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De sperwer (Zaterdag, 28 november 1970)

plotseling lag er een sperwer voor me. Tussen hem en mij
bevond zich slechts een randje glas. De mussen lagen her en der

verspreid tussen de struiken, de veren slordig gespreid, met ge-

opende bekjes de angst weghijgend. Het. slachtoffer van de over-

rompeling heette merel. Een'fraai mannetje had de kraaremars

geblazen:, een korte schreeuw en het was afgelopen. De sperwer

trok zich wat fladderend, hinkelend, en struikelend over zijn
bijna gescalpeerde buit, terug achter de struiken. . i.

Rot was een .mooi verhaal vond ikzelf, dat ik m'n zoon

voorschotelde. Twee uur later stonden wij allen naast het huis.

De herfstbladeren werden op een hoop geveegd en m'n zoon verdien-

de met een vriend een kwartje per weggestouwde korf. Mijn vrouw

inviteerde óns via het keukenraam tot een:,dronk. Op dat moment

dwarrelde een blèrende mus langs me heen én hoordé ik een plof...
op nog geen meter afstand lag een sperwer. Zoals op 29 augustus
1950 in Friesland, een fraaie blauwe heer. Hij baande zich on-

der mijn geroep "een sperwer, eem sperwer" een weg door de strui-

kep en verdween: hoog in de lucht..om van nijd om zi jn mislukte

poging tot moord op een dames-raus, een horde spreeuwen de stui-

pen op het lijf te jagen, De, spreeuwen tuimelden over elkaar

heen, sloten zich aaneen tot een formatie en gingen de rond-

cirkelende sp.e.nwer achterna. Ze kregen assistentie van enkele

toevallige passanten, kauwen, waarop de roofvogel zich terugtrok.

Jl.B.

De kat van de buren bracht het gesprek op de sperwer. Wij
zaten aan tafel en zagen de poes op een muurtje zitten. Ik had

een randje gaas gespannen waardoor het felle beest niet meer

als een projectiel temidden van de mussen kon neerploffen.
“Maar er kunnen nog wel roofvogels bijkomen”, vronder-

stelde mijn zoon van tien. “Dat overkomt ons in Bussum helaas

niet meer”, was mijn sombere beschouwing, waarop ik vertelde op

29 augustus (1950) in vaders kippehok te hebben gestaan. Met grote
ramen. Daar zat ik achter en keek dan naar de vogels, die zich

rond het door mij gestrooide zaad verdrongen.
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