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Foutje

Wel passeerde bij het inrijden van de straat een

wandelaar met hond. Goede raad was duur.

Het enige wat erop zat was aanbellen bij het

opgegeven adres. De deur werd geopend door

een bekende van mij, een op dat moment nog

slaperige presentator van het radioprogramma

‘Vroege vogels’. Wederzijdse verbazing: “Wat

moet jij hier”? Na een gestamelde uitleg, met

excuses dat ik bij het maken van een afspraak

kennelijk het adres verkeerd moest hebben

verstaan, werd deaftocht geblazen. Even later

kwam ik de man met de hond weer tegen en

schoot hem aan. Hij bleek degene te zijn met

wie de afspraak was gemaakt, had mij wel

gezien, maar wist niet dat ik het was die hij

zou ontmoeten.Omdat hij te vroeg was, was

hij alvast ruim voor het afgesproken tijdstip de

straat uitgelopen naar de Oude Haven.

Bij een nestkastcontrole in de Over-Betuwe

werd meteen na een grappig bedoelde

opmerking
lik op stuk

gegeven. De

kast hing

achter een

fraai gelegen

optrek ver

van de

bewoonde

wereld. Nooit

was er,

wanneer we

er kwamen,

iemand thuis. Toen dat wel het geval was,

raakten we aan de praat met een persoon die

naar buiten kwam. Een van ons groepje
meende grappig te zijn, gaf aan dat we nooit

iemand zagen en in verbandhiermee een en

ander hadden geverifieerd. Een van de anderen

reageerde daarop met: “Dat zat wel goed”. Het

antwoord van de bewoonster was raak: “Moet

kloppen, mijn man werkt bij de politie”. Oef!

Van een heel anderkaliber was de ervaring die

enkele deelnemers hadden tijdens een reisje

van de Vogelwerkgroep naar Bilbao. Tijdens

een excursie werd gezien dat een Vale Gier een

verkeerde inschatting maakte bij een landing.

Hij raakte verward in de takken van een boom,

tuimelde eruit in de struiken en maakte zich

daarna hopsend uit de voeten. Dit ontlokte aan

Frank de opmerking dat deze vogel de

girofoon maar eens moestbellen.

Roofvogels maken overigens vaker ‘foutjes’.

Van Sperwers is bekend dat zij nogal eens

tegen ramen verongelukken als zij in blinde

jachtdrift hun prooien achtervolgen. Een Havik

maakte ook zo’n misrekening, maar had geluk.

Deze vogel knalde dooreen ruit van een villa

naar binnen. Het dier had geluk en kon nadat

het gevangenwas worden losgelaten.

Penlijster

Tijdens een vogeltocht door het voormalige

Bosnië-Herzegowina voeren we in een sloep

langs de kust van de Adriatische Zee met

professor Gluscovich. Hij was een bekende

vissenkundige, maar publiceerde ook veel over

vogels en wilde ons daarvan wel het een en

ander laten zien. Aan boord bevonden zich nog

wat vangsten van vissen van de vroege ochtend

met daarbij een aantal schelpen. Kees -

nieuwsgierig van aard - begon te peuteren aan

iets dat in een ervan bewoog. Plotseling schoot

uit de schelp een heremietkreeft tevoorschijn,

die door Kees met een luid ‘gedver’ de zee in

werd gekeild. De prof werd hier niet vrolijk

van; een dier dat hij nader had willen

bestuderen was weg. Foutje!

Een afspraak in de vroege morgen in de

omgeving van de Oude Haven in Hilversum

om uitleg over vogels was er ook zo een. Een

onbekend iemand met wie die afspraak

gemaakt was, had straat en huisnummer

opgegeven en zou voor zijn huis wachten. De

man was in geen veldenof wegen te bekennen.


