Han Gorgels

Antennes

Dit jaar weer op vakantie geweest. Voor het eerst naar zuidBretagne. Ir» noord-B re tagne al
vaker geweest, heerlijk: zee, zon,
prachtige kerken, water en rust
en een leuke hoeveelheid Obelixstenen. In zuid Bretagne heb je
dat ook, maar dan mega: megalythen en megatourisme. Je ziet
door de mensen de stenen, het
zand en de zee niet meer.
Een voordeel van Bretagne is dat
je met de radio de Nederlandse
informatiezender (747 mHz) kunt
ontvangen. En omdat ik ook beetje nieuws-verslaafd ben, vind ik
dat wel mooi. Ik trotseer dan de
protesten van het gezin ("Doe
toch niet zo ongezellig"), en kruip
steeds om 20.00 uur in de auto.
Kopje koffie, radio aan en maar
luisteren waar de thuisblijvers
zich mee bezig houden. Tot dit
jaar dan, Want er is iets veranderd. Ik ontvang radio 1 niet
meer. Hoe komt dat nou weer.
Op mijn auto zit een flexibele antenne, mijn oplossing tegen rusteloze pubers. Deze antenne kun
je wel buigen, maar dan breekt
hij niet. Maar wat blijkt nu? Zo'n
slap rubberen ding doet het veel
minder goed dan een ijzeren stijve. Op weg naar Bretagne, bleek
halverwege Normandië radio 1 al
verdwenen. De hele vakantie niet
meer teruggehoord.
En misschien toch wel goed:
want toen ik 14 dagen later in een
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berm even rustte - een wegkant
overigens waar zoveel leuke
plantjes stonden dat hij in Nederland allang gesloten zou zijn voor
wetenschappelijk onderzoek- en
radio 1 eindelijk weer te horen
was, dankte ik de pubers om hun
wandaad.
Want wat is Nederland, als er
geen echt nieuws is, leuk. Het
eerste journaal dat ik hoorde zat
vol met natuurberichten. Onze jagers zouden op bepaalde vogels
nog even niet schieten, want die
beestjes hadden het zo warm en
zo'n dorst: zo onsportief waren ze
niet. Terwijl het enige waar die
vogels het echt warm van krijgen
diezelfde jagers zijn. En dan
Kritisch Faunabeheer met goede
antennes voor jagers. Die jagers
zijn alleen maar bang voor botulisme, wisten ze, en daarom
schieten ze niet.
Een deel van de Veluwe stond in
brand. De goed opgevoede journalist wist niet wat het ergste
was: de afsluiting van de A1 of de
natuurramp die zich voltrok. En
dan te bedenken dat ik ze alletwee wel leuk vind. In de winter
overstroomt de A2 en in de zomer verbrandt de A1. Wie weet
krijgen we zo onze antennes voor
de natuur weer terug.
En de laatste club waren de boeren. Een van hen vertelde pruilend, dat veel van zijn collega's
alleen nog maar 's nachts of helemaal niet meer mochten bevloeien. Terwijl de hele waterhuishouding van dit land naar hun hand
gezet is, waardoor onder andere
natte gebieden verdrogen. Een
iets gevoeliger antenne voor verhoudingen lijkt me wel op de
plaats.
De Nederlandse humor ten voete
uit daar in Normandië. Maar, terwijl een van mijn dochtertjes mij
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bood die ze net geplukt had (dat
kan daar heel goed) werd ik
steeds triester.
Waarop zijn de antennes van de
Nederlandse terreinbeheerder,
of het nu boeren of natuurbeschermers zijn toch gericht? Wat
voor antennes heb je om te beslissen wanneer vogels wel
doodgeschoten willen worden en
wanneer niet? Hoe durf je het
over water geven hebben in een
land, waar vrijwel alle natuur naar
de hand van de boeren gezet is.
Waar nog steeds natuurbeschermers gewone natuurverschijnselen als brand, storm en hagel een
ramp noemen? Wat zijn het voor
mensen die weten wanneer het
sportief is een vogel af te schieten en wanneer niet? 't Is met die
groenbeheer-antennes in Nederland niet eens net 'an.
Laten we Nederland binnen
Europa dan maar inderdaad alleen gebruiken voor recreatie.
Onze boeren leren we in allerlei
talen mopperen. En dan zetten
we ze langs iedere ruilverkavelingsweg. Dan laten we ze in de
taal van de toerist moppert over
wat hij mag en niet mag. In de natuurhistorische musea en de bezoekerscentra zetten we jagers
en vissers. Die mogen dan uit eigen ervaring uitleggen wat wel
en wat niet sportief is aan het vermoorden van dieren. En de stukken gras die we hei noemen en
de natuurbossen waar je dwars
doorheen kunt kijken omdat de
bomen zich in rijtjes gezaaid lijken te hebben steken we zo nu
en dan in de fik. Daar komen veel
toeristen op af, die dan uitleg krijgen van natuurbeschermers. Terwijl hij klaagt, kijkt de toerist
tevreden naar het vuur. Want in
ons allen steekt de pyromaan.
Multifunctioneel
grondgebruik,
eindelijk loopt Nederland voorop!

