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Vogelenzang schrijft boek over de zeearend 

Vogelenzang ■ Het gesprek vindt
plaats in de Waterleidingduinen,
gezeten op een waterput, vlak bij
de plek waar Beintema afgelopen
voorjaar plotseling een zeearend
zag overvliegen. ,,Ik was bezig met
de afronding van mijn boek en
zocht een mooie uitsmijter. Nou,
dit paste heel erg mooi.’’

De hoofdboodschap van het boek
is: de zeearend doet het in Neder-
land goed. Hij kan zich hier op veel
plekken vestigen als broedvogel.
De Waterleidingduinen zijn vol-
gens Beintema geschikt, evenals
het veenweidegebied van Noord-
Holland. ,,Ze hebben zo’n grote
actieradius, dat je ieder moment in
Nederland, hier, maar ook in een
grote stad, boven je hoofd een
zeearend zou kunnen zien.’’

Walvisgids
Beintema heeft een thermosfles
meegenomen en schenkt twee
kopjes thee in. De damp kringelt
omhoog. Ergens klinkt de roep van
een kraai. Verder is het stil. 

Zij heeft een band met de zeea-
rend. Die gaat terug tot de tijd dat
zij in Noorwegen werkte als wal-
visgids. ,,Noorwegen trok me aan
omdat ik na mijn middelbare
school een jaar in Noorwegen had
gewoond. Ik kon de taal spreken.
Na afronding van mijn biologiestu-
die in Groningen heb ik een lange
zomer gewerkt in het noorden van
Noorwegen, in de buurt van de
eilandengroep Lofoten. Aan boord
met toeristen naar potvissen kij-
ken. Je vaart langs de vogelrotsen.
Op een eiland dat zestig kilometer
lang is, nestelden vijftig paar zeea-
renden! Ongelofelijke aantallen. In
Noorwegen broeden er iets van
vijfduizend paar. Als je op dat
schip voer langs die rotsen, zag je
in één beeld twintig zeearenden
vliegen.’’

Bijzondere ervaring
Diezelfde zomer, in 2002, had zij
een heel bijzondere ervaring. ,,Ik
wandelde over een bergrichel, er
stond een stevige wind. Ik liep vlak
onder de rand, een beetje in de
luwte. Op een bepaald moment
wilde ik even over de rand kijken,
dus ik stap omhoog, de wind blaast
in mijn gezicht, en er waait echt op
een meter afstand een zeearend in

mijn gezicht. Ik voelde de wind.
Dat was zo’n indrukwekkende
ervaring. Een vogel die verticaal uit
de diepte omhoog kwam. Die vogel
schrok, en ik ook. Hij maakte een
gekke buiteling en verdween weer
in de diepte.’’

Nadat ze een beetje van de schrik
bekomen was, kroop ze opnieuw
naar de rand, en er kwam nog een
zeearend omhoog, en nog een. ,,Ze
waren aan het spelen op de stuw-
wind vanaf zee. Ik heb er een uur
naar zitten kijken. Echt waanzin-
nig. Vanaf dat moment had de
zeearend een bijzonder plekje in
mijn hart.’’

De thee verwarmt de handen. 

Orka-spektakel
Jaren later keerde Beintema terug
op een zeilschip, om te kijken naar
orka’s die in grote aantallen samen-
kwamen in de fjorden. De groep
cirkelde rond een school haringen,
om ze uiteindelijk in te sluiten en
op te eten. Een spektakel, waar
honderden meeuwen op af kwa-
men, en ook tientallen zeearenden.
,,Dan zie je ze flappen met die
enorme vleugels, en dan grijpen ze
heel precies met die klauw een
haring uit het water.’’

Dat vertelde Beintema in 2017
aan de uitgever van de Atlas-serie
over vogels, met wie zij tijdens een
boekenbijeenkomst in gesprek
raakte. Hij nodigde haar meteen
uit er een boek over te schrijven.
Maar het balletje ging pas rollen
toen Beintema in 2018-’19 een jaar
in Canada verbleef met haar gezin.
Ze woonden in een gehucht, in het
uiterste noordwesten op de grens
met Alaska, in de wildernis, in een
huis met uitzicht op een meer, een
berg en een gletsjer. ,,Daar leefden
we met beren, lynxen en de Ameri-
kaanse zeearend, nauw verwant
aan onze zeearend.’’ 

Zij vroeg zich af: waarom heb ik
in Nederland nooit serieus naar
zeearenden gezocht? Want ze zaten
er wel. ,,Ik had er in 2004, in de
aangeharkte Oostvaardersplassen,
hoog in de lucht een gezien. Ik
vond dat zo’n treurige ervaring.
Het was een regenachtige dag, we
liepen op een betonpad met heel
veel mensen. Ik miste het wilder-
nisgevoel, met ruige kliffen, woeste
bossen. In Canada realiseerde ik
me dat het beeld van Nederland
niet klopte. Hoe kan het dat de
zeearend terugkeert in een land
waar de natuur er, in mijn bele-
ving, zo slecht aan toe is? En dat

hij het dan ook nog eens zo goed
doet?’’

Op dat moment broedde er al
vijftien paar zeearenden op allerlei
plekken, onder meer in de Zeeuws-
Hollandse Delta, Biesbosch, Lau-
wersmeer en Zuidlaardermeer. ,,Ze
waren Nederland aan het verove-
ren!’’ 

Om de vraag te beantwoorden
ging Beintema na haar terugkeer
uit Canada vrijwel direct op pad
met boswachters, onderzoekers,
een kunstenaar en een natuurfoto-
graaf. Zij voer met boswachter
Thomas van der Es door de Bies-
bosch. ’Een emotioneel moment
van vreugde’, zoals zij die ervaring
beschrijft. ,,In dat natuurgebied

zag ik die prachtige beesten voorbij
flappen, met die machtige vleugel-
slagen vlak boven het water. Ik
dacht: dit is toch niet te geloven?
Hier in Nederland is blijkbaar ook
iets van woeste wildernis!’’

Beintema wil zich niet afficheren
als een expert. Dat is ook de char-
me van de boekenreeks waaraan zij
nu een bijdrage levert. In de Atlas-
serie zijn het niet alleen experts die
een boek produceren; een aanzien-
lijk deel is geschreven door mensen
die een vogelsoort op wat meer
afstand beschouwen, vanuit een
persoonlijke passie, op zoek gaan
naar verhalen in de oude litera-
tuur, de wetenschap erbij betrek-
ken en op pad gaan met kenners.

Symbool
Dat is ook wat Beintema heeft
gedaan. Zij beoogt in haar boek
twee vragen te beantwoorden. Wat
verklaart het succes van de zeea-
rend in Nederland? En waarom
vinden wij die zeearend zo gaaf?
,,Arenden hebben altijd gefigu-
reerd als symbool van moed en
kracht - in de Griekse mythologie,
in de Bijbel. Van oorsprong kwa-
men ze hier veel voor. Maar waar-
schijnlijk niet als broedvogel. Wel
als overwinteraar. Toch zijn ze
vanaf de Middeleeuwen fel bejaagd
en werden ze honderd jaar geleden
nog bij bosjes uit de lucht gescho-
ten. Mensen zijn een beetje bang
voor deze grote roofvogel. Ze zou-
den vee of zelf kinderen roven.
Daar zijn verhalen van te vinden in
de Britse en Scandinavische litera-
tuur. Het is de roofdierangst die er

bij ons diep ingebakken zit.’’
Vanaf de jaren vijftig kwam daar

nog eens het gebruik van gifstoffen
als DDT en pcb’s bij. Gelukkig is
het herstel eind jaren tachtig inge-
zet, door betere beschermings-
maatregelen en het uitbannen van
gifstoffen. 

Nienke Beintema is als een ver-
halenverzamelaar op pad gegaan,
zoals ze het zelf omschrijft, op
zoek naar mooie anekdotes. ,,Het is
natuurlijk heel cool een soort te

kiezen die spectaculair is, een stoe-
re soort waarin vermoedelijk veel
mensen zijn geïnteresseerd. De
zeearend is de grootste roofvogel
van ons land. De zeearend kan in
die zin een ambassadeur zijn om
jonge mensen te betrekken bij de
natuur, en die te beschermen. Ook
al holt de biodiversiteit achteruit,
toch zijn er in Nederland ook heel
leuke dingen aan het gebeuren.
Twee jaar geleden broedden er
vijftien paar, het afgelopen broed-

seizoen hadden we twintig paar. Er
zijn in totaal al 120 jonge zeearen-
den uitgevlogen! Iedere Nederlan-
der kan met weinig moeite een
zeearend gaan zien.’’

Sprankje hoop
De thee is bijna op, de roep van de
kraai verstomd. In de verte vliegt
een helikopter. De voorwaarden die
zeearenden aan hun omgeving
stellen zijn simpel: rust, geschikte
nestbomen - want de nesten kun-

nen wel duizend kilo wegen - en de
beschikbaarheid van voedsel. Dat
zit in Nederland wel snor, met veel
vis en watervogels zoals ganzen.
,,Nederland is bij uitstek geschikt
voor zeearenden. Deze vogel past
daarin als symbool voor kracht,
hoop en vertrouwen, en voor
mooie, woeste natuur. Als je hem
ziet vliegen, mag je een sprankje
hoop hebben dat het goed komt
met de natuur, als we daar een
beetje ons best voor doen.’’
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Een avontuurlijk karakter kun je wetenschapsjournalist Nienke Beintema uit
Vogelenzang niet ontzeggen. Na haar studie biologie werkte ze als walvisgids
in het noorden van Noorwegen en ze bivakkeerde in een blokhut in de wilder-
nis op de grens van Canada en Alaska. Ze raakte onder de indruk van de kracht
en uitstraling van een enorme roofvogel: de zeearend, en schreef er een boek
over dat vandaag, 12 februari, verschijnt.


