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Beheerst
In de eindredactie van groene artikelen wil nog wel eens discussie ontstaan over de 
tussen-s in woorden als ‘beheersmaatregelen’. Willen de beheerders alleen beheren of 
ook beheersen? Volgens mij hoort de s er in het Nederlands vaak niet alleen om taal-
kundige redenen tussen.

Afgelopen winter is er in het bos aan de overkant van mijn straat, het Landgoed Groe-
nendaal, een prachtige laan van bijna zestig Beuken gerooid. De bomen waren een 
kleine twee eeuwen oud, maar enkele exemplaren waren verzwakt en dus vonden de 
beheerders dat de hele laan er maar aan moest. Het zag er niet bepaald uit als be-
heerst beheer, maar in de geest van de oude Zocher en zijn zoon, die het landgoed ooit 
ontwierpen, moet de laan weer als een parkachtig element, in één keer worden volge-
plant met bomen van één leeftijd. Het woord ‘zichtlijnen’ speelt een hoofdrol in het 
plan van de beheerders. Binnenkort zullen er weer nieuwe Beuken in de laan ver-
schijnen; geloof ik tenminste, want achter het beheersplan zit veel ingewikkeld denk-
werk dat niet per se de logica van de natuur volgt. Het bos behoort immers niet voor 
niets tot het cultureel erfgoed van de regio.

Het is maar te hopen dat er de komende jaren voldoende oude Beuken overblijven 
voor de ‘Boekvinken’. De Vink doet het ook wel goed in ander oud loofbos, maar de 
oude naam suggereert dat deze vogel toch een voorkeur heeft voor Beuken. De ‘beu-
kenmast’ is voor deze en andere vogels een rijke bron van energie om de winter door 
te komen. Dat de Vink in de winter heel zuinig omspringt met zijn energie kon je de 
afgelopen maand mooi horen. Halverwege februari begonnen de eerste vogels weer 
met die heerlijke vinkenslag. En hoor je de eerste, dan hoor je er meteen ook tiental-
len. De grap van die eerste vinkenslagen van de winter is dat ze er nogal hortend en 
stotend uitkomen. Alsof de vogels weer moeten wennen aan hun eigen stemgeluid. 
Neurologisch onderzoek heeft ooit laten zien dat het gedeelte van het vinkenbrein dat 
verantwoordelijk is voor de zang in de winter ook letterlijk krimpt. Waarom zou je 
investeren in het onderhoud van neurale verbindingen als je ze in de winter toch niet 
nodig hebt?

Bij het ter perse gaan van dit nummer zijn alle connecties in het brein van de Vink 
inmiddels weer ruimschoots hersteld. De vogels beheersen de vinkenslag weer tot in 
de puntjes. Met een s, ja !

■ Rob Buiter

46



vinK ♂
Foto: René van Rossum

47Fitis | 55 | 1 | 2019


