
De arend, die niet kwam

Zaterdagmiddag reden de heer en mevrouw Blcnet nog eens naar

de steltklutenvlakte. Om twaalf uur wiekte de visarend opnieuw ■

boven hun hoofd. Spelevarend op de termiek, om na korte tijd

heel hoog, heel ver te verdwijnen.
De komst van de visarend naar de "Knar" waarop.'je de klok ge-

lijk kon zetten, was verder doorgeklonken. Om twaalf uur zon-

dagmiddag was er een flinke menigte bijeen. Eenieder zette zich

neer en tuurde de lucht af in afwachting van de dingen, die

zouden gaan komen. Zoals een visarend, die immers volgens het

spoorboekje "voorvloog". Om kwart over twaalf veronderstelde

iemand, dat hij nog de winterdi.enstregeling hanteerde. Om half i
één werd er aangenomen, dat er toch iets tussen was gekomen,

mogelijk wat pech of toch het in realiteit omgezette voornemen j

naar Afrika te vliegen. De visarend kwam niet, ook niet om één |
of twee uur,. *,s Avonds een telefoontje; "Zeg, toen we wegreden

en richting Harderwijk kozen, kwamen we de visarend tegen. Hij i
vloog boven het kanaal, speurend naar voedsel, heerlijk in de

luwte". Of hij gelijk had want het was een stormachtige zondag.’

Om twee uur was de stelt-

klutentribune weer leeg.
In alle ernst mag worden

opgemerkt, dat arenden de

gewoonte hebben op bijna

vastgesteld parcours te

vliegen. Voedselvluchten

en ook trektochten, komen '

s morgens omstreeks een uur of elf

pas op gang. Een visarend, die dus volgens het hoekje zich om

twaalf uur meldt, kan dus voorkomen. Maar een belevenis is het

wel!

Jl.B.

Op donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus verscheen

de visarend om twaalf uur ! Je kon er de klok op gelijk

zetten. Mevrouw Blonet had het zo vastgesteld op de achttien-

de en op de negentiende verkeerden wij in de gelukkige omstan-

digheid een wijl op de Knardijk te mogen vertoeven. En daar

verscheen pandion, ietsje over twaalf, maar dat was hem verge-

ven. Per slot van rekening had hij de wind tegen. De vogel liet

af en toe op speelse arendmanier, zijn poten bengelen, kringel-
de omhoog en omlaag, verwaardigde zich zelfs om een moment te

gaan staan bidden en streek neer in een ondiepe plas.

Op een verhogingje zittend, poetste hij zijn veren om op te

stijgen en weer plaats te nemen. De majestueuze visarend in

zo’n ondiepte dat was eigenlijk geen gezicht. Wij waren er

echt blij mee. Een half uur bleef hij bij ons.
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