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Van de Noordzee tot de Bosporus 7 

Column Jacques Grégoire 

Jacques Grégoire is kunstenaar en wandelt voor zijn nieuwe kunstproject in de 
voetsporen van de Britse schrijver Patrick Leigh Fermor, die in 1932 van de 

Noordzee naar de Bosporus liep. Voor de Gierzwaluw zet hij zijn observaties op papier 
van de vogels en van alle bijzonderheden die hij tegenkomt op zijn drie jaar durende 
reis. Het is een kunstwerk, deze tocht langs de Rijn en Donau, op zoek naar de 
basis van Europa door onderzoek naar de geomorfologie en de daaruit voortkomende 
verspreiding van vogels over het continent. Elke dag schetst en aquarelleert hij het 
veranderende landschap en portretteert hij in inkt de vogelsoorten die hij tegenkomt. 

Orsova, einde van de winter, lichte 
sneeuw valt op de oevers van de Donau. 
Het ijs, dat hier zwaar kruiend nog twee 
weken geleden de vaart sterk belem
merde, is verzameld aan de overzijde van 
de rivier. 
De bergen en heuvels zijn nog bedekt 
met een dikke laag sneeuw, wat de snel-
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heid in het voortgaan sterk in negatieve 
zin beïnvloedt. 
Op een modderig stuk langs de weg 
naast een groep grazende schapen zie 
ik Roeken met hun snavels in de aarde 
wroeten. Het is doodstil. Wanneer ik 
door een verlaten klein dorp loop hoor 
ik voor het eerst weer vogelgeluiden. 

Mussen zijn bezig in de dakgoot, op zoek 
naar een goede broedplaats?, wie zal het 
zeggen. 
Ik heb gehoord dat de overgang van 
winter naar lente hier snel verloopt. Na 
de mussen hoor ik nu ook de Turkse tortel 
en de Merel, hier niet per se een stads- of 
dorpsvogel. 
Het lopen door velden met sneeuw, 
mogelijk ben ik de eerste die hier loopt 
sinds het is gaan sneeuwen, is zwaar en 
vermoeiend. Soms zak ik tot boven mijn 
knieën in die witte deken weg, omdat ik 
een greppel over het hoofd zie. Op een 
struik zit een twintigtal Putters en Sijzen, 
de enige vogels van die dag. 
Het is stil en er gebeurt weinig, er zijn 
nauwelijks vogels te zien. Niet zo gek 
natuurlijk als je bedenkt dat hemelsbreed 
300 km zuidelijker een mediterraan 
klimaat de omgeving bepaalt. Daar zou ik 
als vogel zeker de moeite van het reizen 
voor overhebben. 

De Gierzwaluw 

Na ruim een week te hebben gelopen kom 
ik aan in Vidin, de eerste plaats in Bulga
rije. Het weer is compleet omgeslagen van 
winters en koud naar lente met 18°C. Ik 
loop int-shirt rond en zie de vogelsoor
ten toenemen. Terwijl ik koffie drink aan 
de oevers van de Donau, de zon laag in 
mijn gezicht, zie ik iets groots en wits aan 
komen vliegen laag over het water. Het 
kan geen Ooievaar zijn, of Zilverreiger. 
Als een grote Boeing, zonder zichtbare 
vleugelslag, zweeft op 50 meter van me 
vandaan een Kroeskoppelikaan. Zo ver in 
het binnenland, in dit jaargetijde, is dit 
wel de laatste vogel die ik hier dacht te 
kunnen zien. 
Dit was de winter, niet echt de moeite 
waard om hier vogels te gaan observe
ren. Misschien dat ik door het weer, de 
overgang van echt koud naar lente, in 
een soort leemte terecht ben gekomen. 
Met maar dertig vogelsoorten was het de 
minst interessante tocht. 
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Drie maanden later sta ik aan dezelfde 
oever in Vidin en herken de plek die 
ik kaal en koud heb achtergelaten niet 
meer. Alles is overdadig groen, de vogels 
zingen oorverdovend en overal zijn rup
sen en vliegende insekten. 
Vroeg in de ochtend begint de tocht naar 
het Balkangebergte met een overdaad 
aan Nachtegalen. Het lijkt wel als of in 
elke struik een exemplaar te horen is. 
Ze laten zich zien en zingen in vol zicht 
hun lied. De volgende zanger die me de 
hele weg begeleidt is de Wielewaal. 
Het hele blik met lente- en zomervo
gels is in een keer opengetrokken, de 
hoeveelheid vogels is enorm, net als het 
geluidsvolume, zo heb ik het nog niet 
eerder meegemaakt op mijn tocht. 
Koekoek, Grauwe Gors, Bijeneter, Zwarte 
Roodstaart, klauwieren en meerdere 
soorten zwaluwen geven met hun con-
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certen blijk van hun aanwezigheid. 
Ik ben terecht gekomen in een van de 
armste delen van Europa. Het staat vol 
met ruïnes van bedrijven en arbeiders
woningen die verlaten zijn. Alles is 
overgroeid, een grote massa groen waar 
vogels in kunnen gaan, nesten bouwen 
en voedsel halen. Als je door de armoede 
heen kijkt zie je een wereld die nog niet 
is uitgeput door het in cultuur brengen 
door de mens. Paarden trekken wagens 
en het veld wordt nog bewerkt met de 
hand. Alles is kleinschalig en ik maak de 
vergelijking dat hoe armer het land is hoe 
beter het ervoor staat met de vogels. 
Boven me zingen Veldleeuweriken en in 
de bomen zitten Geelgorzen. Een Raaf 
trekt in een rechte lijn naar het bos waar 
ik de Koolmees en Staartmees zie. Aan 
de rand van het bos laat een Boomleeu
werik zijn kunsten zien, tot twee Zwarte 

Spechten als donkere torpedo's uit 
de massa groen komen. Ze vliegen 
naar een middenin het veld gele
gen enorme eik, waar ze precies 
in mijn zicht op de bast van de 
boom gaan zitten. Een Ooievaar 
stapt op de achtergrond door het 
bijna anderhalf meter hoge gras, 
waardoor je alleen af en toe zijn 
kop erbovenuit ziet steken. 
Gierzwaluw en Alpengierzwaluw 
vliegen hier door elkaar heen. 
Ze zijn niet moeilijk uit elkaar te 
houden, want de Alpengierzwa
luw maakt een ander geluid en 
heeft wit op zijn buik. 
Bij een stuwmeer zie ik in de rode 
aarde van de kustlijn op tien meter 
hoogte nestholen van Bijeneters. 
Ze vliegen af en aan, zitten naast 
elkaar en dan weer tegen de wand. 
Onderwijl maken ze hun zachte 
herkenbare geluid. Ik geniet van 
het ongecompliceerde leven op 
de bergpaden van het Bulgaarse 
Balkangebergte. 
Lente brengt ook regen en dus loop 
ik een week lang in de stromende 
regen de bergen op, en er aan de • .,n el 

andere kant weer af. De Koekoek 
laat zich niet door de slechte om
standigheden weerhouden en zingt altijd 
door, tot zelfs op 10 meter afstand. Merel, 
lijster, Winterkoninkje en de spechten
soorten, Middelste, Groene, Syrische en 
Grijskop, hoor ik meer dan ik ze zie in 
mist en druipend water. 
Terwijl ik uit de bergen omlaag loop en 
op de horizon de stad kan zien liggen 
breekt de zon door. Brandend en heet. 
Met de warmte komt ook de thermiek en 
Buizerds maken er meteen gebruik van. 
Huiszwaluw- en meerdere ooievaarsnes-

De Gierzwaluw 

ten met Spaanse Mussen als onderhuur
ders geven aan dat ik in de stad aange
komen ben. 
Bulgarije: deze kennismaking in de lente 
was een complete verrassing met zo veel 
verschillende vogelsoorten in hoeveelhe
den die ik niet eerder op reis gezien en 
gehoord had. 
Mijn volgende reis is een uitstap naar het 
Rilagebergte en de Westerse en Oos-
terse Rhodopibergen in het zuiden van 
Bulgarije. 
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