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b) De rietgors was dit jaar een nieuwe broedvogelsoort. Helaas lieten de riet-
zangers verstek gaan. Dit zal wel te wijten zijn aan het opruimen van het 
grootste deel van het overjarige riet. 

c) Opvallend is de toename van de roodborst. Voor een deel is deze toename te  
danken aan een paar avondtellingen, maar deze verhoogde inventarisatieacti-    
viteit kan toch niet alleen verantwoordelijk zijn voor deze sprong van 3 naar 11. 

d) De fluiter werd in mei 2x gezien, maar blijven was er helaas nu niet bij. 
e) In maart werden regelmatig zwarte spechten en kleine bonte spechten gezien.     

De laatste soort zou hier nog wel eens kunnen broeden, daar de soort op andere 
plaatsen langs de binnenduinrand niet zeldzaam is (A.W.D.-Meijendell) 

f) De bosuil broedde dit jaar niet in één van de broedholten waar we hem in    
vorige jaren aantroffen. De grote kast die helaas pas in april geplaatst werd, 
werd door een kauw gebruikt. Daar de uilen wel zijn waargenomen, hebben ze 
waarschijnlijk toch wel ergens een broedplaats kunnen vinden. 

 
J. van Dijk 

 
 

-------------- 
 
 

in de twintigste eeuw 
herschiepen de geleerden hemel en aarde  
en er lag olie op de wateren en de  
geleerden zeiden laat ons mensen maken  
wetenschappelijk-verantwoorde mensen 

 
toen hadden ze eerst het moderne westen  
gemaakt en ze zagen dat het fijn was  
de miljardste dag en de geleerden zeiden: 
wees economisch en niet vruchtbaar 
wordt eenzaam met elkaar en gebruik de pil  
en ban de bom 
toen was het avond geweest 
en het begon donker te worden 

 
toen hadden ze het gevogelte gemaakt  
straaljagers, bommenwerpers en raketten 
- naar hun aard het rijdend gedierte –  
kanonnen, tanks en pantserwagens –  
naar hun aard en de onderzeeërs naar  
hun aard en ze zagen dat het fout ging  
en zeiden dat er mensen om de zon vallen  
en dat er raketten op de maan landen 

 
toen vonden de roodborstjes het 
welletjes en floten het van God geleerde  
lied. 

 
Freek Rota 




