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Ook dit voorjaar (1988) waren er weer Gele kwikstaarten present op de slaapplaats, 
zodat voor de Oeverlanden wellicht van een regelmatig verschijnsel kan worden 
gesproken. 

Met dank aan Paul Marcus en Willem van der Waal voor het beschikbaar stellen 
van hun waarnemingen. 
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HET WESTELIJK HAVENGEBIED EN DE VRIJE JONGENS 

Frank Visbeen 
le Helmersstraat 98-100 
1054 EG Amsterdam 

Menno Huizinga 

Dat het Westelijk Havengebied het terrein is, waar allerlei snode plannen van 
boeven worden uitgevoerd, is sinds de ontvoering van Heineken ook landelijk 
bekend. In het algemeen hebben vogelaars daar weinig last van. Boeven werken 
's nachts en zullen overdag in het gebied de weg kwijt raken, terwijl 
vogelaars, op Jantje Ral na, het daglicht preferen. Weliswaar moesten vogelaars 
zich dan vrijwillig enige beperkingen opleggen: uitsluitend op door-de-weekse
dagen het terrein bezoeken en in het weekeinde alleen 's ochtends of 's avonds 
om het crossgeweld te ontwijken. 
Nu is het Westelijk Havengebied verworden tot de speeltuin van de Amsterdamse 
zelfkant en zijn randfiguren. Motorcrossers schijnen er in een vijfploegen
dienst te draaien en rijden bij voorkeur dwars door de terreinen heen. Revolver
helden testen de verkeersborden en met succes, getuige de vele grote en 
kleine kogelgaten en schemerige figuren laten er hun pitboel of hun rot-
wijler draven liefst in een brutale horde. Ook obscure pasja's willen hun 
klanten er op een onvervalste wildstrooptocht tracteren. Kortom op elk uur 
van de dag zijn er tronies bezig om het Recht van de Sterkste aan de praktijk 
te toetsen. Waar het maatschappelijk recht moet wijken zou een overheid, 
in dit geval het Gemeentebestuur, dienen in te grijpen en wel op die plaats 
waar regels massaal overtred~n worQen:.het.motorcrossen. 
Paul Marcus heeft de kat de,~el aangebonden. De Gemeenteraad heeft gereageerd 
en hoe. Het is vooral die reactie geweest die geleid hebben tot het afdrukken 
van beide epistels. 


