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Ekster verdient meer waardering
Er zijn vogelaars die van mening zijn dat eksters etterbakken zijn. Ze eten
jonge vogeltjes op en bovendien krijsen ze. In de 18e eeuw was er een
Italiaanse componist, Rossini, die een opera naar de ‘diefachtige’ ekster
vernoemde. Die hebberigheid van de ekster komt trouwens alleen voor
bij onervaren jongen. Ik wil op deze plaats in De Wessaner een pleidooi
houden voor deze bijzondere vogel. Eksters zingen niet alleen onverwacht mooi, ze hebben in goed licht ook een onverwacht, schitterend
kleurenpalet. De ekster (Pica Pica) is overwegend zwart, met een witte
buik, witte schoudervlekken en bijna geheel witte handvleugels, die alleen goed zichtbaar zijn in de vlucht. Hij heeft een superlange staart, een
stevige donkere snavel en donkere poten.
Eten eksters echt jongen op? Dat
doen ze heel weinig. Het probleem is
dat ze het open en bloot en met veel
stampij doen. Vaker eten ze insecten,
spinnen, rupsen en wormen, in de
winter aangevuld met zaden, vruchten, brood en etensresten van mensen. Het zijn echte aaseters. Ze ruiken
dode dieren en ruimen ze op. Ook zie
je ze wel eens op schapen of koeien
zitten. Dan pikken ze parasieten van
hun rug en nek. Het schaap is blij als
een ekster zijn parasieten oppeuzelt.

Tuinvogels trekken zich geen fluit aan
van eksters. Als ze dat deden, konden ze nergens meer broeden, want
overal zijn dieren die eieren of jonge
vogels eten. Met veel tuinvogels gaat
het juist ontzettend goed! De pimpelmezen, roodborsten, vinken en
groenlingen van deze wereld gaan
weer als een speer.
Eksters zijn belachelijk slim. Als één
van de weinige diersoorten doorstaan ze de ‘spiegelproef’. Dat bete-

kent dat ze zichzelf herkennen in
een spiegel en dus een vorm van
zelfbewustzijn hebben. Bij de proef
wordt de vogel met een stip op zijn
kop voor een spiegel gezet. Raakt hij
de stip aan, dan snapt hij dat hij zichzelf ziet. Mensen doen dit vanaf hun
tweede jaar. Mensapen, dolfijnen en
Aziatische olifanten slagen er ook in.
En eksters dus ook!

altijd makkelijk. Ze vinden de dood
in klauwen van haviken of bosuilen
of soms door de hagel van de jager.
Daarbij zijn hun grote, overkapte nesten gewild bij kraaien, torenvalken,
ransuilen en zelfs eekhoorns. Vaak
beginnen ze in december al met takken te rommelen en het is echt rottig
als maandenlange inspanningen dan
resulteren in een afgepakt nest.

Wat blijkt, er zijn steeds minder
eksters. Ze worden jaarlijks geteld en
het blijkt dat hun aantal sinds 1980
is gehalveerd. Het eksterleven is niet

Dagorkest Zaanstreek-Waterland stopt
Helaas maar het is niet anders. In de
afgelopen jaren zagen we een langzame terugloop in ons ledenbestand
van 45 naar 30, maar kwamen er ook

weer nieuwe leden bij. De laatste
jaren speelden we met zo’n dertig
muzikanten de sterren van de hemel.
Dertig is zo’n beetje ons minimum;

Het Dagorkest Zaanstreek-Waterland tijdens De Dag van Westzaan. Foto: Fred Eerenberg.

de ondergrens om het muzikaal
maar ook financieel te kunnen bolwerken. Op 1 januari 2019 stopten
er zes leden, waardoor we ’ineens’
nog 24 leden hadden. In september
2019 namen we er kennis van dat in
februari 2020 nog eens twee leden
willen gaan stoppen. In een speciale
ledenvergadering in oktober werden
alternatieve oplossingen gezocht en
besproken, maar uiteindelijk is besloten te gaan stoppen.
Elke vereniging heeft te maken met
in- en uitstroom van leden maar in
ons geval was de uitstroom veel groter dan de instroom en dan kom je
uiteindelijk op een punt waarop het
niet meer gaat lukken.
Dan de vraag ‘hoe gaan we stoppen?’
We gaan dat doen op 9 februari met
een groots concert in de Grote Kerk
in Westzaan. Voor die datum hebben
we nog een aantal optredens, waaronder op 24 december Kerstavond in
Westzaan (vanaf 19.30 uur).

We reperteerden bijna tien jaar in De
Kwaker en altijd met veel plezier en
met een fantastische samenwerking.
We willen het bestuur en de beheerders van De Kwaker daar ontzettend
voor bedanken. Ook willen we de
Westzaanse Gemeenschap, het 4
Mei-comité, De Dag van Westzaan en
de Historische Vereniging bedanken
voor de optredens die we voor hen
mochten verzorgen. Vooral willen we
ons Westzaanse publiek bedanken
voor hun enthousiasme en support.
We kijken ernaar uit om op 9 februari 2020 nog één keer voor jullie te
mogen optreden. Het concert begint
om 14.00 uur. De kerk is vanaf 13.30
uur open voor het publiek.
We rekenen op jullie komst en we
maken er een gezellige muzikale middag van!
Dagorkest Zaanstreek-Waterland,
Wil Kleiss-Overpelt, secretaris
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