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Het was op een mooie junidag ....

Door Rein Stuurman

Wat ’n beweging, wat ’n geluiden. De felle sterns in scheervlucht duikend, de

kieften zwoegend met wild flappende vleugels. Grutters eindeloos „grut-o-

gruttend” en de kapmeeuwen, krijsend hangend boven het hooiland, waar de

vijand sloop. Ook bonte pieten en tuken (tureluurs) kwamen erbij, al maar

rondvliegend in snelle vaart en roepend, allen roepend hun eigen geluid, een

en al fel leven.

De vogels kwamen steeds nader en toen ze ten slotte de grens van het hooi-

land hadden bereikt, waar het riet begon, zwaaiden de meeste af en repten zich

weg. Op enige volhouders na, die boven het riet bleven fladderen. Wij dachten

dat het verhaal hier uit was, met ’n modern open einde dus, zonder pointe of

ontknoping. Maar nee. Ineens vormde zich tussen het riet vandaan een pijl-

vormige voor in het gladde water, die dwars de sloot kwam oversteken. En in

de scherpe punt van die pijl het kopje van een zwemmend diertje, dat in de

kijker niet was te herkennen. We dachten meteen aan ’n rat. Ook de vogels,
die er nog vlogen, hadden het gezien en kwamen stootduikend en wild dooreen

roepend het dapper in rechte lijn vorderende kopje begeleiden naar de over-

kant. Hier stond geen riet en daardoor was het mogelijk, toen het diertje op

de wal glipte en weg was, net nog te zien dat een hermelijntje al deze drukte

had veroorzaakt. Zijn zwarte staartpluimpje was het laatste wat wij zagen en

gaf ons zekerheid.

De vogels, die het nu mooi genoeg vonden, daar hun broedterrein weer veilig

was en wij nogal dichtbij geraakt, keerden, de een na de ander, weer terug

naar hun nest, naar hun onbeschermde kroost en eieren.

Rein Stuurman, Nieuwe weg 16, Eemnes/U.

(Volkomen toevallig werd ook onze medewerker H. J. Slijper geïnspireerd door de

opwinding, die hermelijntjes en wezels in de vogelwereld kunnen veroorzaken. Zijn

tekening vinden we op blz. 509).

Het was op een mooie junidag dat we, na urenlang roeien en kijken, de jol op

de kant getrokken en in de schaduw van een hooiopper lagen uit te zien over

het Zaanse land. Deze luie toestand werd ons echter niet lang gegund doordat

het ver weg klinkend geluid van een gemengd koor van vogelstemmen tot ons

begon door te dringen, dat allengs in sterkte toenam en ons vanzelfsprekend
weer op de been bracht.

Boven het hooiland, aan de overzij van de brede sloot, was hevig tumultgaande
van roepende en krijsende vogels, die telkens naar omlaag doken of fladderend

bleven hangen. Daar op de grond, tussen het hoge, bloeiende gras, was ken-

nelijk een vijand die verjaagd moest worden. We zagen al gauw door de

kijker hoe de toppen van het gras bewogen en die beweging kwam gestadig
nader in onze richting. Ook de bende tierende weidevogels kwam steeds

dichterbij. Het was ’n uitermate spannend toneeltje, vooral vanwegehet geheim,
dat school onder het hoge gras en dat we nog niet kenden.




