
Wijlen een meerkoet

Toen ik de volgende ochtend om half

vier weer langs het Wasmeer reed,

zag ik de koet niet meer. Wellicht

was het stoffelijk overschot ergens

tussen de begroeiing aangespoeld.

Op de plek, waar de onfortuinlijke
Meerkoet het leven liet, fladderden

die ochtend vier vleermuizen.

Neen, dit is geen bijgelovig ver-

haal, doch slechts een trieste

waarneming. Een waarneming, die ook

wel wat vragen doet opwerpen.

Waarom doken de Kokmeeuwen naar het

stervende dier? Herkent een meeuw

een vogel, die op zijn rug ligt te

spartelen niet meer? Ziet hij hier-

in soms een indringer in de kolo-

nie? Waarom maakte die andere Meer-

koet zo’n klagend geluid? Bestaat

er tussen beide geslachten een ze-

kere band? Misschien zullen deze

vragen nimmer beantwoord, worden,

het kijken naar vogels wordt daar

echter niet minder interessant doos,

E.P. Klomp

hilversums wasmeer, 18 juni 1972.

Op zaterdagavond, 18 juni j.l. had

ik nog wat nestkasten gecontro-

leerd in het Smithuyzerbos van de

stichting “Het Gooisch Natuurre-

servaat”. Daar ik nog wat tijd over

had, besloot ik even een kijkje te

gaan nemen bij het Hilversums Was-

meer. Ik was daar getuige van een

trieste gebeurtenis. Vlakbij het

eilandje in het Wasmeër lag iets op

het water. Het leek mij een dode

vogel. Bij nader onderzoek werd het

mij duidelijk, dat het een Meerkoet

(Fulica atra) was. Het dier lag op

zijn rug op het water met de vleu-

gel omhoog. Plotseling begon hot te

bewegen: het sloeg met de vleugels

en trapte met de poten. De Kok-

meeuwen voerden duikvluchten uit

boven het stervende dier. Uit de

begroeiing van het eilandje kwam ’n

tweede Meerkoet, die daar een nest

had. Klagend piepend bleef deze

koet in de buurt van zijn of haar

soortgenoot, die streed om in leven

te blijven. Het mocht niet baten.

Na enige tijd lag de vogel weer

roerloos op het water. De andere

Meerkoet, misschien de echtgeno(o)-

te?, keerde weer naar het nest te-

rug. Ook de Kokmeeuwen kalmeerden

weer.
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