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Onder controle
tekst en beeld Christien Mouw

Stil was het vanmorgen in het veld. En grauw. De

grjze lucht benadrukte nog eens dat het nog geen

lente is. Al doen de temperaturen dat momenteel

haast vermoeden en heb ik, naast krokussen en

sneeuwklokjes, de eerste groene blaadjes aan de

struik van het hondsroosje zien ontluiken. Maar die

waren geen lang leven beschoren. De passerende

kudde schapen bleek ook veel aandacht voor het

hondsroosje te hebben, zj het met net even een

ander doel voor ogen. Binnen de kortste tjd stond

de struik er weer even kaal bj als de dag ervoor

en stapten de schaapjes oljk en met de grootste

onschuld verder. Tja, geef ze eens ongeljk, toch? De

grjze paden met de grjze lucht erboven oogden wat

monotoom, al deden mezen en vinken ook hun uiter-

ste best om daar met hun vroljk en helder gezang

verandering in te brengen. De schapen maakt het

niets uit dat het zacht is gaan miezeren en de lucht

gaandeweg donkerder wordt. Ze genieten zichtbaar

in het vrje veld, struinen door de hei en snuiven de

lucht op als ruiken ze dat het voorjaar in de lucht

hangt. Op weg terug naar de schaapskooi stappen ze

met gestrekte pootjes heel parmantig de bospaden af.

Tot het moment waarop er vanachter een heuvel in-

eens een paard-en-wagen opdoemt. Driftig galoppeert

het paardje het bospad over. De menners in de kar

steken spontaan hun hand naar me op. En ik groet

terug. Zonder enige schroom passeren de schapen

en het paard elkaar, terwjl ze elkaar nieuwsgierig

observeren. „Alles onder controle, Christien”, lacht

de menner me toe. „Zo is het maar net”, antwoord

ik spontaan terug. En wens ze nog een plezierige rit

over de heidevelden toe!

Bijzonnen
tekst Janneke van Reenen 

beeld Leen Kieboom

Een winters zonnetje aan

een strakblauwe hemel

heeft zo zjn charme.

Toch hebben weerlief-

hebbers liever wat

sluierbewolking voor een

laagstaande zon, want

dan is de kans groot dat

ze een ring om de zon

kunnen zien. Soms gaat

dat gepaard met één of

twee bjzonnen, opval-

lende lichtvlekken links

of rechts van de zon.

Hoge sluierbewolking

zit vol jskristalletjes, die

het zonlicht breken of

weerkaatsen en zo voor

kleurrjke lichteffecten

zorgen – als regendrup-

pels bj de regenboog.

Zeldzaam is dit niet, om

de paar dagen is wel een

(stukje van een) ring of

bjzon te zien. Alleen

valt het niet op, want de

zon is meestal te fel om

naar te kjken. Wil je een

bjzon goed bekjken,

scherm de zon dan af

met een hand om het

schadeljke licht tegen te

houden. De maan kent

het verschjnsel ook: die

kan een bjmaan hebben.

Een fotomontage met het eindresultaat gezien vanaf Enkhuizen.

Bij de kust van Oudemirdum in het IJsselmeer is al het soort eiland opgespoten dat Natuurmonumenten 

graag in het Markermeer wil zien. De zanderige oevers van dit eiland loopt langzaam af naar de bodem  

van het meer, waardoor er veel ondiep water ontstaat waarin vissen en waterplanten zich thuis voelen. 

beeld Wim Dasselaar


