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poging van de gemeente om het project door te drukken is onlangs weer 
gestrand. Ik wil hiermee maar bewijzen dat vogelinventarisaties en vogel
waarnemingen, mits op het juiste moment en op de juiste plaats in de strijd 
geworpen, wel degelijke belangrijke invloed kunnen hebben op de besluitvor
ming inzake nieuwe projecten die een bedreiging vormen voor waardevolle 
natuurterreinen. 

Bert Kamp, Burgemeester Hogguerstraat 271, 1064 CP Amsterdam 

NIJLPAARDEN ROND DE TENT - Verslag van een dia-lezing over Kenya 

Dana Constandse 

Roy de Haas trok dinsdag 8 december een opvallende volle zaal. Hij had dan 
ook veel prachtige dia's meegebracht en gelukkig ook zijn eigen apparatuur, 
want de projector van het NME-centrum bleek om half acht nog onvindbaar. 

Het was alweer acht jaar geleden dat hij en Anga in Kenya rondtrokken, 
maar zijn foto's en enthousiaste reisverslag hadden nog niets aan kleur 
ingeboet. We hoorden over de problemen met krakkemikkige huurbusjes en 
het kamperen in kleine tentjes midden in de natuur. Van de nijlpaarden die 
hen nog een keer 's nachts het slapen beletten had hij wijselijk maar geen 
foto's gemaakt, maar wel van de belangstellende Kenyanen die zich rond de 
onwillige volkswagenbus hadden geschaard. 

Veel vreemde vogels: maraboes, de goliathreiger, roze pelikanen, neus
hoornvogels en dwergflamingo's. Ik doe maar een greep. Ook klein kleurig 
spul als honingzuigers (ook de variabele). De mooiste naam vond ik die van 
de hottentottaling, die er niet uitzag of hij daaronder gebukt ging. Over onze 
kennis van uiteenlopende ruiters werden we even zelf aan de tand gevoeld en 
ook mochten we helpen onbekende bloemen te determineren. 

Er heerste een geanimeerde sfeer en dat kwam zeker ook door de kwaliteit 
van de foto's en het enthousiasme waarmee Roy ons allerlei interessante 
details wist te vertellen. Helaas is een avond te kort om ons alle 1100 
vogelsoorten te laten zien die in Kenya kunnen worden gespot, maar wat we 
te zien kregen was royaal genoeg. 

CONTACT AVOND: GROTE ROOFVOGELS IN EUROPA. 

Jan-Hendrik van Oers 

Vrijdagavond 8 januari gaf Martijn de Jonge een voorstelling met dia's over 


