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In en om ’Lange Dirk’

Op de kop van het land van Arnold Grootes zit een Scholekster op hel nest. Zuidwaarts han-

gen tientallen Grutto’s en Kieviten schreeuwend in de lucht en ze voeren aanvallende duik-

vluchten uil op een voor hen gevaarlijk dier dat op de grond zit. ’n Wezeltje, denk ik, maar op

’De Reef’ aangekomen, hoor ik van Cor Crok, die daar vlak in de buurt zat, dat het een Blauwe

Reiger was.

Cor heeft een baal hooi in de jolen dat houdt in, dat we gezamenlijk tegen wind 'De Reef’ af-

roeien naar Lange Dirk, het land waar z’n koeien moeten worden bijgevoerd.

Onderweg stoppen wij bij het land van 'Buur'. Daar staat nog een origineel houten watermo-

lentje op. Cor zet het molentje voor buurman Schot even op de wind, want er zit nog te veel wa-

ter in het land. Onmiddellijkkolkt het water De Reef in. ’n Genie toch hè, de man die dat be-

dacht heeft! Buur heeft het land al gerold en de stokken die bij de nesten staan, kunnen wij

weer weghalen.

Sommige vogels hebben al jongen, dat kunnen wij aan de doppen in het nest zien en bij andere

liggen de eieren nog. Wét een succes, dank zij buur en Cor! Alsof het een wonder is, kijken wij

nog even naar de eieren van een Tureluur, want die nesten zijn spaarzaam, en dan te bedenken

dat je er zo’n veertig jaar geledenbijna over struikelde.

Toen vond je trouwens ook hele kolonies Visdiefjes en Zwarte Sterns en de kokmeeuwenkolo-

nies niet te vergeten. Er is toch veel veranderd, want vandaag zie je van die vogels geen

nesten. Wij moeten het doen met het zien van één paartje Visdiefjes, een klein aantal overvlie-

gende Kokmeeuwen en boven het onder-water-staande land van Jan Rutte met slechts één

Zwarte Stern.

Met enige weemoed denken wij aan vroeger terug, maardaar staat tegenover, dat wij nu een

paartje Krakeenden zien en Bergeenden en ook de Kluten laten zich zien enhoren. Die vogels

zag je hier vroeger niet en dat is ook het geval met Kuifeenden en Tafeleenden, die hier nu

zelfs broeden.

Wij zijn bij 'Lange Dirk’ aangekomen. Cor zeult met z’n baal hooi het land op en enkele koeien

komen hem al hollend tegemoet. De rest heeft niet zo veel haast. Eén koe vreet zelfniet, maar

jaagt wel de andere koeien weg. In de luwte van het riet van de 'Amsterdammer' zit ik dat van-

uit mijn jol te bekijken, ondertussen genietendvan de zang van Rietzanger en Rietgors. Vóór

mijzweeft een Bruine Kiekendief over het veld. Cor heeft inmiddels ook een piekje uit de wind

gezocht en onder het genot van de koffie kijken wij naar het draaien van zijn Amerikaans wind-

molentje. Dat heeft een hardplastic roos (wieken) en staart. Wat kost zo’n molen?

Drie jaar geleden is hij nieuw geplaatst en toen kostte hij f 12.000,-, kreeg ik ten antwoord. Ik

stondperplex en dat alleen om ie land droog te maten. 'Ja, maar nou is dit nog een groot stuk

land en als je het niet doet, sta je onder water, dus geen gras en geen koeien op ’t land. ’ Stilte.

’Nou, wat doen we: de Amsterdammer in de rondte roeien of 'De Reef’ maar op?’ Opeens strij-

ken er twee vogels op de slibrand, de één is duidelijk een Tureluur, maarde andere herkennen

wij niet direct. 'lk roei er naar toe', zegt Cor, 'let jij op het vliegbeeld. ’ Het vogeltje loopt snel te

foeragerenals een Oeverloper en is licht van kleur. Zodra Oor nadert vliegt hij op. Geen wit op

de vleugels, wel een witte stuit, 'n Groenpootruiter? Nee, daar is ie te klein voor. ’n Bosruiter,

denk ik! Maar daar is hij te licht van kleur voor.

Wij piekeren ons suf maar komen er niet uit. Vanavond de boeken maar eens raadplegen. Wij

zwerven 'De Reef' op, horen de Kluten roepen, die hier vroeger niet voorkwamen, en luisteren

op de boomgaard naar de Fitis, maar het onbekende vogeltje houdt ons bezig.
's Avonds nog vóór de boeken zijn geraadpleegd,belt Cor op: Oene Moedt, de enthousiaste

Zaanse vogelfotograafzat vanmiddag in zijn schuilhut en kreeg plotseling 'n vogeltje voorz’n

lens, dat hij niet kende. Hij dacht aan ’n Bosruiter. En weet je nu, wét het was volgens Oene,

die ook in de boeken is gedoken? ’n Poelruiter en volgens hem is die pas vijftien maal in Neder-

land waargenomen. 'Cor, ’ zei ik, 'dat moet wel zo zijn, want alle vogels die wij kenden, waren

het niet!'

Direct heb ik alle boeken geraadpleegden toen werd het mij heel duidelijk:de Poelruiter was

in 'De Reef!'

Jan Veldman

Het is geen zonnige dag, maar koud en zwaar bewolkt als ik wegroei.
In de losgeslagen rietberg in de sloot achter mijn huis ligt nog steeds het nest van de Fuut. Hij

is eraf en de eieren zijn toegedekt.


