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ZO IETS ZIE JE MAAR EEN KEER IN JE LEVEN ..... ALS JE GELUK HEBT! 
 
Op donderdag 13 december 1964, koopavond, moest ik nog even op het  
Vuurtorenplein zijn. Het was een droge, bewolkte avond met een  
zwakke wind uit het zuidoosten. 
Er was trek van wat klein spul, want regelmatig was het iele geluid  
te horen van trekkende Goudhaantjes en lijsterachtigen. 

Rond acht uur reed ik vanaf het Vuurtorenplein naar de Parallel  
Boulevard. In het licht van de woonkamers van de Vuurtorenflat  
werd mijn aandacht getrokken door twee dwarrelende lichte dingen.  
Ik dacht eerst dat het twee plastic zakken waren die door de  
zwakke wind het trekgat tussen de beide flats omhoog gezogen  
waren. Ik vertrouwde het toch niet en stapte af. Plotseling  
gingen de "lappen" snel naar beneden en in het licht van de  
winkels en straatlantaarns bleken het vogels te zijn. Meeuwen?  
Nee, het model klopte niet. Ronde vleugels met een platte kop.  
Uilen dus. 
Toen ze laag over het plein in de richting van de vuurtoren vlogen  
kon ik ze pas goed zien. Het bleken inderdaad uilen te zijn en  
wel twee Kerkuilen, lichte fase. 

Kort daarop vlogen ze naar de Parallel Boulevard. Ik volgde ze  
langzaam. Het zag er toch wel een beetje spookachtig uit die  
volkomen geruisloze en wat dwarrelende vlucht. Rakelings langs  
de ramen van de Parallelflat, naar beneden tot vlak boven de  
straatlantaarns. In het licht van de ook naar boven schijnende  
lantaarns waren ze iedere keer duidelijk te zien. 
Beide uilen waren aan het jagen op de overtrekkende Goudhaantjes.  
Hoewel ik ze ongeveer 5 minuten goed heb kunnen volgen, hebben  
zij niets kunnen vangen. Pech voor de beide uilen want aan de  
geluidjes te horen waren er trekkende vogels voldoende.  
Was dat vliegen in het licht dan weer donker toch een handicap? 

Kerkuilen jagen in het algemeen in de schemer of 's nachts. De  
kans dat je ze ziet is praktisch nihil. 
Nu ze echter achter de trekkende vogels aanzaten en boven een  
verlichte straat met verlichte flatgebouwen vlogen, werden hun  
activiteiten even zichtbaar. 

Veel kans om dit nog eens te zien geef ik me niet meer. Zo iets  
zie je maar een keer in je leven....... als je geluk hebt. 
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