet, 
want ik spoot het te hard erin. Daarna stevig rechtop onder mijn zwarte bodywarmer 
in de zon samen achter de computer. Af en toe kwamen er wat geluidjes en gespartel, 
soms moest ik even kijken of ie nog wel leefde, of wordt ie misschien nu té warm? 
Wát een verantwoordelijkheid gelijk. Tja, had ik wel het goede gedaan? 
Ik stuurde een bericht met foto naar vogelaar en teller Pieter van der Linden van 
Park Frankendael (waar ik volgende week mijn eerste vogeltelafspraak mee heb). 
Die belde me gelukkig direct terug. "Dit gebeurt niet vaak", zei hij. "Zou je het op 
waarneming.nl willen zetten?" Dus ik heb nu eindelijk een account aangemaakt. Hij 
zou het ook gedaan hebben, en de dierenambulance reageerde gelukkig ook heel po-

Blauwe eierschalen van de Blauwe reiger Reigerbraakbal met plastic en elastiek 
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Kunstwerkje gemaakt door Linda, reigerschedel beplakt met eischaalfragmenten 

sitief. Het reigertje is opgehaald en gaat naar de Vogelopvang in Z-0 'De Toevlucht', 
Ik ben er nog vol van, zo'n mooi jong, vechtend voor zijn leven, een echte Amster
damse punker. Ik ruik hem nóg. 
'Rox' vertelde me de volgende dag dat 'Punkie' nog leefde en dat ie een braakbal had 
gespuugd (hij was dus nog door zijn ouders gevoerd). Het was een goed teken dat hij 
de nacht overleefd had met zalf op de gezwollen oogvliezen, antibiotica en pijnstil
lers. Nu krijgt hij dwangvoeding en zal ik duimen voor zijn herstel. 

De afloop. 
Een mailtje van Linda van 2 april: De reiger Punkie is niet meer .... Hij was heel erg 
levendig, maar had toch een soort beschadiging aan zijn hersenen 
want hij at zelf niet, liep rondjes en stond scheef, dus einde verhaal. Niet zelfstandig 
levensvatbaar. 

Bij deze een verzoek aan de lezers om gebruikte of ongebruikte vogelringen te bewaren 
en hierover contact op te nemen met Linda. Zij is ze aan het sparen om ze uiteindelijk 
in een kunstwerk te gebruiken. 

https://lindamolenaar. nu 
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