
De Korhaan, Jrg.3s, Nr.l 13

Teamsport

Sperwer als een alcoholist in een zwembad vol bier

Remco Daalder

Wel trokken de spreeuwen be-

langstelling van een sperwer.

Een roofvogeltje, bijna zo groot
als een kraai, een geduchte

vogeljager. Met zijn korte vleu-

gels en lange staart kan hij

snelle sprinten trekken en ra-

zendsnel wenden.

Ik zag eens een sperwer een

spreeuw grijpen bij het Eras-

muspark. De spreeuw vloog

nietsvermoedend over dit

snippertje groen middenin Bos

en Lommer. Uit een van de bo-

men onder hem maakte zich

opeens een sperwer los. De

spreeuw zag hem komen, pro-

beerde te vluchten, piepte wat

en was erbij. De twee vogels
buitelden gezamenlijk naar be-

neden, de een in de klauwen

van de ander.

Ik liep voorzichtig naar de plek

waar ze neergekomen waren en

trok wat takken opzij. De

spreeuw lag op zijn rug, zijn

vleugels pathetisch op de grond

gespreid. De sperwer stond bo-

ven hem als een kwaadaardig

spiegelbeeld. Ook hij had zijn

vleugels gespreid, maar drei-

gend, bezitterig bijna. Met zijn

nagels kneedde hij het leven uit

de spreeuw. De spreeuw had

geen rustig sterfbed.

De sperwer die bij de

spreeuwenwolk bij de Schelling-

wouderbruggen opdook had

het moeilijker. Hij vloog om te

beginnen een paar keer dwars

door de wolk, maar de spreeu-

wen weken in een prachtige ge-

zamenlijke manoeuvre uiteen

waardoor de roofvogel in een

keurig leeggemaakte gang door

een enorme massa vogels

vloog. Toen ging de sperwer

vlak buiten de wolk hangen en

probeerde een

spreeuw uit de ran-

den te plukken.

Maar waar hij was,

daar gingen de

spreeuwen dicht

op elkaar vliegen.

Ze vormden een

zwarte muur in de

lucht waar de sper-

wer geen afzonder-

lijke spreeuw meer

in kon onderschei-

den.

Dan maar wilde

schijnaanvallen op

die dichte massa.

Dat leek te lukken.

Een enkele

spreeuw raakte in

paniek, verliet de gesloten gele-

deren, was ineens afgezonderd

van de troep en kreeg meteen

de sperwer op zijn staart. Die

kreeg hem net niet te pakken:

de spreeuw bereikte tijdig weer

een andere afdeling van de

wolk en werd opgeslokt in de

veilige massa van zijn soortge-

noten.

Het werd donkerder en donker-

der, de sperwer begon moede-

loos rondjes te draaien. Hij

vloog voortdurend dwars door

zijn eten heen zonder het aan te

kunnen raken, als een alcoholist

die verdrinkt in een zwembad

vol bier. De sperwer vloog uit-

eindelijk richting Diemerzeedijk.

De spreeuwen doken de bosjes

bij de waterzuivering in en hie-

ven een koorzang aan: samen

stonden zij sterk.

(Overgenomen uit het Amster-

dams Stadsblad van eind no-

vember 2000).

Een ongekend natuurtafereel

tussen de twee Schellingwou-

derbruggen. Bij het invallen der

schemering kleurden tiendui-

zenden spreeuwen de lucht bo-

ven de autoweg zwart. Ze vlo-

gen groepsgewijs rond, ze

poepten erop los, ze gingen

dichter bij elkaar vliegen of ver-

der weg waardoor de groep ver-

dunde of verdikte en waardoor

allerlei psychedelische zwart/

witeffecten optraden.

Ze bedekten het hele luchtruim

boven de rioolwaterzuivering,

waar duidelijk hun slaapplaats

voor de nacht was. En toch

stopten de automobilisten niet

en keken de meeste fietsers de

andere kant op, naar het weg-

dek. Wie verwacht nu ook een

natuurwonder in Zeeburg.


