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Te koop... Visarend!

Kees Camphuijsen

Tijdens de talloze zeereizen op de Noordzee, onderdeel van een meerjarig onderzoek naar de ver-

spreiding van zeevogels en walvisachtigen, brengen de zoutwaterornithologenaan boord van een

Nederlands visserij-onderzoeksschip het weekend steevast in een (buitenlandse) haven door. Op zon-

dag (en zaterdag)wordt niet gewerkt en de Schotse havenplaatsAberdeen is eendoor het schip veel

bezochte weekendbestemming. Voor de vogelaars aan boord zijn het Schotse achterland of de spec-

taculaire vogelrotsen langs de kust aantrekkelijke plaatsen om op pad te gaan. Zo ook op een zater-

dag in de nazomer van 1997. Als vervolg op een week vol Stormvogeltjes, Zeekoeien en Dwergvinvis-
sen lokten The Highlands en Speyside.

Na enige tijd te hebben rondgereden in een ge-

huurde auto begonnen de richtingwijzers met

het opschrift ’The Osprey’ (De Visarend) op te

vallen. Aanvankelijk vermoedden wij dat het hier

om het één of andere bedrijf met deze naam

ging, maar nadat de bordjes in de richting van

een uitgestrekt bosgebied wezen rees het ver-

moeden dat het hier warempel om de gelijknami-
ge vogel ging. Bij gebrek aan een vastomlijnde

reisbestemming was het plan om deze bordjes

maar eens te gaan volgen al snel geboren. Een

Visarend is nooit weg. Uiteindelijk verwezen de

richtingwijzers naar het hart van het bos en ein-

digden de aanwijzingen abrupt bij een parkeer-

plaats. Dat was natuurlijk al een reden om on-

middellijk om te keren, maar wie A zegt, zegt B

en zo volgden wij al spoedig het bord, dat vanaf

deze desolate plek verwees naar een smal

bospad. Na nog geen vijf meter te hebben afge-

legd klonk het zowel opgewekt als dwingend uit

de struiken Are you members?’. In de struiken

bleek een flinke kist met een luik te staan, in de

kist zat een dame van middelbare leeftijd, ge-

huld in een geruit jasschort, te breien. De nu

herhaalde vraag betekende in dit deel van de

wereld uiteraard: ’Zijn jullie lid van de RSPB?’*

Na ons verbaasde, maar vooral ontkennende

antwoord werd ons te verstaan gegeven dat ver-

dere voortgang op dit paadje betekende dat per

hoofd ten minste £ 1,= neergetelddiende te wor-

den. Meer mocht ook. Allen vonden wij dat wij nu

niet meer terug konden en nadat de dame opge-

wekt bevestigde dat het hier inderdaad om onze

gevederde vriend de Visarend ging en boven-

dien dat wij hem niet konden missen werd vlug
afgerekend en vervolgden wij het pad. ’Rare jon-

gens die natuurbeschermers...Ze gaan hier in

Schotland wel ver!’ Dat waren nog maar de

eerste verwarde gedachten nadat wij deze dame

achter ons hadden gelaten. Geen van ons kon

bevroeden wat ons boven het hoofd hing! ’Silen-

ce please, you are approaching the hide!’ luidde

het opschrift van een bord langs het pad. ’Silen-

ce please, you are about to reach the hide!’, op-
nieuw zo’n bord. Zoals alle vogelaars, waren ook

wij beroepshalve uitgerust met een bovengemid-
deld scherp gehoor en al snel viel het op dat

vóór ons, tussen het geprevel van een Rood-

borst, het gebral van een Koolmees en het ijle

gezang van een Goudhaantjedoor, een onregel-

matig herhaald, metaalachtig, rinkelend geluid
hoorbaar was. Wij begonnen ons danig zorgen
te maken over het hoogtepunt van deze expedi-
tie. Na het lezen van het woord hide hadden wij
alle drie, onafhankelijk van elkaar, in gedachten
een voorstelling van zaken gemaakt: vermoede-

lijk een half scheefgezakt wandje of optrekje van

riet of twijgen, desnoods wat planken, met een
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Terug bij de parkeerplaats schrok Tante Bep in

haar kist kennelijk van ons dreigende uiterlijk. Ze

legde in elk geval haar breiwerk neer en bleek

bereid ons het pond terug te betalen, Nee dank

je, dat hoeft echt niet, maar in Nederland zijn

Visarenden gratis. En bovendien zitten ze er!

Aanvankelijk maakte de verbazing over deze ver-

toning maar langzaam plaats voor werkelijke er-

gernis. Achteraf is de verontwaardiginggroter. Is

dit nu de natuurbescherming of natuurbeleving
van de toekomst? Brengen de natuurbescher-

mers de natuur naar de mensen of de mensen

naar de natuur? Zou dit enige educatieve waar-

de hebben? Werkelijk? In mijn ogen is dit een

wel erg extreme vorm van marketing.
Ook in ons land zijn de catalogi van Vogelbe-
scherming en de Waddenvereniging dikker dan

het tijdschrift, dus zoveel beter af zijn wij niet. Zo

heeft Natuurmonumenten haar de huisstijl in

soms postzegelgrote natuurgebieden doorge-

voerd in de vorm van schreeuwende, zinloze bor-

den. De stap naar een entree-heffing voordat wij

een broedende Kievit mogen bezichtigen is niet

zo groot meer. Pay per view... waar hebben wij

dat vaker gehoord?
Een jaar later, een wandeling in Abernathy Fo-

rest, Speyside. Boven het bos cirkelt een Vis-

arend 'and I am not even member!'

Kees Camphuijsen, Ankerstraat 20, 1794 BJ Oosterend, Texel.

Op zoek naar de Visarend in The Hlghlands en Speyslde en terechtkomen in een ’Hema-winkel’ was niet onze bedoeling.
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smalle spleet, waardoor op enige afstand een

nest van een Visarend zichtbaar zou zijn. Het

was daarom geen wonder dat toen wij the hide

na de laatste bocht uiteindelijk gewaar werden,

een drie maal herhaalde plof aangaf dat ieder

van ons de bek zo wijd had laten openvallen dat

het kakement van tussen de schoenen moest

worden opgeraapt. Hide betekent ’Hema’! Voor

onze neus was een reusachtige loods versche-

nen met wijd openstaande schuurdeuren. Bin-

nen ter linkerzijde was een langetoonbank zicht-

baar met daaropeen regelmatig rinkelende kas-

sa bediend door een heer in wit overhemd met

stropdas, rechts een zestal kledingrekken met

wollen truien, donkergroene broeken en camou-

flagejassen beheerd door een jongevrouw in mi-

nirok op pumps! Verderop in het gebouw waren

glazen vitrines opgesteld waarin bij nadere in-

spectie stropdassen, vlakgommetjes, posters,

rugzakjes, mokken, ondergoed, T-shirts, theele-

peltjes, pannenlappen, keukenschorten, bouw-

pakketten, puzzels, kaartspelen en god weet ver-

der wat uitgestaldwaren, alles met afbeeldingen

van De Visarend. Het geheel werd opgeluisterd
door twee grote videomonitoren. Op de linker

monitor was een zijn jongen voerende Visarend

zichtbaar op een nest, op de rechter een heel

erg op het eerste gelijkend leeg nest op een do-

de boom. Dat laatste bleek een ’live registratie’,
de linker monitor was een herhaling van twee

jaar geleden. Achterin de ’Hema’ was inderdaad

een uitsparing in de wand, waarvoor eenenorme

uitstalling telescopen en verrekijkers op statief

was geplaatst (alle modellen ook elders te koop

in de winkel), gericht op een (leeg) nest in een

dode boom met een videocamera op de rand.

Navraag leverde op dat het paar Visarenden, zo-

wel als het enige uitgevlogen jong, ongeveer zes

dagen eerder voor het laatst waren gezien. Hun

terugkeer was niet waarschijnlijk, ze zouden wel

al naar het zuiden zijn weggetrokken. Het voor

de bezoekers neergelegde logboek (het weten-

schappelijke sausje over deze negorij) vermeld-

de alleen nog maar negatieve bevindingen.


