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Krassen van een Gooise kijker

Jaren geleden is een schrijflijster (Turdus scripsi) op de zandbult die wij het Gooi noemen actief ge-

weest. Dit familielidvan mij heeft indertijd helaas het steeds vruchtbaarder wordende biotoop verlaten. Ik

heb zijn plaats ingenomen. Penlijster (Turdus penna) is mijn naam.

Nachtvogelen

De heilige Hermandad is zeer

geïnteresseerd in lieden die zich

’s nachts door het veld bewe-

gen. Bij een nachtelijke controle

lieten de dienders de meldpost

op het hoofdbureau meegenie-

ten van roepende bosuilen.

Soms zijn er ook minder aange-

name confrontaties met de poli-

tie. Dat overkwam de groep die

door een bos liep voor een win-

teravondcontrolevan nestkas-

ten op slapende vogels. Uit het

niets verscheen een politieauto.

Het autoraampje ging omlaag,
de agent bleef veilig in zijn auto

zitten want je weet maar nooit.

“Wat moeten jullie hier”, sprak

de agent bars en na de uitleg;

“vergunning”. Helaas, een ver-

gunning kon niet getoond wor-

den, de toestemming was mon-

deling verleenden het bezoek

was bij de receptie van de in-

stelling van het terrein waar de

groep liep gemeld. Een tweede

figuur dook op in een jeepach-

tige auto. "Visstropers”, oreerde

hij. Hij had de mannen wel ge-

zien, hengels en netten in de

auto op het parkeerterrein,

schepnet en lampen bij de

groep. De gemoederen liepen

hoog op. Welles nietes. Een vo-

gelaar was de klos, hij moest

mee naar de receptie. Natuurlijk

liep dit voorval met een sisser

af. Bij de aflossing van de re-

ceptie was de melding niet

doorgegeven. Kwartelkoningen

zijn echte nachtbrakers en om

hun aanwezigheid vast te stel-

len moeten vogelaars dit ook

worden. Heel wat hebben er

hun nachtrust voor opgeofferd

om deze knarsers te horen of te

zien te krijgen. Het zien lukt

nooit. De crexers kunnen vlak

voor je in de hoge vegetatie zit-

ten, maar zijn dan zelfs met een

lamp niet te zien. Cornelis die

het toch zo nodig eens moest

proberen ondervond de

zinloosheid van zo’n poging. Hij

begaf zich in Bulgarije met een

groepje gelijkgezinden te veld in

een graslandengebied tussen

de snelweg en de buitenwijken
van Sofia. Het was er een en al

geknerp van kwartelkoningen;

dit moest de ultieme belevenis

worden. Echter zonder het te

merken was de groep in een

zompig terreingedeelte terecht

gekomen en stapte Cornelis tot

over zijn enkels in het water. Op

dat moment overstemde het lui-

de vloeken van homo sapiens

de roepen van de kwartelko-

ningen.

Nachtelijke strandbezoekers zijn

er ’s winters op de Waddenei-

landen vrijwel nooit. Dat is maar

goed ook, want als die er wel

geweest zouden zijn, zouden zij

op een nacht een merkwaardig

schouwspel hebben gezien.
Een vreemd figuur met een

lamp op zijn hoofd, die zich

naar de strekdammetjes begaf

en dat nog wel met volle maan.

Een bioloog, want datwas het,

probeerde zo voor ringonder-
zoek paarse strandlopers te

vangen. Het lukte bij gebrek
aan duisternis natuurlijk voor

geen meter. Een van zijn assis-

tenten werd hierdoorzo balorig

dat hij zijn sterke zaklamp op

een slapende zilvermeeuw

richtte en deze van het strand

plukte. Dat stropersbloed zit er

bij vogelaars toch wel in.

Robert, een andere bioloog,

dwaalde ’s nachts eens met een

sterke lamp en het geluid van

een scheerapparaat op de

bandrecorder over het brede

strand van Schier, Meeuwen en

drieteentjes konden zo gevan-

gen worden beweerden de ken-

ners! Resultaat: een in de mist

op het strand verdwaalde voge-

laar. Jimmy bakte ze beter.

Eidereenden op het wad kon-

den als peren geplukt worden.

PENLIJSTER

’s Nachts vogels luisteren en zo

mogelijk kijken is een enerve-

rende bezigheid. Je bent vrijwel

volledig aan je gehoor overgele-

verd en ziet over het algemeen

geen spat voor ogen. Berusten

in een volledige overgave aan je

zintuigen is het enige wat erop

zit.

Bij sommige mensen dringen
zich onbewust angstgevoelens

op, die zich uiten in eindeloos

lopen wauwelen. De oude heer

Notermans had daar een reme-

die voor. Al voor het begin van

een nachtelijke rivierenexcursie

liep hij met een kegel van jewel-

ste en tijdens de tocht diepte hij

de nodige spiritualiën uit zijn ak-

tentas op. Hij had wel een heel

aparte opvatting van een nacht-

excursie.


