
Redactioneel

Als je goed kijkt verandert het bijna per minuut. De dieptewerking van het

nu nog openliggende eeuwenoude weidegebied er achter zorgt voor een schoonheid

die, hoe knap ook geschilderd of op de gevoelige plaat gebracht, niet méér

kan zijn dan een poging om een detail van deze werkelijkheid te bewaren.

Want we bewaren er niets meer van, straks. Tenzij de herinneringen van hen,
die hier altijd met hun ogen open om zich heen gekeken hebben en het niet

vergaten. Want over enkele jaren is het voorbij, helemaal en voorgoed, De

tyrannie van de stapelwoningen zal het gewonnen hebben. Een stuk vogelgebied
is dan mede afgekapt.

Jawel, we weten best, als je een goede en geriefelijke woning hebt, dat

het gemakkelijker is wat te mijmeren of te romantiseren over verloren gegaan

natuurgebied. Het zou onbillijk zijn om anderen, in dit opzicht minder goed

bedeeld, de kansen op een woning te misgunnen als daarvoor natuur moet worden

opgeofferd. Maar ons land is klein. En als het waar is, dat er per vijf dagen

in de wereld - thans - 60,00.0,000 mensen bijkomen, dan krijgen we in ons

kleine landje daar een gevoelige tik van mee die zou neerkonen op een 60

miljoen inwoners over 150 jaar. Als je dit zo eens rondvertelt, hoor je

negen van de tien keer:" Over 150 jaar? Dan ben ik er allang niet meer."

We rijden de laatste afslag in, richting Raboes en laten ergens in de

graskant met afgezette motor de auto uitlopen tot vlak bij de plek, waar twee I

patrijzen tegen de slootkant fourageren. Ze zijn niet schuw. De auto is een

rijdende schuilhut. Even kijken ze op en scharrelen dan langzaam uit ons

gezichtsveld weg. Dan draai ik het raampje open om het baltsspel van twee

kieviten beter te kunnen horen en zien, De tureluurs, de grutto's, ze zijn

er weer en verderop tientallen kemphanen bijeen en soms dit aantal aangevuld j

met plotseling uit de lucht vallende kleine eskaders. Wat later stuift de

hele troep - wie weet om welke reden -in één blinkende wolk omhoog om

flitsend en wentelend naar een andere plaats te vliegen, alsof dit plan,

zonder één uitzondering, bij allemaal tegelijk in hun achterhoofdjes opgekonenj

was. Een paar aalscholvers vliegen boven de poeltjes.

De wellanden van Eemnes, we zullen echt zuinig, heel zuinig moeten zijn

op wat er straks van overblijft. En dan weer zuinig, heel zuinig op wat

déirvan weer overblijft. Totdat tenslotte ook dit niet meer hoeft. Dus toch

een beetje gemakkelijk mijmeren? Nee, dat lijkt dan maar zo. Maar velen zien

het niet, het interesseert ze niet en ze willen het ook niet eens zien. Ze

willen alleen maar leven, al was driekwart van Nederland dichtgegoten met

beton en trokken we in het voorjaar plasticbomen overeind. Een mentaliteit,

die nog lang niet is veranderd. Er moet nog heel wat gebeuren.

Er loopt een boer met laarzen in een weiland. Misschien zijn weiland. Er

staan bordjes "Vogelreservaat", maar hij zoekt zig-zag naar nesten van

kieviten. Weet hij veel. Toen hij kind was deed hij het, zijn grootvader

deed het en hoe wil je dan zo'n diep versteend gemoed ombuigen naar nieuwe

inzichten. Verderop stopte een "slee". Er kwam een nette gelaarsde vader

uit met nette gelaarsde kinderen.. Met hun vieren gingen ze de weilanden in

op zoek naar eieren, alsof het Pasen was. De kinderen blij en soms even

hollend. De kieviten angstig roepend.

flochten we even mijmeren over de laatste weilanden rondom Eemnes?

tH

Het was zondag 9 april, vroeg in de Eempolder, prachtig open weer. Als

je door Eenmes, vanaf Laren, tenslotte linksaf het stille weidegebied ingaat,

ben je de bouwketen al gepasseerd. “Almere” staat er op een bord. Urbanisatie.

Aanstonds is er een halve stad bij, tot aan het meer.

We rijden langzaam in de “twee” de lange weg tot de laatste afslag de

polder in. Soms stoppen we even, met de motor af en luisteren. Het lage zon-

licht geeft de typische boerderijtjes die er nog staan een dimensie er bij.
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