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12 april 2002
Grensschending
De buurmerels zijn druk in de weer 

een nestplek uit te kiezen in een 

laurierkers, uitgerekend óp de de-

marcatielijn. Het vreemde vrouwtje 

struint opzichtig rond op verboden 

terrein, haar bek vol strootjes. Een 

pure provocatie. Een mooi voor-

wendsel om je aanvliegroutes uit 

te breiden, je ‘recht van overpad’ 

te claimen. Gewoon je tentje op 

een onmogelijke plek opzetten en 

afwachten wat er gebeurt. Wie-

diedieh. Turi en Meri laten hun 

ongenoegen blijken: Wegwezen, wij 

zitten hier al, wat denken jullie wel. 

Zomaar hier, waar wij al…

Het kenmerkend felle Wiediedieh 

noem ik de grensschendingsroep: 

Pas op, indringer. Turi waarschuwt 

Meri, en omgekeerd. Het werkt ook 

als een signaal naar alle andere me-

rels, in aangrenzende territoria, dat 

er een schurk in de buurt is die zich 

– niet ongezien – ernstig misdraagt. 

Met het nest in die laurierstruik is 

het nooit iets geworden.

20 juli 2002
Hang jongeren
Overal struinen vreemde, jonge 

merels rond. Kleine bolle, staartloze 

kleuters, zich nauwelijks bewust van 

hun fragiele, tijdelijke bestaan. En 

al tamelijk ervaren opgeschoten pu-

bers, die schrikachtig voor alles op 

de wieken gaan. Lichte, gevlekte, en 

vrij egaal donkergekleurde merels. 

Eentje neemt, stumperig fladde-

rend, een bad in de vogeldrinkbak. 

Een ander kijkt het af en aapt het 

na. Ook de truc om bladeren om te 

keren waaronder eetbaars kruipt, 

beheersen sommige van de oudere 

vogels al. Ze maken een bende van 

het pasgeveegde terras. 

9, 12, 13 & 19 mei 2003
Twee keer niks
Het nest van Pia en Pavlov is ge-

plunderd, de inhoud als kattenvoer 

geëindigd. Ik heb het gefladder van 

vleugels in struikgewas, de uitbars-

tingen van woede en paniek binnen 

kunnen horen. Pia hinkt over het 

terras, een beschadigde staart achter 

zich aan slepend. 

In de vlierstruik bouwt ze haar 

tweede nest, het is vrijwel onzicht-

baar verborgen tussen het dichte 

staketsel van takken. Pavlov staat 

nu niets anders te doen dan dit deel 

van onze tuin weer veilig te stel-

len. Hij zingt geestdriftig vanuit 

de haag, alsof alleen al een groter 

geluidsvolume zijn grondbezit doet 

groeien. De vechtpartijen laten 

hun sporen na. Pavlov en Newman 

houden er allebei een kaalgeplukte 

plek voor de ogen aan over. Pia blijft 

hinken met haar gewonde linker-

pootje. De achterste teennagel staat 

vreemd scheef. Maar ook het broed-

sel van Newman en Nina loopt op 

niets uit. 

Mereldagboek
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23 & 24 juni 2008
Echolocatie
Het zijn er vier. De jonge mereltjes 

zitten een dag lang in de buurt van 

het nest, binnen de veilige prik-

keldraadwirwar van rozentakken. 

Dan waaieren ze over de tuin uit, 

steeds verder weg, speelgoed van 

de poes, doelwit voor de sperwer. 

Hun nasale sonar tjiet-uuk… tjiet-

uuk… tjiet…tjiet…uuk… navigeert 

de oudervogels naar de bodemloze 

bekjes. Het menu is gevarieerd. 

Wormen zijn het ‘stapelvoedsel’. 

Vliegenmaden, mierenpopjes, dui-

zendpoten, zelfs pissebedden die ze 

normaal geen blik waardig keuren, 

worden verzameld. Die vormen, 

denk ik, een belangrijke bron van 

kalk. Sappige morellen worden 

aangesleept, ontpit en in stukken 

gehakt. Er is maar één ding zeker: 

zolang ik Bert en Baps voer zie weg-

dragen, is nog minstens een jong in 

leven. 

7 juli 2005
Hineininterpretieren
Terwijl Bert ver weg bezig is een 

uitgevlogen jong te voeren, komt 

Turi bij me op bezoek. Geen geluid, 

alleen gebarentaal. We kennen 

elkaar al vier jaar. Turi en Meri vor-

men nog altijd een onafscheidelijk 

paar. Hij is nu een mooie man van 

middelbare leeftijd. Zijn verenkleed 

glanst in de zon, de bek en oogrin-

gen zijn diep goudsbloemgeel. Een 

merel als alle andere, maar ik weet 

altijd meteen dat hij het is. Oog-

contact. We zitten kalm gehurkt 

samen bij het voer, hij hoeft niets. 

Echte biologen vinden het niet goed 

als ik nu mijn mond voorbijpraat 

over hoe ik dit gelukzalige tafereel 

interpreteer. 

Deze passages zijn afkomstig uit het 
Mereldagboek dat binnenkort bij de KNNV 
Uitgeverij verschijnt.
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