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NOG WAT BIJZONDERS GEZIEN ... ? 
Paul Tak 

Welke vogelaar zou deze kreet niet kennen of herkennen. Vaak als vogelaars elkaar ontmoeten is de 
eerste kreet of vraag: "Nog wat bijzonders gezien". En dan komt het antwoord. De vraag is of dat 
bevredigend voor de vraagsteller is of niet. W a.t voor de één bijzonder is, hoeft voor de ander niet zo 

te zijn. 

Enige ja.ren geleden was ik met enkele vrienden naar de Oostva.árdersplassen op excursie. Wij zaten 
da.ar in de observatiehut, die onder andere ook geschikt is voor invaliden, rustig de omgeving af te 
:,pe11ren, toen t>en enig1:1zins tumultueuze jonge vogelaar de hut binnE'nkwam met ab eerste kreet "Nog 
wat bijzonders gezien'?" Er werd gelijk een op;.,omrning gegeven. vau de soorten die wij hadden 
waargenomen waaronder de Grauwe Gans en Lepelaar en diverse soorten eenden en steltlopers. Maar 
dit was voor de .iongen niet bijzonder genoeg. 
Enige tijd later stonden wij langs de dijk een slikveldje te bekijken op de aanwezige vogels. Dezelfde 
knaap kwam langs met dezelfde overbekende vraag: "Nog wat ... ". Nu kreeg hij onmiddellijk een 
volmondig neen als antwoord va.n de alom aanwezigen. Bij het volgende kijkpunt kwam onze jonge 
vogelaar weer met de bekende vraag. Weer klonk het volmondig neen! Een teleurgestelde blik. Je 
komt elkaar als vogelaar vaak meerdere malen tegeri als ongeveer dezelfde route door het gebied 
gevolgd wordt. Op de vierde lokatie, de hut op het schiereiland, zagen wij samen met nog een aantal 
vogelaars heel fraai een Grote Zilverreiger. Dit was duidelijk een bijzonderheid, maar waar was onze 
soortenjager nu-.? Hij kwam dus wat later binnèn met de vraag: "Nog wat bijz_?" Ja., riep de hele 
aanwezige groep laaiend enthousiast. Een Grote Zilverreiger, ma.ar nu is bij weg. Onze vriend uitte 
een hartgrondige vloek. Duidelijk teleurgesteld stelde hij zijn telescoop op met de hoop alsnog deze 
fraaie vogel te zien. De vogel liet zich echter .niet meer bewonderen. Wij hadden dus duidelijk iets 
bijzonders gezien. Al was het maar deze vogelaar, want bijzonder wàs hij. 

Maar terugkomend op het onderwerp. Wat is bijzonder? Als ik een groep van honderdduizend 
spreeuwen bij elkaar zie zwenken en keren alsof ze· aan een touwtje zitten. Of als ik zie hoe de 
meeuwen op thermiek in de lucht hangen en zo zijn er zat voorbeelden aan te dra.gen. Dan rijst de 
vraag of niet ieder individu bijzonder is. Voor mij blijft het altijd weer de moeite waard om na.ar 
onze gevederde vrienden te kijken. Ma.ar soms kijk ik ook met groot plezier naar andere vogelaars, 
vooral als een groep meerdere soorten behelst. De discussie is dan de moeite waard om met aandacht 
te volgen. Als ze mij de vraag stellen: "Nog wat bijzonders gezien", antwoord ik meestal met de 
tegenvraag: "Wat vind je bijzonder". 
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