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Dag 1 – Naar Kenia!
Ik schrijf het toe aan Lariam, het middel dat mij moet beschermen tegen de malariakoorts. De
mogelijke bijwerkingen van dit middel zijn niet mis: hartkloppingen, oorsuizingen, waanbeelden,
psychose, noem maar op. Ik kan het eigenlijk aardig verdragen, maar dat ik vanaf het moment dat ik
met het middel begon – een week geleden - elke ochtend om vijf uur al wakker ben, dat is
onmiskenbaar te danken aan dit spul. O zeker, er is een heel goed alternatief, namelijk malarone,
maar dat kost drie keer duurder en de reis is al prijzig, dus dit bespaart dan weer iets. De prijs: te korte
nachten en vermoeid op pad. Ach ja, niets nieuws onder de zon.
Vijf man sterk vangen we deze reis aan (Engbert en Gina van Oort, Gerda en Ineke Klaver en Dick
Markesteijn). Zeven keer eerder was ik in Kenia. Vier keer voor hartverwarmende bouwprojecten van
World Servants, waarin we met groepen jongeren schooltjes en klinieken bouwden in afgelegen
dorpjes. We sliepen op gammele stapelbedden in stoffige klaslokalen. En we aten het lokale voedsel,
met smaak. Eén keer per week een colaatje, verder gefilterd water en koffie of thee; een geweldige
ervaring! Een keer een kampeerreis – op smerige campings en een basic-hotelletje met de ganse
nacht blaffende honden onder het raam. Dat nooit meer. En twee keer een uiterst comfortabele
safarireis. Dat smaakte naar meer. Nu dan nog meer aandacht voor wat de uitbundige natuur in de
vorm van een vogelreis.
Onze aanvoerder Engbert heeft vooraf van de Keniaanse gids een lijst met vogels ontvangen die in de
gebieden voorkomen die wij bezoeken. Het is een hele waslijst: een slordige 998 soorten! Oef! Eens
kijken: 33 soorten graszangers, 25 buulbuuls (ehh.. wat voor dingen?), 40 honingzuigers en 100
wevers. 26 gierzwaluwen ook, de gewone zwaluwen nog niet eens meegerekend!

Tevoren hebben wij in een overleg afspraken gemaakt hoe we de vogels gaan observeren. We gaan
niet ‘soorten jagen’, dat wil zeggen: zoveel mogelijk verschillende vogelsoorten zien waar te nemen;
vogel waargenomen? Gauw naar de volgende. Nee, we kiezen voor kwaliteit. We vinden het
bijvoorbeeld mooi om het gedrag te zien, Gerda probeert er een mooie video van te maken en ik
fotografeer graag. Tegelijk laten we ons ook de andere natuur goed smaken.
Ik zie het al voor me: van elke soort die we zien tenminste één foto. En die dan allemaal vertonen
tijdens de vroeger fameuze dia-avondjes, waar reikhalzend naar uitgekeken werd. Toen had ik 300
dia’s van een hele reis, dat zijn zes rekjes. Na twee rekjes vroeg men voorzichtig of er ook een pauze
kwam met koffie. Later fluisterde men in dat er bij waren die na één rekje al naar de laatste snakten.
Ha, deze keer ga ik u helemaal uitwonen met mijn vogelfoto’s! Zet u schrap.
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Dag 2 – Naro Moru River Lodge.
Na een weldadig ontbijt in de Nairobi Safari Club bestijgen we de robuuste en zeer ruime Toyota
Landcruiser. Over comfort in de wagen hoeven we ons de komende weken geen zorgen te maken.

Een van de Landcruisers van Ontdek Kenya
Wat meteen opvalt: het is ontzettend droog. Kurkdroog. Waar de heuvels rond Narobi en richting
Mount Kenya tijdens mijn vorige bezoeken er altijd frisgroen erbij lagen, daar is het nu dor en geel.
Volgens Peter Huysman, de eigenaar van Ontdek Kenya, onze lokale touroperator, is het al tijden veel
te droog. Hij maakt zich grote zorgen. Oorzaken zijn ongetwijfeld de onophoudelijke houtkap, vooral in
het westen van Kenia, maar ook in de Aberdares en rond Mount Kenya. De bossen produceren
waterdamp en tillen de wolken als het ware op, die dan verderop hun regen laten vallen. Het wordt
mogelijk een onomkeerbaar proces. Tel daarbij op het smelten van de ijskappen op Mount Kenya en
de Kilimanjaro en zie, de totale zoetwatervoorziening van Kenia wordt bedreigd. Een ecologische
ramp dreigt. Volgens Peter zie je het effect nu al in Amboseli, het natuurpark aan de voet van de
Kilimanjaro: De moerassen drogen op, er valt geen regen meer; de eerste olifanten sterven er van
uitdroging. Als dit proces doorzet – de laatste inzichten zijn dat de ijskappen binnen twintig jaar
verdwenen zijn, dan zal Oost-Afrika niet meer zijn wat het is geweest. U mag zelf beredeneren welke
diersoorten er dan verdwijnen.

Het is ongebruikelijk zeer droog in de omgeving van Mount Kenya
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Om alle ellende maar in één keer over u uit te storten – daarna gaan we weer over tot de orde van
deze reis -, dan zijn er ook nog de politieke onlusten die dit land na de presidentsverkiezingen troffen.
Het was dodelijk voor het toerisme. De onlusten zijn nog niet voorbij of daar is de economische crisis
waaronder de hele wereld momenteel zucht. En tenslotte zien we dan nog dat in Kenia de prijzen van
hotels en van de eerste levensbehoeften bijzonder sterk gestegen zijn. In de Naru Moru River Lodge,
aan de voet van Mount Kenya, is het aantal gasten met onze komst precies verdubbeld. Het is hier
dus niet druk om het zo maar te zeggen.
Het is trouwens een prachtige lodge. De cottages staan langs een klein beekje. Na de lunch gaan we
in de tuin vogelen. We komen niet verder dan vijftig meter! En wat een vogels, het is onvoorstelbaar!
Alle kleuren van de regenboog. In het gras scharrelt een ‘purple grenadier’. In het Nederlands heeft
die een wonderlijke naam meegekregen: blauwbuikgranaatastrild (drie keer de woordwaarde bij
Scrabble). Die is zo fraai gekleurd, dat men er in de vogelgidsen niet in is geslaagd om deze helemaal
tot zijn recht te laten komen.

Blauwbuikgranaatastrild / purple grenadier
Maar ook andere vogels laten zich prachtig zien: het blauwfazantje, de bonte kwikstaart, de Rüppell’s
lawaaimaker (heel stilletjes deze keer), de bruine muisvogel en de bergdrongovliegenvanger (een leuk
woord ook voor Galgje). Ik ben dit vogeltje met die moeilijke naam dankbaar: ze poseert mooi voor de
foto. Overigens is de Engelse naam hiervan ook iets waarover je je tong breekt. White Eyed Slaty
Flycatcher! Probeer het maar eens hardop uit ter spreken. U mag kiezen tussen Nederlands en
Engels. Dan toch maar de groene duif. Een stuk makkelijker. Aan de andere kant: die berg-dinges is
wél mooier. We zullen die gedurende de reis nog regelmatig tegenkomen. We gaan hem Slaty
noemen. Wel zo gemakkelijk.

Bergdrongovliegenvanger / white-eyed slaty flycatcher
Drie uur later krijgen we een droge strot en is het mooi geweest voor vandaag. Dit was een
fantastische dag voor de vogelliefhebbers! Het smaakt naar meer!
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Dag 3 – Majestueuze bomen op Mount Kenya.
Na de prachtige eerste dag begint de tweede gelijk weer glorieus: een toerako hoog in een boom.
Terwijl ik – met het hoofd in de nek - in tijgergang dichterbij sluip, vliegt een grote vogel voor mijn
voeten verschrikt weg en landt tien meter verderop middenin het beekje. Ik ken het vreemde, doch
prachtige beest niet. Het lijkt wel een soort reiger. Uiteraard weten mijn geleerde reisgenoten meteen
dat het om de hadada-ibis gaat. Tuurlijk ken ik die wel van zijn opgewonden geschreeuw, maar ik zag
hem nooit. Tot nu. Hij is overigens veel kleurrijker dan de tekening in de vogelgids laat zien. Dit is ‘m.

Hadada-ibis / Hadada ibis
Nog maar net bekomen horen we de volgende verrassing in de lucht. Een vlucht krijsende bruine
papegaaien (Engelse naam: brown parrot; officiële Nederlandse naam: Meyers papegaai) vliegt over
en landt op ons terrein. Eentje zit pontificaal in het zicht te poseren. Tegen het zonlicht in, dat wel. Het
is helaas niet meer dan een zwarte silhouet. Dat bepaalt me er weer even bij dat het genieten van de
vogels voorop staat, daarna komt het fotograferen. En aangezien dat bij vogels vaak ontzettend
moeilijk is, moet je er voor waken niet tegen teleurstellingen op te lopen. In plaats van de pampegaai
ziet u nu een foto van het hotel en van een mooie bloem in de fraai aangelegde tuin.
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Ik zal u nog iets wonderlijks vertellen: bij thuiskomst, toen Engbert, Gina en ik de foto’s nog eens
bespraken en ik de bruine papegaai nog eens door Photoshop haalde, pas toen bleek de pampegaai
niet bruin te zijn maar groen. En bovendien bleek het voorzien van een rood voorhoofd. Daarmee was
onze bruine Meyers papegaai ineens een congopapegaai! En zo kon de teller van waargenomen
vogelsoorten met één omhoog. Waar kun je de mens gelukkiger mee maken?
En zo zien we maar weer dat de fanatiekelingen onder ons een ogenschijnlijk mislukte foto toch beter
niet te snel moeten weggooien. Ik kan u de nieuw ontdekte papegaai bij nader inzien toch niet
onthouden he!

Toen de papegaai nog bruin was en Meyers papegaai heette.

Dezelfde foto blijkt ineens Congopapegaai / Red-fronted parrot
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Vandaag rijden we naar de flanken van Mount Kenya om daar wat te vogelen. De bomen zien er oud
en majestueus uit en af en toe hoor ik een donkere onheilspellende kraak uit een boom komen. Of dat
iets of iemand een metersdikke stam als een luciferhoutje doormidden breekt. Het is alsof ik in een
spannende Lords of the Rings-film ben gestapt.

Waterbokken in het oerbos van Mount Kenya
Terwijl de flanken van Mount Kenya zonovergoten zijn, hult de bergtop zich in nevelen. Ofschoon
onze wandeling niet ver reikt, is die toch boeiend. Naast diverse soorten vogels zien we waterbokken,
bosbokken, mongoose, “droppings” van olifanten en buffels en colobus-apen met een bovenmaatse
dikke, witte staart. Heerlijk, die ongerepte natuur.

Colobus-apen / colobus monkey
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Dag 4 – Naar Samburu en Buffalo Springs.
Nadat we bij Nanyuki de evenaar passeren, rijden we over een hoogvlakte waar grootgrondbezitters
de boel tot ontwikkeling gebracht hebben. Graanvelden zo ver het oog reikt. En een onvoorstelbare
oppervlakte plastic kassen met rozen. Allemaal Nederlands ondernemerschap. Even verderop ligt de
weg open tot Isiolo. De overheid legt een geheel nieuwe, brede weg aan van hier tot aan Ethiopië met
de bedoeling om de handel met dat land te bevorderen. Tegelijk profiteert het achterland van Kenia
mee van deze infrastructuur. Dat is maar goed ook, want vanaf Isiolo noordwaarts is het zeer droog en
is landbouw amper mogelijk. Zelfs veehouderij is een zware opgave. De westerse koeien maken
plaatsen voor geiten, ezels en zelfs dromedarissen.
Het Samburu/Buffalo Springs-nationaal park is een halfwoestijn, die doorsneden wordt door de Ewaso
Nyero-rivier. Dit is een oase met riet, bamboe en palmen. Hier zie je diersoorten die je in andere
gebieden niet zult aantreffen en die uitblinken in schoonheid: de netgiraffe en de gerenuk ofwel
girafgazelle met een typische lange nek en met dezelfde telgang als de giraf. De somali-struisvogel,
met blauwe poten en dito nek. De gevry-zebra ook, met een veel fijner streepjespatroon dan de
gewone zebra en met helderwitte buik en poten, alsof de zebra zojuist gewassen is met Witte Reus.

Girafgazelle / gerenuk

Gevry-zebra

We strijken neer in Simba Lodge, een totaal nieuw hotel. Wij zijn de derde groep gasten! En ook
meteen de enige. Hier zien we weer het effect van de economische malaise. Maar ik denk dat de
absurd hoge prijzen het publiek ook wel weghoudt. Een biertje kost hier drie euro en dat is voor een
Afrikaanse land ontzettend veel geld. Toch laten we ‘m zeker niet staan, want de tempratuur is hoog
en de dorst is groot. Het hotel krijgt van ons een ruime 10 als beoordeling. Alle kamers hebben een
smaakvol balkon met een enorm uitzicht op de rivier en op de savanne. Het grote zwembad is
verhoogd aangelegd; vanaf de rand van het zwembad kijk je zo over de vlakte. Bijzonder mooi hoor.
Tja, het is wel naargeestig om de enige gasten hier te zijn, terwijl er wel een complete
personeelsbezetting tegenover staat, van bewaking tot keukenpersoneel, receptie en tuinmannen.
Morgen zal ik ze eens tellen. Ik denk 1 op 5; dat wil zeggen 1 gast op 5 personeel.
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Elke acacia in de hoteltuin is bewoond door wevervogels. Het is een kakefonie van vrolijk gekwetter!
En wat een soorten zijn er. Onvoorstelbaar dat de Schepper dit alles bedacht heeft. Er zijn gele,
blauwe, rode, zwarte, witte, groene en bruine en alle denkbare combinaties ervan. Engbert heeft van
tevoren gestudeerd op de vogelsoorten en een fotografisch waarnemingsvermogen, want hij kent ze
allemaal al uit het hoofd. Vaak zijn de wevers erg druk en beweeglijk, maar soms zitten ze geduldig op
een takje te wachten tot ik ze heb vastgelegd. Hieronder enkele wevers. Wat zijn ze mooi, nietwaar?

Witkopbuffelwever /
White-faced buffaloweaver

Donaldsons wever /
Donaldson-smith sparrow-weaver

Palmwever / Golden palmweaver

Baglafecht wever / Baglafecht weaver

Vanaf half vier in de middag totdat het donker wordt doen we een ‘game drive’. Het dak kan omhoog;
zo laten we ons als een paus rondrijden door het park. Aanvankelijk komen we niet verder dan vijftig
meter buiten de poort: het barst er van de vogels waarvan ik de naam niet ken, maar die ik wel fraai
weet vast te leggen (al zeg ik het zelf), klaar voor latere determinatie.
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Dag 5 – Roofvogels in de openluchtvolière.
We worden vreemd aangestaard door de toeristen in passerende safaribusjes als we in the-middle-ofnowhere stilstaan. “Wat zien die gasten?”, hoor je ze denken: ”zit er een jachtluipaard ergens ver weg
in het veld?”. “Ze hebben er kennelijk een verrekijker bij nodig, dus het zal een heel eind weg zijn…”.
Totdat het opvalt dat we naar een struik loeren op amper tien meter van de wagen. “O, dat is niks”.
Om snel weer door te rijden naar het volgende hoogtepunt van deze gamedrive.
Het is niet waar. Wij zien namelijk niet niks. Wij zien een drongo, een abessijnse boomhop en een
roodsnaveltok. Het is maar net waar je aandacht voor hebt. Akkoord, misschien missen wij enkele
leeuwen en mogelijk zelfs een jachtluipaard, maar wij zien wél een dwergbijeneter, een nimmerzat,
een paartje treurtortels, een zwart porseleinhoen, gierparelhoen, zal ik nog doorgaan? Deze manier
van safari is totaal nieuw voor mij. Heel apart.

Paartje treurtortels / African mourning dove
Op een gegeven moment zien we een groepje olifanten bij de rivier. Uiteraard rijden we er heen. Dat
wel natuurlijk. Maar het gekke is dat er meer aandacht is voor het tafereel er omheen. Een krokodil ligt
roerloos te zonnen, in een boom roept een nubische specht, er scharrelen glansspreeuwen rond, een
nimmerzat komt aanvliegen, er landt een malechietijsvogel. En nog veel meer. En op het moment dat
we eindelijk weer verder willen rijden geeft Michael, onze vogelgids een stopteken. Met zijn
sperwerogen ziet hij een Afrikaanse dwergijsvogel. Minstens drie kwartier duurde deze stop. De
olifanten zijn allang vertrokken. Er kwam terloops een busje langs met nieuwsgierige Hollandse
toeristen. “O, alweer een krokodil, die hebben we al genoeg gezien”. Hun stop duurde twee minuten.

Wevervogelnest
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Eerder op de dag was er een vergelijkbare stop. Ook weer olifanten in de buurt, maar dat was niet de
aanleiding. Het ging nu om de somalische renvogel.

Somalische renvogel / Somali courser
En daardoor zagen we weer tal van andere vogelsoorten. Het lijkt hier net een openlucht-volière. Je
kijkt je ogen uit. In een struik zit een zanghavik, wel twintig minuten lang. Vlakbij, maar eigenlijk toch te
ver voor een mooie foto. Ik bijt mij er op stuk. De autofocus van de lens blijft scherpstellen op de
takken van de struik. Later op de dag ontdek ik dan het lonend is om in dit soort situaties toch maar
handmatig scherp te stellen. De reis duurt nog lang, dus er is nog genoeg tijd om te verbeteren.
Intussen komen de olifanten ook even een kijkje bij ons nemen; het nieuwsgierige kalf voorop. Dat
pakken we meteen even mee. Maar al gauw gaat onze aandacht weer uit naar de vogels.
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Een bateleur geeft een vliegshow weg. Later komt er een schreeuwarend langs vliegen, herkenbaar
aan de zeven ‘vingers’.

Bateleur

Schreeuwarend / Lesser spotted eagle

En in een boom zit een jonge slangenarend uit te rusten. Engbert ontgaat niets en ziet nog diverse
andere roofvogels in de lucht – als het nog minder dan stipjes zijn. Het is allemaal buitengewoon.

Witbuikkanarie / White-bellied canary
Opnieuw een grandioze dag. Het was Avifauna, maar dan live.
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Dag 6 – Betoverende bijeneters bij de Aberdare Country Club.

Zonsopgang in Samburu National Park
Een laatste wederom enerverende gamedrive in Samburu. Zeven giraffes zorgen in het warme
strijklicht van de vroege ochtend voor een mystiek plaatje in de zowat drooggevallen rivierbedding.
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Na het ontbijt rijden we in vier uur tijd terug naar Nyeri, waar we twee nachten verblijven in het
Outspan Hotel. Het zit hier zowaar vol met gasten: zakenlui en toeristen. Dat zijn we niet meer
gewend; ik ben er bijna schuw van geworden.
Halverwege de middag gaan we vogelen in de “tuin” van de Aberdare Country Club. Het is meer een
uitgestrekt landschapspark zoals je dat ziet bij koninklijke landgoederen. Weelderig bloeiende struiken
en uitgestrekte grasvelden met hier en daar een forse boom maken het tot een prachtig stukje natuur.
Een toerako verschanst zich in een hoge boom, honingzuigers tjilpen vrolijk en dartelen rond tussen
de bloemen en daar vertoont zich ineens een kleine rotslijster bij een oude verlaten schuur. Geduldig
neemt hij onze belangstelling voor lief. Volgens de vogelkenners is dit een bijzondere waarneming.

Kleine rotslijster / Little rock trush
Maar tóch zijn er anderen die de titel ‘Bird of the Day’ opstrijken. Gisteren ging de donkere zanghavik
er nog met glans mee aan de haal. Nu zijn het de bergbijeneters. Wat een knalfelle kleuren
presenteren deze! Frank Govers - u weet het misschien nog wel: die zijdezachte figuur uit de Robijn
Fleur & Fijn-reclame (“… en die kleuren, zóó mooi”) zou er jaloers op geweest zijn. Als die in de zon
gaan zitten, en dat doen die voortdurend, dan gaat er een extra zonnetje schijnen. Ze willen kennelijk
ook graag gezien worden, want als ze ergens neerstrijken dan laten ze dat even weten door middel
van een scherp helder piepje. Onmiskenbaar. Hoewel ze bijna allemaal ver weg zitten krijg ik met wat
letterlijke ondersteuning van Gina, toch enkele acceptabele, voldoende tot bijzondere scherpe foto’s.
Dat is echt genieten. De bijeneters mogen meedingen naar de titel van mooiste van het vogelrijk!

Dwergbijeneter / Little bee-eater
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Terwijl de zon langzaam maar zeker ondergaat worden wij tijdens onze wandelingetje ook nog verrast
door impala’s, wrattenzwijnen, een suni, bosbokken, elandantilopen en zelfs een giraf die kalm met
ons meeloopt. Terwijl wij vanmorgen, toen we bij de Samburu-rivier stonden, ons nog in het
tentenkamp wensten waar de hierboven genoemde giraffen doorheen sjouwden. Alweer een wens die
uitkomt. Het is wat. Hier, op deze plek in de Aberdares, krijg ik het echte Out of Africa-gevoel! Heel erg
fraai.

Onze gids Michael voelt zich op zijn gemak bij ons; we zijn wel te porren voor wat grappen en grollen
en daarmee ben je bij Kenianen over het algemeen aan het goede adres, zo is mijn ervaring. Dat valt
mij op als hij guitig de auto in loert om te horen of er nog iemand voor de gek gehouden kan worden.
Het doet ons goed, deze ontspannen sfeer.

Aberdare Country Club
Engbert en ik belonen ons aan het eind van de avond op de veranda met een goede glas whisky en
een sigaar. Dat ondergetekende zich – bij gebrek aan een sleutel van de achterdeur – daarvoor door
het raam moet wurmen, zichzelf daarbij in de sponning klem zet en alleen nog met vereende krachten
losgetrokken kan worden, dat is een schoolvoorbeeld van onhandigheid en atletisch onvermogen en
daarom blijft dit voorval onvermeld in dit verslag.
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Dag 7 – Neushoorns en een geelkeellangklauw in Solio Ranch.
Peter Huysman van Ontdek Kenya geeft in zijn programma’s een aanbeveling voor de Solio Ranch,
een privé natuurpark op een half uur rijden van het Outspan Hotel in Nyeri. De touroperators laten dit
park links liggen. Volkomen ten onrechte. In dit gebied zijn witte en zwarte neushoorns uitgezet en die
worden zwaar bewaakt tegen stroperij. Om stropers het gras voor de voeten weg te maaien zijn de
hoorns van de zwarte neushoorns – die in de illegale handel vanwege vermeende potentieverhoging
zeer veel geld waard zijn – afgezaagd. Het is geen gezicht, maar het is kiezen of delen.
In een thriller van Wilbur Smith las ik hierover het volgende: in de onherbergzame Aberdares werden
de neushoorns opgespoord door stropers. Uiteraard bij nacht en ontij, om te voorkomen dat ze betrapt
werden. Nachtenlang volgden speurders de achtergelaten sporen van een dier. Moeilijk, zwaar en
riskant werk. Als een dier uiteindelijk gevonden werd bleek de hoorn preventief verwijderd, waardoor
het dier van geen waarde was voor de stropers. Men ging op zoek naar een ander dier. Gedurende
lange nachten – en daarbij vaak zware regenval trotserend - volgde men weer sporen. Toen het dier
uiteindelijk ontdekt werd bleek het om dezelfde te gaan die men eerder al had opgespoord. Om te
voorkomen dat men bij een volgende poging wéér op dit dier stuitte, werd het dier alsnog afgemaakt.
Daarmee het kostbare beschermende werk om zeep helpend. (Bron: Wilbur Smith - Een Luipaard
Jaagt ’s Nachts). Zo zie je maar hoe moeilijk en complex natuurbescherming vaak is.

Zwarte neushoorn / Black rhinoceros
Twee zwarte neushoorns – ze staan als agressief en onberekenbaar te boek – bekvechten vlakbij
onze auto. Hun hoorns zijn ze zoals gezegd kwijt, dus ze moeten elkaar met andere wapens
bestrijden. Ze snuiven, duwen wat, ze krullen hun puntlip omhoog en brullen het uit. Goeie actie! Als
we ze na enkele uren weer terugzien, liggen ze vredig naast elkaar te slapen. Ze haten elkaar, maar
ze kunnen ook niet zonder elkaar. Het zijn net mensen.
Intussen wordt er in de wagen weer druk gevogeld. In een mystiek bos zien we een heleboel oude
bekenden en diverse nieuwe soorten. Zoals de drukke helmklauwier met hele rare, felle gele ogen; hij
is niet mooi van lelijkheid, maar gewoon lelijk. Het lijkt wel buitenaards.

Helmklauwier / White-crested helmet-shrike
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En dan is er de geelkeellangklauw, een klein piepertje gezegend met een ongelofelijk heldere gele
kleur op de keel. Het is uiteraard de “Bird of the Day”.

Geelkeellangklauw / Yellow-throated longclaw
Dit bezoek aan de Solio-ranch voldoet ruimschoots aan de verwachtingen. Niet alleen vanwege de
rijkdom aan vogels, want ook de liefhebbers van zoogdieren komen geweldig aan hun trekken: naast
de neushoorns ook zebra, impala, thompsons’ gazelle, wrattenzwijn, baviaan, groene meerkat en een
uitzonderlijk groot roedel waterbokken. Leeuw en luipaard zitten hier vast en zeker ook, we hadden
het graag gezien, maar we hebben het beslist niet als een gemis ervaren.

Het is in Kenia gebruikelijk om tijdens de maaltijden het bord van een gast weg te halen zodra deze
klaar is met eten. Het personeel van het Outspan Hotel is echter wel bijzonder gedreven: Engbert
waagt het om zijn broodje op te lichten van het bord, uiteraard met als enige logische bedoeling om er
een hapje van te nemen en .. zoef .. weg bord! Als hij daar op een humoristische en beminnelijke
manier commentaar op levert, dan is het te begrijpen dat er de rest van de avond in het geheel niets
meer wordt afgeruimd. Tja, het is kiezen of delen. We kunnen er hartelijk om lachen.
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Dag 8 – Vogelparadijs Sunbird Lodge bij Lake Elementaita.
We verlaten het centrale hoogland van Kenia, maar niet nadat we onze Vlaamse vriend Peter
Huysman een laatste keer goeiedag hebben gezegd. Hij zal nog lang heugen de vraag van Gerda
waar zij een zak rijst kan kopen. “Waarvoor heeft u dat nodig, als ik vragen mag?” “Voor mijn rijstzak”,
is het droge antwoord. “Maar waarom heeft u rijst nodig als u al een zak heeft?” “Ik heb een zak rijst
nodig voor mijn rijstzak.” Alleen voor geoefende fotografen is dit te volgen. Een rijstzak oftewel
‘beanbag’ is erg handig om op een balustrade of op een raamlijst te leggen. Daarop wordt dan de
camera gelegd. Een flexibele, plooibare en zeer stabiele ondersteuning voor de camera en daarmee
in veel omstandigheden een perfect alternatief voor het statief. In ons geval wanneer wij vanuit het
open dak fotograferen. Ik heb gewoon een goedkoop kussentje met een rits gekocht bij de Xenos,
waar je de vulling uit kunt halen en alleen de hoes meegebracht in mijn koffer. Twee kilo rijst erin, in
de wagen leggen en klaar is Dick. Een zak rijst voor een rijstzak. Rare jongens, die Hollanders.
We doorkruisen de Aberdares richting het westen en passeren de evenaar weer. Even is het duidelijk
groener en regent het blijkbaar zo nu en dan. Verderop is het weer gort- en gortdroog. We bereiken de
rand van de Grote Slenk, een breuk in de aardkorst die vanuit Libanon loopt via Ethiopië, Kenia en
tenslotte eindigt in de Drakensbergen van Zuid-Afrika. Vanaf de rand van de Slenk zien wij meteen het
eerste meer dat we tijdens deze reis aandoen: Lake Elementaita. Aanvankelijk zien wij een opvallende
brede witte rand om het meer: zoutafzettingen op drooggevallen plekken. Ook hier heeft de droogte
gevolgen. Al gauw zien wij ook een onmiskenbare roze gloed in de midden van het meer: flamingo’s!

De Sunbird-lodge is gloednieuw en waar je ook bent, overal heb je een betoverend uitzicht op het
meer en de flamingo’s. In de grote tuin barst het van de vogels, waaronder heel bijzondere: groene
duif, agapornis (dwergpapegaai) en terwijl ik dit schrijf schreeuwt een specht onophoudelijk. Ik zal
eens vragen welke soort deze krijsende neuroot is. Engbert is helemaal in de gloria vanwege de vele
honderden zwaluwen die boven ons hoofd vliegen en die op de kliffen nestelen.
De wandeling langs het meer gaat vanmiddag even niet door, want het regent zowaar! Morgen beter.
Voorlopig is het ook vanonder de parasol bij de zwembadbar ook prima vogelen. Ik ben nog maar een
beginner, dus ik geniet al van een bonte kwikstaart, die op de rand van het zwembad rond hipt.
Waarschijnlijk verwacht hij wat lekkers van de gasten. Het is hier weer een nieuw vogelparadijs!

Afrikaanse bonte kwikstaart / African pied wagtail
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Dag 9 – Een roze gloed over Lake Nakuru.
Als we bij het eerste ochtendgloren de afdaling naar het meer van Elementaita beginnen is het weer
weer prachtig, want de lucht is strakblauw. Hoewel Kenianen het weer helemaal niet zo prachtig
vinden, want zij hebben liever nog wat regen. De achterzijde van het zoutwatermeer wordt omzoomd
door grote aantallen flamingo’s. Zodra we de helling weer beklimmen komen ze pas weer aan onze
kant van het meer naar voedsel hengelen, zo schuw zijn ze. Dat verhindert niet dat we van het mooie
schouwspel kunnen genieten. Behalve de flamingo’s zien we pelikanen, kroonkraanvogels, een
augur(k)-buizerd, impala’s, een rotsklipdas en sporen van buffels en hyena.

Een ‘purple grenadier’ ofwel de blauwbuikgranaatastrild scharrelt rond en knabbelt onophoudelijk aan
grashalmpjes. Ik denk dat hij de zaden eet. Mijn spiegelreflexcamera heeft voor de autofocus duidelijk
moeite met de rijke kleurschakering van het kleintje en met de grassprietjes waar het vogeltje
voortdurend tussen zit. Toch zie ik eindelijk kans – dankzij een grote serie foto’s - om het kleine nijvere
en zeer beweeglijke vogeltje een paar keer redelijk scherp te fotograferen. Ik ben helemaal in mijn
nopjes. Mijn nieuwe lens (Canon 100-400 mm f:4.5-5.6 L IS USM) en camera (Canon 50D) leveren
schitterende prestaties! Het is de forse investering nu al meer dan waard gebleken. U zag de foto al
eerder in dit verslag.
Het bezoek aan Lake Nakuru National Park is totaal anders dan de vorige keren dat ik hier was. We
staan meer buiten de wagen dan erin. De meeste toeristen komen voor de flamingo’s en de
neushoorns (wat in mijn ogen logisch en begrijpelijk is), maken in twee uur tijd een rondje om het meer
en moeten zich daarvoor behoorlijk haasten. Onze auto staat tien meter voorbij de ingang al uitvoerig
stil om de groene kakelaar (een soort hop) te bekijken. Zo kruipen wij voort. Van een
tegemoetkomende chauffeur krijgt Mungai een tip dat leeuwen verderop een buffel hebben gedood.
Zijn voorstel om daar eerst heen te rijden wordt niet door iedereen met enthousiasme begroet, want
wie weet welke vogels we daardoor missen. Maar goed, ieder zijn deel. En zo zien wij dus eindelijk
twee leeuwen!
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Al gauw vogelen we weer. Nakuru is gekend vanwege de grote kolonies flamingo’s. En wel twee
soorten: de europese en de kleine flamingo. Vanaf een uitzichtpunt bovenop een hoge klif komt de
bevestiging: het meer is een roze gloed van ontelbare flamingo’s en pelikanen. Werkelijk een
fascinerend schouwspel; alle superlatieven kun je in de strijd gooien om dit te benoemen en mogelijk
geven de foto’s slechts een beperkt inzicht.

Je mag tot vlakbij de waterrand rijden en daar uitstappen. Wel even oppassen voor neushoorns,
buffels, leeuwen en luipaarden, want het loopt hier allemaal in grote getale rond. In eerste instantie
geraken wij zoals gebruikelijk helemaal niet zover. Zeker, waar wij stoppen, aan de bosrand, hebben
wij een mooi uitzicht over de roze zee, maar onze aandacht gaat meer uit naar een ander schouwspel.
Vier (!) malechietijsvogels zitten op de uitkijk op een steen of op een takje. Drie ervan vissen ijverig in
het kleine beekje, om zich na elke duik even parmantig aan ons te tonen. De vierde blijkt een jong te
zijn, dat opzichtig gecorrigeerd lijkt te worden door de ouders.

Malechietijsvogel / Malachite kingfisher
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Eigenlijk stopten we hier omdat we bij het beekje een jonge afrikaanse zeearend zagen. Daardoor
zagen we ook dat die naast een augur-buizerd zat. En verderop nóg een jonge zeearend! Terwijl wij
hiervan genieten, horen wij de luide, onmiskenbare roep van de zeearend, wat alles overstemt. Dit
wordt ‘the call of Africa’ genoemd, en wie het gehoord heeft vergeet dat nooit meer! Daar zit ma hoog
in de boom. Die kijkt vast en zeker om naar haar kinderen die vlakbij ons zitten.

Als dan ook nog een ralreiger, een hamerkop, een maraboe en steltkluten ten tonele verschijnen, ja,
dan kan onze dag nu al niet meer stuk. Aan de horizon, bij het meer rijden de busjes af en aan, hun
menselijke lading lossend en tien minuten later weer inladend. Gedurende de anderhalf uur waarin wij
van de ijsvogels genieten zien we heel wat toeristen de revue passeren; zij daarentegen hebben geen
idee wat wij uitvogelen.

Deze trip sluiten we af met een picknick op een kleedje tussen de buffelvlaaien, gewoon midden in de
rimboe, maar wel pal naast vier Rothschild-giraffen. Die wandelen kalm weg als wij uitladen, maar niet
na eerst nog eens een paar keer nieuwsgierig achterom gekeken te hebben. Wat is dit toch allemaal
fenomenaal mooi!
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Als slagroom op de taart zien wij nog een vorkstaartscharrelaar. Ik bedoel eigenlijk: zien zij, want ik
krijg hem niet beeld. Kippig als ik ben en nederig als ik mij daardoor voel, moeten ze mij er zowat
bovenop duwen. Gelukkig doen ze dat trouw, want mijn foto’s lukken steeds`heel aardig en die willen
ze dan ook graag hebben. Kijk, zo komt iedereen aan zijn en haar trekken.

Vorkstaartscharrelaar / Lilac-breasted roller
Toch is Engbert mij fotografisch de baas als er op de terugweg een zwartborstslangenarend langs de
auto zweeft. De zoveelste toegift. We kunnen u van deze dag vele prachtige vogelfoto’s laten zien.
Het is voor dit verslag teveel. Ik zal hiervoor wat anders moeten bedenken. Ik denk dat ik er maar
eens een fotoboek van maak. Het is werkelijk een luxeprobleem he! Tot morgen!

Lake Nakuru
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Dag 10 – Verplaatsing naar het tropisch regenwoud Kakamega Forest.
Na een vroeg ontbijt (met pannenkoeken!) gaan
we op weg naar het westen, naar het tropisch
regenwoud van Kakamega Forest. Bij de uitrit
van de Sunbird-lodge wacht ons een verrassing:
een grijze wouw poseert op een draad! Enkele
weken geleden was dit nog een zeer zeldzame
waarneming in de Alblasserwaard, vlakbij mijn
woonplaats. En die zien wij hier nu zomaar vlak
voor onze neus. Mooi he?
Opnieuw passeren we de evenaar. In een
‘bottlestore’ kopen we een aantal biertjes voor de
komende dagen, want in het Rondo Retreat
Center wordt geen alcohol verkocht. Ons biertje
mag daar wel in de koelkast en het wordt ook
nog aan ons uitgeserveerd. Dat wel. De logica
ontgaat ons, maar dat doet er verder niet toe.

Grijze wouw / Black-shouldered kite

De uitbater van de winkel heeft alle koopwaar achter tralies staan om te voorkomen dat dronkenlappen de boel plunderen. Het is negen uur in de ochtend en enkele mannen zitten al bier te drinken
aan de toonbank. Enkele anderen vluchten via de achterdeur naar buiten zodra wij het winkeltje
betreden. Dit zijn allemaal figuren die zich de afgelopen nacht bezat hebben en nu hun kater proberen
weg te drinken. Om daarna naar hun werk te gaan. Het is potjandorie maandagochtend negen uur!
De omgeving wordt alsmaar groener
en de weg alsmaar slechter. Vooral
in de dorpjes bij Kapsabet is er
nauwelijks sprake van een wegdek.
Vaak gaat Mungai gewoon naast de
weg rijden. Het voordeel is dat er
geen verkeersdrempels nodig zijn.
En als ze er zijn, dan rijden die beter
dan de weg zelf.

Roken is in de tuin van het Rondo Retreat Center alleen toegestaan daar waar er een asbak op tafel
staat. Nu heeft een niet nader aan te duiden persoon toevallig standaard een asbak in zijn koffer zitten
(dat heb ik nog niet bij veel reizigers gezien). Die zet hij op een tuintafel waar hij graag even wil roken.
Uiteraard maakt hij er geen potje van, die indruk willen we hier niet wekken. Maar dat begrijpt u wel.
Het tropische bos heet niet voor niets regenwoud en
daarom begint het kort na onze aankomst al te
donderen. Aan het eind van de middag is het weer
droog en beginnen de vogels weer te fluiten. Maar
zien en fotograferen is vandaag even niet meer
mogelijk, want het begint al aardig donker te worden.
Het ijverige geklop van een specht boven ons hoofd
trekt uiteraard de aandacht. Met wat hulp schiet ik
nog een aardig silhouet. Bij determinatie kom ik niet
verder dan ‘specht’. Maar dat maakt niet uit. Woody
Woodpecker blijft fascinerend.
Specht / woodpecker
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Dag 11 – Verrek-je-nek-vogels in het regenwoud.
Een wandeling door het oerwoud. Hoge bomen en dichte begroeiing. Daardoor zijn de vogels
moeilijker te ontdekken dan wij tot nu toe gewend waren. Geluiden hoor je bij de vleet, de meest
fantastische orkesten worden tegen gehore gebracht, maar er zijn ook heel rare roepjes. Het meeste
komt ons onbekend voor en zeker de combinatie van geluid en vogelsoort is lastig. Voortdurend sta je
met het hoofd achterover en als het tegenzit tegen de zon in te speuren naar vogels. Gina zegt dat dit
bij vogelaars bekend staat als de ‘verrek-je-nek-vogels’. Ik onderstreep het van harte.
Ik geef het op en loop met Gerda terug naar het Rondo Retreat Center. Daar wordt nog maar eens
bevestigd dat je voor goed vogelen net zo goed in de hoteltuinen kunt rondsjouwen. Vanuit onze luie
stoel komt van alles voorbij en kunnen we zelfs de reuzentoerako heel even volledig zien. Helaas
levert het voor de fotoliefhebbers niet meer op dan een onscherpe foto, maar het is voldoende voor
het wettig en overtuigend bewijs dat we hem gespot hebben. Persoonlijk vind ik dat deze vogel
volledig in de schaduw staat van de talrijk aanwezige bergbijeneters. Ondanks zijn forse formaat.

Reuzentoerako / Great blue toerako

Bergbijeneter / Cinnamon-chested bee-eater

Een heel andere trekpleister is de
merkwaardige dubbeltandbaardvogel. Het is
bijna wonderlijk dat de enkele foto die ik
ervan gemaakt heb haarscherp blijkt te zijn.
Een meevaller. Goed is te zien dat het lijkt of
het beestje een duikbrilletje op heeft en dat
het lijkt of er stukjes uit de snavel zijn
gebroken. Nee dus. Dit hoort zo. Hoe verzin
je het. De grote snavel lijkt nog het meest op
een forse pistachenoot die in de kop is
gedrukt. Hij zou ook bedacht kunnen zijn
voor de Muppetshow. Oordeelt u zelf.

Dubbeltandbaardvogel
/ Double-toothed barbet
Bent u al het gevogel in dit verslag al zat? Dan heb ik een goed en een slecht bericht voor u. Het
goede nieuws is dat we op de helft zijn, en het slechte nieuws is dat er nog een hele helft volgt.
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Dag 12 – Een onfortuinlijke Engelsman in Kakamega Forest.
Een Engelsman is neergestreken in ons resort en kickt helemaal op ons gevogel. Hij gaat een paar
keer met ons op stap. Met een eigen vogelgids heeft hij al veel vogels waargenomen in het bos, maar
de toerako nog niet en die wil hij toch dolgraag zien. Wij zien geregeld toerako’s en dus is het devies
om bij ons in de buurt te blijven. Op een goed moment heeft Engbert een andere vogelsoort mooi in
de telescoop staan en nodigt de man uit ook even te kijken. Dat wil hij maar wat graag. Hij zet zijn bril
af en maakt een elegante buiging voorover richting de kijker. Precies op dat moment scheren twee
Lady Ross toerako’s over zijn hoofd om anderhalve seconde ergens achter de bladeren te landen. De
timing was perfect. Behalve voor de onfortuinlijke Engelsman natuurlijk. Uiteindelijk ziet hij nog een
staart achter het bladerdek vandaan steken, maar dat is toch een schrale troost, want het opvallende
rood in de vleugels heeft hij mooi niet gezien.
Ik ook niet trouwens. Uw razende reporter heeft een dagje vrij en de trouwe lezertjes hebben na het
geweld in dit verslag tot nu toe ook wel eens recht op wat rust. Vandaar dat het verslag voor deze dag
nu ten einde is.
Gelukkig liggen er nog een mooie nog niet gebruikte foto’s op de plank en die kan ik hier mooi even
plaatsen.

Augurbuizerd / Augurbuzzard

Malechietijsvogel / Malechite kingfisher

Geelkeelfrankolijn / Yellow-necked spurfowl

Roze pelikaan / Great white pelican

25

Dag 13 – Een nijlpaard in de nacht in Lake Baringo Club.
De hele ochtend hebben we nodig om vanuit Kakamega naar Lake Baringo te rijden, waarvan acht
kilometer over iets wat de naam ‘weg’ niet mag dragen. Dit kleine stukje kost ons wel drie kwartier. Op
de fiets ben je sneller. De vier witbuiktoerako’s in een boom langs de weg doet ons al het gebots op
slag vergeten. De Engelse naam van deze vogel is bekender: white-bellied go-away-bird. Dreigt er
gevaar voor mens en dier dan laat de vogel dit luid en duidelijk weten: go away! Wegwezen!

Witbuiktoerako / White-bellied go-away-bird
Op weg naar de Grote Slenk, waar het Baringomeer tegenaan ligt, knalt de temperatuur ineens
omhoog en ineens is de groene wereld veranderd in gortdroge stekelstruiken, cactussen en
drooggevallen rivieren. Zoals gebruikelijk is het resort van de Lake Baringo Club weer een groene
oase. Het ligt prachtig aan de oever van het zoetwatermeer. Om half vier gaan we weer vogelen. Deze
keer in de tuin van het resort en op de ernaast gelegen camping van Larsen’s Camp. In drie uur tijd
komen we werkelijk niet verder dan vijfenzeventig meter van de plek waarvan we vertrokken. Een
greep uit de oogst: een specht, malechiet-, dwerg-, senegal- en bonte ijsvogel, dwergbijeneter,
witkeelbijeneter, afrikaanse zeearend, sahelbabbelaar, opnieuw de witbuiktoerako, zeer aanhankelijke
glansspreeuwen en dito bonte kwikstaart. Het zijn stuk voor stuk hele mooie schouwspelen waar je
uren ademloos naar kunt kijken. En zelfs het fotograferen gaat bijzonder goed, mede dankzij het
prachtige strijklicht van de ondergaande zon.

Blauwwangbijeneter / Madagascar bee-eater
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De “bird of the day” is echter de grijze tok. Op zichzelf is het niet zo’n heel bijzondere vogel meer voor
ons om te zien, maar het tafereel maakt toch veel indruk. Voor de tok is een nestkast opgehangen op
ooghoogte. Het vrouwtje zit in de kast met twee kuikens. De invliegopening is door het vrouwtje, nadat
ze de eieren gelegd heeft, vrijwel geheel dichtgesmeerd met modder. Er kan niets meer in of uit,
behalve wat eten dat pa telkens aanreikt en wat dankbaar door de snavelpuntjes wordt aangepakt.
Heel typisch en wonderlijk gedrag We zullen morgen eens de tijd nemen om het te fotograferen. We
hebben daarvoor al een mooie pleisterplaats op het oog.

Grijze tok / African grey hornbill

Het resort en de camping staan erom bekend dat nijlpaarden gek zijn op het frisgroene gras dat er
groeit. Als we in het donker over het terrein lopen, bijvoorbeeld om naar ons huisje te gaan, dan moet
er een bewaker mee, want nijlpaarden lijken log en sloom, maar ze kunnen bijzonder agressief zijn en
zeer snel. Een sprint van veertig kilometer per uur is geen uitzondering. Het is bekend dat er mensen
met een hap van de enorme bek dwars doormidden gebeten zijn.
Terwijl we nog een biertje drinken en een welverdiende sigaar roken voor het huisje van de buurman,
komt er inderdaad een enorm bakbeest grazen op het terrein. Als Wilhelmina – want zo noemen wij
haar – onze zetels tot op vijftien meter genaderd is, beginnen we te twijfelen of het verstandig is om te
blijven zitten. We taxeren alvast hoe de deur open moet. Volgens de bewaker hoeven wij ons
vooralsnog geen zorgen te maken, want Wilhelmina heeft de drie traptreden naar ons terrasje nog
nooit beklommen. Gerustgesteld maken wij dan maar een foto van Wilhelminal.
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Dag 14 – Een dag grasduinvogelen bij Lake Baringo.
De wekker hoef je hier niet te zetten, want de vogels beginnen, bij het eerste ochtendgloren, om kwart
over zes, massaal met hun orkest. De schreeuw van de zeearend, de afgelopen nacht al het luide,
heldere zingen van iets wat lijkt op de nachtegaal, een heleboel treurtortels die het bekendste
vogelgeluid van Kenia laten horen en om er zeker van te zijn dat ik wakker word, gaat zelfs een specht
op de daklijst van mijn huisje zitten kloppen.
Toen ik afgelopen nacht eindelijk om half een klaar was met mijn reisverslag en met mijn foto’s (je
moet er wat voor over hebben om u te vermaken) en nadat ik het licht had uitgedaan, toen stond ik
tien minuten later alweer naast mijn bed, pakte ik mijn camera en sjouwde ik naar buiten. En jawel,
mijn oren waren nog in orde, want daar stond Wilhelmina pontificaal voor mijn huisje, op nog geen vijf
meter afstand. Het was een mooie toegift van de dag van gisteren.
Het is te begrijpen dat ik vanmiddag de man met de hamer tegen zou komen na al deze drukte. En
dus de hele middag uitgeteld op mijn bed. Gelukkig pas na een enerverende ochtend die zich
kenmerkte als ‘grasduinvogelen’: men weet een vogel te zitten en men brengt de vogelaars er heen.
Een boottochtje op het meer kent als belangrijkste attractie het voeren van de zeearend. Met als
uitdaging te proberen een foto te maken van de arend als hij de vis uit het water grijpt. Ik had mij er
goed op voorbereid aan de hand van de adviezen en voorbeelden van Steven Ruiter in zijn boek
‘Dieren Fotograferen’ en in zijn workshop Roofvogelfotografie (in samenwerking met Zoom.nl).
Camera-instellingen: Continu Scherpstellen, motordrive, korte sluitertijd en groot diafragma (f/10, voor
een zo groot mogelijke scherptediepte). De gids fluit een keer, gooit de vis omzichtig te water, ziet de
arend komen, telt af en … afdrukken maar, op hoop van zegen.
Bij de eerste poging flitst de arend zo snel voorbij dat er op beeldje 1 alleen een kop te zien is en op
beeld 2 alleen een staart.
Bij de tweede poging besluit ik de arend te volgen. Halverwege bedenkt het beest zich en vliegt terug
de boom in.
Bij poging drie is alles onder controle, maar blijkt nu arend nummer twee (zijn broer) aan te vliegen.
Wonder boven wonder pik ik hem toch nog op tijd op en laat de motordrive het werk doen.
Enigszins opgewonden en nerveus tegelijk bekijk ik snel het resultaat. De hele actie staat perfect op
de beelden. Hoera? Nee dus. Alles is onscherp. Ik heb blijkbaar tussen de diverse pogingen aan de
knoppen zitten draaien om een ander tafereel vast te leggen. Daardoor heb ik nu de kleinst mogelijke
scherptediepte in plaats van de grootste. Oen! Sukkel! En de vogel zit steeds buiten het middelste
scherpstelpunt, maar goed, dat hoef ik mij door de hoge snelheid van de vogel en het korte moment
niet te verwijten. Ik had hem in ieder geval te pakken he! Nu is het resultaat gelukkig wel van
voldoende kwaliteit om het hele tafereel voor u in beeld te brengen. En als goedmakertje nog even
een goliath-reiger die ik wel haarscherp vliegend heb weten vast te leggen.

Goliath-reiger / Goliath heron
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De vissende afrikaanse zeearend
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De tweede helft van de ochtend doorkruisen we tijdens het al gememoreerde grasduinvogelen met de
wagen en te voet de bush-bush, waar men ons brengt bij een driebandrenvogel (voor de degenen die
slecht zijn in vogelen, maar wel tekenfilms kijken: een soort roadrunner), een nachtzwaluw en een
vliegende hond (een vleermuizensoort). Heel speciaal en de meesten zijn nieuw voor ons allemaal. En
als uitsmijter van deze hete ochtend drie soorten uilen. Ik heb geen idee welke, maar volgens mijn
geleerde reisgenoten zijn dat de afrikaanse dwergooruil, de witwangdwergooruil en de afrikaanse
oehoe. Het is maar dat u het weet.

Witwangdwergooruil / White-faced scops owl

Dwergooruil/ Eurasian scops owl
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Dag 15 – Opgerookt bij de geisers van Lake Bogoria.
Vanwege ziekte van de schrijver deze keer geen aflevering. Ik ben opgerookt door de fnuikende hitte
van gisteren. Als je hier de halve dag in het zwembad zou gaan liggen, dan heb je waarschijnlijk geen
probleem. Daar hebben wij helaas de tijd niet voor genomen, want wij liepen gisteren de hele ochtend
in de brandende zon naar bijzondere vogels te zoeken. En dan ligt uitdroging als een genadeloze
poortwachter voor de deur. Vergelijk het maar met een zware kater, dan weet u hoe dat voelt.
Het weerhoudt mijn reisgenoten er vanzelfsprekend niet van om een dagje te gaan vogelen bij Lake
Bogoria, waar het nog heter is. Dat komt mede omdat hier enkele zwavelgeisers spuiten, die het
warme water nog verder verhitten. Ondanks het hete water blijft het blijkbaar toch een aantrekkelijk
meer voor flamingo’s om hun voedsel uit het water te zeven, getuige de honderdduizenden vogels die
het meer omzomen. Ze moeten wel dansen om hun fragiele pootjes niet te verbranden, zo lijkt het.
U ziet hier een foto van mijn vorige bezoek aan dit meer. Zo weet u weer hoe het er ongeveer uit ziet.

Dat deze hete uitputtingsslag ook mijn reisgenoten vellen met dezelfde verschijnselen als ik, dat blijft
in dit verslag verder onvermeld. Ik zou als tip voor bezoekers aan dit gebied willen adviseren om
vooral de derde zin van dit dagverslag ter harte te nemen en de eigen gezondheid te prevaleren
boven een vogel meer of minder.

Bonte ijsvogel / Pied kingfisher
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Dag 16 – Out of Africa in Crescent Island.
We laten de hitte van Lake Baringo en Lake Bogoria achter ons en gaan op weg naar Lake Naivasha.
Dit is een populair meer in de Grote Slenk. Deze ligt op bijna.2000 meter boven zeespiegel en dat is
goed te merken aan de temperatuur, want het is hier zowaar fris. De tuin van Lake Naivasha Country
Club is bijzonder groot en zowaar druk bevolkt met Keniaanse dagjesmensen. Het is zondag en men
komt een dagje hierheen vanuit Nairobi. De nijlpaarden trekken zich daar echter helemaal niets van
aan en drijven ongestoord knus op elkaar gestapeld vlak bij de rand van het meer.

Het Lake Naivasha-district is een belangrijk agrarisch gebied en gekend om zijn vele bloemenkwekers
(uit Nederland). Hiervandaan vliegen dagelijks jumbojets volgeladen met rozen en gerbera’s naar de
veiling in Aalsmeer. Toch is er nog een plekje dat nog enigszins ongerept is gebleven en dat is
Crescent Island, een schiereiland in het grote meer. Ongerept is verkeerd gekozen; het is meer
gecultiveerde natuur. Zeg maar een soort beschermd stadspark. Met dat verschil dat hier weinig
mensen komen. Althans: wij zien ze niet. We zien groepen pelikanen langs de waterkant en diverse
lepelaars. Maar naast wat kleine pleviertjes (ik rangschik het onder de verzamelnaam: piepertjes) is de
oogst mager. Wij veronderstellen dat het een heel ander verhaal is wanneer het bij ons herfst en
winter is en veel vogels naar het zuiden trekken. Wilt u ze zien? Er zijn twee mogelijkheden: Eén: u
moet in februari hierheen komen. Twee: u gaat die vogels gewoon in Nederland bekijken. Allebei van
harte aanbevolen. U ziet maar.
Intussen vermaken wij ons met de grijskopspechten die in het open veld in de grond hakken, zoals
‘onze’ groene specht dat ook doet, en met de groene kakelaar (Engels: green woodhoopoe) die hier
talrijk in de bomen naar insecten aan het zoeken is. Van beide soorten is door mij geen foto te maken,
dus als u wilt weten hoe ze eruit zien, dan zoekt u dat maar op, bijvoorbeeld via www.wikipedia.nl.
Van Crescent Island zelf is het eigenlijk niet nodig om een foto te tonen, want vrijwel iedereen heeft
dat wel eens gezien. Hier is namelijk een deel van de film Out Of Africa opgenomen met Meryl Streep
en Robert Redford.in de hoofdrollen. Kijk naar het affiche en u weet het. Voor de film zijn veel dieren
uitgezet op het eiland en dankzij bescherming en de nodige hekken lopen de talrijke nazaten ervan
nog steeds rond, wat een bezoek aan Crescent Island voor een ieder bijzonder aantrekkelijk maakt.
.

Terwijl we over het glooiende open veld lopen wijst een aanzwellend gebrom ons op een voertuig dat
onze richting uitkomt. Het is dat wij ons vervolgens snel uit de voeten maakten, anders waren we
zéker aangereden door het eenmotorig propellervliegtuig dat zojuist geland is.
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De schepping van het nijlpaard
Een Afrikaan legde mij eens uit hoe het nijlpaard aan zijn eigenaardige uiterlijk is gekomen.

In het begin schiep God de hemel en de aarde en alles wat in de wateren en boven de wateren is.
Zo ook het Afrikaanse paard. Het paard was echter allesbehalve gelukkig, want het was veels te
warm om de hele dag over de savanne te rennen. Er werd geklaagd bij God. God had niet zo’n zin in
al dat geklaag, want Hij moest nog een heleboel andere dieren en planten scheppen. En dus gaf hij
het Afrikaanse paard een hele dikke huid, zodat het de warmte van de zon goed tegenhield. Maar
daardoor werd het paard nogal dik. Hij kon nog steeds hard lopen, maar het was niet alleen zo dat de
warmte moeilijk binnen kwam, maar als het paard eenmaal verhit raakte door het draven, dan kon hij
de warmte ook slecht kwijt. En dus vroeg het paard of hij overdag in het water mocht verblijven en
’s nachts op het land gras mocht eten. “Goed, dan noem ik je voortaan nijlpaard”, zei God, “overigens:
ik trek wel meteen je tanden eruit, want je hebt een hele grote bek, anders eet je alle vissen op en die
zijn nu eenmaal bedoeld voor de mensen, de krokodillen, de ijsvogels en de aalscholvers. Ik wil wel
een beetje zuinig zijn op mijn Schepping.”. “Nou ja”, zei het nijlpaard – zichtbaar teleurgesteld, “wat
doet u mij aan? Kijk, grazen kan ik nog wel zonder tanden, maar U schendt mijn aangezicht als ik
zonder tanden door het leven moet. Hoe kan ik mij nu nog verdedigen tegen de gevaarlijke krokodillen
en tegen andere nijlpaarden die steeds in de weg liggen? Mag ik dan alstublieft toch twee tanden
behouden?” God begon ongeduldig te worden, want Hij had nog meer te doen, dat is te begrijpen.
“Goed dan, je mag je twee hoektanden behouden, maar ik moet iets bedenken, anders ga je er alsnog
met de vissen vandoor. Weet je wat: ik maak van je staart een propellertje dat al jouw mest netjes
verspreidt. En pas op: ik hou je in de gaten. Als ik ooit visgraten in je mest zie, dan ben je het haasje
en trek ik alsnog je twee resterende tanden er uit!”.
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Dag 17 – Een onverwachte verrassing bij Lake Naivasha.
Onze trouwe vogelgids Michael raadt ons aan om een optioneel boottochtje te doen op Lake
Naivasha. Ofschoon tien euro per persoon voor een uurtje varen in een bootje voor Keniaanse
begrippen bepaald geen sinecure is, lijkt het ons verstandig om het advies van Michael op te volgen.
Hij heeft ons immers al vaker een gouden tip gegeven. We worden allesbehalve teleurgesteld.
Mensen: doen als je de gelegenheid hebt. Je ziet de vogels (en nijlpaarden) vanuit een totaal ander
perspectief, evenals de omgeving trouwens. We zien diverse paartjes afrikaanse zeearenden in de
boomtoppen zitten, wat een magistraal gezicht is. Er surft een aalscholver mee op de rug van een
nijlpaard, wat een koddig plaatje oplevert. En dan zie ik eindelijk waarop ik tevoren hoopte: de
afrikaanse reuzenijsvogel. Deze is inderdaad veel groter dan de andere ijsvogelsoorten. Dit blijkt niet
de mooiste ijsvogelsoort, maar hij blijft zo geduldig voor ons poseren op een steen, en wel vlak voor
onze neus, op nog geen tien meter afstand, dat het heerlijk fotograferen is. Hier is kan iemand zonder
400 mm-lens ook nog wel wat moois van maken.

Afrikaanse reuzenijsvogel . Giant kingfisher
Een heel ander verhaal wordt het als we tenslotte langs een drooggevallen kreekje varen, waar een
piepklein pleviertje rondscharrelt. Voordat ik het piepertje überhaupt zie, hebben Michael, Engbert en
Ineke deze al herkend: het is de driebandplevier. In hun ogen de mooiste plevierensoort. Niet alleen
een mooie dubbele zwarte band onder de keel, maar ook een felrode ring rond het oog en een ditorode basis van de snavel. Heel opvallend dus. Het akelige kreng zit zover weg, dat zelfs ultieme
pogingen geen toonbare foto opleveren. En dus genieten we er maar van zoals we hem gezien
hebben.
Terwijl de boot zich met een gangetje door de zeer ondiepe kreek terug naar de steiger ploegt, zie ik
nog een pleviertje op de kant lopen. Welke het is? Geen idee. Ik ben geen vogelaar en stekeblind, dus
het mag al een wonder heten dat ik het kleine ding zie. In een reactie gooi ik de camera die kant op en
druk snel in het wilde weg af. Op een gegeven moment wil je namelijk alles wat beweegt fotograferen;
het lijkt wel maniakaal gedrag (waar we vroeger de Japanners altijd om uitlachten). Terug in het hotel
kijk ik er eens vluchtig naar. Op een plaatje zie ik water, zand en zowaar, aan de rand staat nog net
een pleviertje. Hé, wat een onverwachte ontmoeting! Inzoomend ontdek ik die fototechnisch niet
haarscherp is, maar toch aardig overeind blijft. En ik zie meteen heel duidelijk dat het hier om die
dekselse driebandplevier gaat. En nu mag u raden welke twee onmiskenbare onderdelen van dit
vogeltje uitgerekend messcherp zijn! Inderdaad: het oog en de snavel. Een kwestie van puur geluk,
want toevallig stond mijn camera op een groot diagrammagetal ingesteld (f/10 voor ingewijden), en
even toevallig stond het vogeltje op ongeveer dezelfde afstand als de steen waarop ik in die ene flits
abusievelijk het centrale autofocuspunt liet scherpstellen. Soms zit het tegen (zie de vissende
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zeearend) en soms zit het eens geweldig mee. Daardoor kunt u nu genieten van de bijzondere
driebandplevier uit eigen keuken!

Driebandplevier / Three-banded plover
Voor mij is het uiteraard de “Bird of the Day”. Daarnaast krijgt u ook nog even de toegift voor uw plaat:
een jonge roodborsttapuit, die zich ook al weer zo geduldig en allesbehalve schuw laat vastleggen op
een papyrusplant. Heel erg fraai.

Jonge roodborsttapuit in papyrusplant / Common stonechat (juvenile)
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Dag 18 – Maaimachines en muizen in Masai Mara.
Het kwam heel ongeloofwaardig over. Mungai, onze trouwe en behulpzame chauffeur, meldde eerder
tijdens deze reis dat er op de vlakten van Masai Mara veel regen is gevallen en dat er daardoor nu
hoog gras staat. De gehele route vanuit Naivasha naar het zuidwesten van Kenia is het droog.
Kurkdroog. Grote stofwolken. In een groot gebied groeit er nog geen spriet gras; hier is werkelijk
sprake van woestijnvorming en het leven van de bevolking is er werkelijk erbarmelijk. Zou het verschil
met de Mara werkelijk zo groot zijn? Ik stoot Ineke onderweg al eens aan: “Eh.. Ien, volgens mij zijn
we al aardig in de buurt, maar ik zie het nog niet groener worden, jij?”.Het verandert inderdaad niet.
En als we aan het eind van de middag voor het eerst binnen de grenzen van het natuurreservaat
komen, dan is wel duidelijk dat het er bijzonder droog is. Zo ver het oog reikt zijn de vlakten compleet
kaalgevreten en zien er dor en droog uit. Het is nog een wonder dat hier nog zoveel zebra’s, antilopen
en wrattenzwijnen rondlopen. Er is echter meer aan de hand.

Impala’s in Masai Mara
Ons luxe tentenkamp Mara Leisure Camp staat net buiten de parkgrens, aan de overzijde van de
Talek-rivier. In de omgeving van het tentenkamp staan heel veel enorme kuddes koeien maar wat te
staan. Vreten kunnen ze niet, want er groeit niets. Nee, ze staan te wachten. Te wachten tot ze het
reservaat binnen mogen. De overheid heeft besloten, gezien de aanhoudende droogte, dat de Masai
hun vee ’s nachts mogen hoeden in het reservaat. Overdag niet, want het is niet de bedoeling dat de
toeristen koeien zien in plaats van gnoes en ander wild. Ik ben verbijsterd. De koeien zijn efficiënte
maaimachines. En koeien is de belangrijkste bestaansmiddel voor de Masai; hoe meer koeien, hoe
meer geld, trots en aanzien. Is het een wonder dat de vlakte kaalgevreten is? Het mag als een
lichtpuntje opgevat worden dat de geiten niet naar binnen gaan. Die vreten namelijk niet alleen gras
maar ook struiken. Dan zou de ecologische ramp helemaal niet meer te overzien zijn.
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Uiteraard beleef ik een ‘gamedrive’ oftewel een rondrit door de Mara weer heel anders dan de vorige
keren. Overigens: nooit is iets hetzelfde, want het is geen dierentuin. Zie je de enige ochtend op een
vlakte ‘slechts’ een eenzame gazelle, de volgende ochtend kan het volgepakt zijn met van alles en
nog wat. Deze keer is het echt bijzonder, want wat zien wij dankzij het ultrakorte gras: muizen! En het
gescharrel zitten wij op ons gemakje vol aandacht te bekijken. Niks big five en kuddes dieren. Mini
five! Inclusief foto’s he! Hier is de kleine Jerry.
.

In mijn luxe tent hoopte ik ’s nachts op de onheilspellende geluiden van de Afrikaanse wildernis. Wat
ik overdag krijg is getingel van koeienbellen en geloei van koeien en ’s nachts onophoudelijk geblaf
van een heleboel hysterische honden. Geen leeuw, geen hyena, niets. Het geblaf en gejank houdt om
half twaalf op, waarna de weldadige rust uiteindelijk toch prettig verstoord wordt door gekraak, geritsel,
een opgeschrikte vogel en één die te vroeg van stok gaat, iets wat later een brulkikker blijkt te zijn en
gelukkig ook nog het intrigerende “woe-hoe-woep” van de hyena.
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Dag 19 – De grote trek en roofvogels.
Vandaag zijn we zowat de hele dag op safari in Masai Mara. Na het ontbijt vertrekken we, zodat we
niet verstrikt raken in de meute busjes; die vertrekken als het licht wordt (om half zeven) en keren
meestal voor het late ontbijt al weer terug. We gaan iets meer westelijk richting het park. Al heel snel
blijkt dat wat Mungai ons eerder vertelde inderdaad klopt. Het gras wordt hoger. Vanaf hier geen
Masai en koeien meer. Het gras is welliswaar alweer geel en verdroogd, maar de wildebeesten en de
zebra’s malen daar niet om. Voor het eerst zie ik de schoonheid van de Mara weer. De eindeloze
vlakten, met slechts enkele eenzame acaciabomen. Werkelijk uniek. Dit zie je op geen enkele andere
plek in de wereld.

Onderweg ontvangt Mungai informatie van passanten over wat zoal gezien is. En zo ontdekken we
gemakkelijk een troep leeuwen, die luiert in de schaduw. En drie jachtluipaarden (cheetah’s). Het zijn
drie broers. Ze blijven hun hele leven bij elkaar, want zo kunnen ze effectiever jagen op de vlakten. Ze
liggen uitgestrekt onder de enige boom in de wijde omgeving, pal naast een wagenspoor. Onverstoord
door de auto’s die voor hun neus halt houden, slechts nu en dan hun edele koppen even verheffend
als een auto de motor start om te vertrekken. Jachtluipaarden staan er om bekend dat ze auto’s zelfs
dankbaar gebruiken. Ze springen op de motorkap of op het dak om het als uitkijkpunt te gebruiken om
een prooi te zoeken. Ik heb het live nog nooit gezien. Het zal je maar overkomen in je autootje. Het
lijkt me prachtig om eens mee te maken. U ziet: ik krijg hier nooit genoeg van.

Jachtluipaard / Cheetah
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Even verderop, bij een drooggevallen rivier, staan ook enkele auto’s. Hier houdt een luipaard zich
kennelijk schuil. Hij zit vlakbij, maar we zien hem niet. Het zij zo. Onze aandacht verlegt zich dan ook
al snel naar vogeltjes die in de struikjes zitten. Een prachtige Baglafecht-wever komt even rustig
poseren en hoopt op een korstje brood. En meteen daarna ontvouwt zich het tafereel waar de Masai
Mara en de Serengeti beroemd om zijn: een hele sliert wildebeesten verschijnt aan de horizon, vooraf
gegaan door een flinke groep zebra’s. Ze zijn kennelijk netjes opgevoed, want het hele spul loopt
keurig op een rijtje. De oversteek over de rivier is hier een makkie, want er is slechts een piepklein
poeltje water, de krokodillen kunnen hier niet van leven en zijn met het water weggetrokken. Hier is
dus geen gevaar te duchten, behalve van het luipaard natuurlijk.

Ik heb het dan eindelijk goed kunnen zien: een stukje van de grote trek, ofwel de wildebeestmigratie.
Het hele jaar trekken ze met miljoenen in een grote cirkel de onmetelijke grasvlakten van de Serengeti
en de Masai Mara rond. Elk seizoen valt er op een andere plek regen, zodat er altijd in één specifiek
gebied goed gras voorradig is. In augustus en september is dat dus in de Masai Mara. Van het beeld
dat wij hiervan zien is slechts een beperkt idee te geven op mijn foto’s. Het gebeuren staat echter
gebrandmerkt in mijn hersenpan en ik zal het niet licht vergeten!
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In de namiddag trekken wij door hetzelfde gebied als gisterenmiddag en waarover ik zo teleurgesteld
was. Welnu, we zien baltsende struisvogels, een olifantenfamilie en ontzettend veel roofvogels. Een
paartje amoervalken scheert over en onderscheidt zich door snelheid, sierlijkheid en een edel
voorkomen. Ze zijn te snel voor de foto, maar dat geeft niet. Het verhindert niet om ervan te genieten.
En we zien nesten van de bateleur en van de oorgier. Pa en ma oorgier zitten vredig op hun nest en
laten hun koppen donkerroze oplichten in de zon.

Oorgier / Lappet-faced vulture
Even verderop zit een donkere zanghavik hoog op de poten bovenop een acacia. Het wagenspoor
voert er pal langs, het dier blijft onverstoord zitten als we naderen. Het levert mij een aantal werkelijk
prachtige, unieke foto’s op, waarbij het kippenvel me geruime tijd op de armen staat.

Donkere zanghavik / Dark chanting goshawk
Zo zie je maar. Het is alweer bevestigd: de Masai Mara stelt nooit teleur. Na de ontnuchtering van
gisteren is deze herstart uitgedraaid op een onvergetelijke dag! Als de avond ten einde loopt, word ik
verrast door het ontbreken van het geblaf van de honden. Wat ik wel hoor is de onmiskenbare roep
van de hyena. Wat een dag in de Masai Mara!
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Dag 20 – Hop en de man met de hamer.
Als het in bier zit, dan smaakt het heerlijk. Loopt het echter op een grasveld, dan juichen de vogelaars.
Het gaat natuurlijk over de hop, één van de meest herkenbare in het vogelrijk, niet alleen vanwege zijn
opvallende kuif en zijn strakke oranje kleur, maar zeker ook vanwege zijn onmiskenbare roep: hophop-hop-even wachten-hop-hop-hop (33 keer herhalen).
Vandaag trekken we de hele dag uit voor een oversteek van de Masai Mara naar het zuiden tot aan
de grens met Tanzania. De Mara blinkt uit door het gevarieerde leven op de eindeloze grasvlakten.
Voor degenen die wilde dieren willen zien is dit de hotspot. Nergens anders is het zo gemakkelijk om
de dieren en de vogels te zien. De vogels zijn voor hun uitkijkpost aangewezen op de enkele boom en
struik. Daardoor kun je de roofvogels al van verre zien zitten. De roofdieren zijn voor wat schaduw in
de brandende middagzon ook aangewezen op deze enkele bomen en struiken. Vaak is het beest al
door een andere wagen gespot en verzamelen zich enkele wagens rondom de bezienswaardigheid. In
het glooiende terrein wordt dit natuurlijk al kilometers verderop opgemerkt. En dan zijn er nog de
gieren die zich hoog in de lucht en in de bomen verzamelen rondom een gedood dier, wat op hun
beurt de toeristen aantrekt als vliegen op stroop.

We genieten van de tafereeltjes: vale gieren, een oorgier en een bateleur bij een karkas, drie
cheetah’s onder een struik, een gedode impala die door een luipaard hoog in een acaciaboom is
gesjord en noem maar op.

Bateleur

41

De meeste aandacht wordt bij mij echter opgeëist door de hop. Een vogel die ook in Europa algemeen
voorkomt, maar ik slaagde er nog niet in om deze unieke vogel fatsoenlijk te fotograferen. Voor een
toiletstop kunnen we terecht in de fabuleuze Keekorok-lodge, in het hart van de Masai Mara. In de
enorme tuin van het resort scharrelt hij rond op een grasveld, waar hij gelijk de specht als een drilboor
in de grond hakt. Hij is onverstoorbaar. Ook als een terreinknecht vlak langs loopt, blijft hij gewoon
doorhakken. Een goed voorbeeld doet goed volgen en dus wordt het tijd voor mij om ook maar eens
wat dichterbij te naderen voor misschien wel een mooie close-up. Wat een prachtkans. Op een
presenteerblaadje. Precies op het moment dat ik scherp gesteld heb, vliegt de hop plotseling op. De
prent hieronder laat wel zien dat mijn camera gewoon doorging met klikken.

Afrikaanse hop / Hoopoe
Een paar tellen later strijkt de hop weer voor mijn neus neer en hakt een grote sappige larve uit de
grond. Even houdt hij halt, met de larve in zijn snavel. Het lijkt wel of hij hem even trots laat zien: “kijk
eens wat ik hier voor lekkers heb gevangen!”. Zo had ik nooit een hop, en – hop - daar is de hop. Wat
een prachtig vogelland is dit, en meer nog: wat een subliem oord, deze Keekorok-lodge.
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Als we enige tijd later uitkijken over de Mara-rivier, bij de grens met Tanzania, dan hebben we
uiteraard aandacht voor de levendige nijlpaarden en voor de rondzwemmende gigantisch grote
nijlkrokodillen. Maar wij zouden geen vogelliefhebbers zijn als de meeste belangstelling niet uitging
naar de grijskoplijsvogel, aan de overzijde van de rivier. Het is feitelijk veels te ver voor een foto, maar
voor wie deze keer minder kritisch is op de scherpte ervan, toon ik hieronder toch maar eens het
kleurrijke exemplaar. Dat is toch te mooi om te laten vliegen?

Grijskopijsvogel /
Grey-headed kingfisher
Na een picknick onder een acaciaboom, gadegeslagen door zebra’s, wildebeesten en een
vorkstaartscharrelaar – het kon minder – kom ik eindelijk dan toch ook de man met de hamer tegen.
Lang kan deze man niet van zijn klopje met de hamer genieten, want door het hierboven al
gememoreerde tafereel met de jachtluipaarden sta ik plotseling weer rechtovereind in de wagen. Ik
blijf het zeggen: het is wat!
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Dag 21 – Van de verstofte savanne naar een frisse theeplantage
Vroeg of laat komt aan alles een eind. Ook aan deze reis, waarvan het voor de oplettende lezertjes
inmiddels niet meer nodig is om er termen als ‘subliem’, ‘magnifiek’, ‘relaxt’ aan toe te kennen. Dat
heeft u inmiddels al voldoende kunnen lezen.
De Masai Mara verrast ons deze morgen nog twee keer. Vlak na ons vertrek vanuit de lodge zit een
jonge bruine slangenarend zijn verenkleed te poetsen in de ochtendzon.

Bruine slangenarend / Brown snake-eagle
En even later maakt een zwartborstslangenarend het nog bonter. Diezelfde soort kwam aan onze
wagen voorbij vliegen bij Lake Nakuru. Die blijft pal naast de wagen net zolang zitten tot ik echt niet
meer weet hoe ik de foto nog beter zou kunnen krijgen. Zo begon deze reis met een wonderlijke
bruine muisvogel onder een papaya bij een souvenirshop en nu is mijn laatste vogel een koninklijke
roofvogel. Het kon minder!

Zwartborstslangenarend /
Black-chested snake-eagle
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De terugweg vanuit Masai
Mara naar Nairobi is zoals het
op de heenweg was. Het is
één grote stofwolk. Vanachter
de passerende auto’s stijgt het
stof tot grote hoogte op;
Mungai moet geregeld van het
gas af omdat het zicht tijdelijk
tot praktisch niets wordt
gereduceerd, totdat de wind
het zijwaarts wegblaast. Die
wind draagt er echter ook aan
bij dat er zo nu en dan
wervelwinden opstijgen vanuit
het dorre land. Het is net zo
vervelend als fascinerend.

Het meest duidelijk zichtbaar wordt het als we na uren eindelijk de Rift-vallei verlaten. De breuk in de
aardkorst heeft gezorgd voor een bizar landschap. Voor ons rijst een enorme zeer steile rotswand op
van wel een kilometer hoog. ‘The Great Escarpment’ noemen ze het. Het klimaatverschil tussen de
savanne beneden in het dal en de weelderige landbouw op de hoogvlakte is gigantisch. Ik schat een
temperatuurverschil van tien graden, maar veel opvallender is het gebrek aan regen beneden en de
hoge luchtvochtigheid boven. De weg is zo aangelegd dat je het hoogteverschil binnen enkele
kilometers overbrugt. Het is dan ook geen wonder dat de geur van oververhitte remmen en verbrand
rubber onophoudelijk de neusgaten kietelt. Een uitzichtpunt bovenaan de rotswand zou een
spectaculair uitzicht over de savanne moeten bieden. In potentie wel honderden kilometers ver. Maar
het enige dat je ziet is een grote stofkom, een verstofte atmosfeer. Fascinerend hoor.
Om weer een beetje onder de mensen te komen brengen we een bezoek aan een theeplantage. Op
een hoogte van 2200 meter boven NAP wil de thee bijzonder goed groeien. Het is een groene oase
van rust en bedrijvigheid. Voor vogelen hebben we hier geen tijd, maar dat geeft niet. Zo is het goed.

’s Avonds in de Nairobi Safari Club wacht mij een weldadige warme douche en rest ons niets anders
dan het controleren van de terugvlucht en we checken meteen even online in, temeer omdat we dan
nog keus hebben over waar we in het vliegtuig wensen te zitten. Dat dit morgen allemaal iets anders
loopt, kunnen wij nu nog niet bevroeden. In de paar minuutjes die nog resten van de internettijd surf ik
nog even naar www.nu.nl voor het laatste (sport)nieuws. Mijn oog valt op het volgende berichtje: ‘Door
een staking van cabinepersoneel is vandaag de vlucht Nairobi- Amsterdam van Kenya Airways
geannuleerd. Dat is dezelfde vlucht die wij morgen moeten hebben! Dat kan niet goed gaan….
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Dag 22 – Een piloot met een bijzondere meerwaarde.
Ik vind het vaak aardig het verslag van de laatste dag héél kort te houden: we gaan naar huis; het is
mooi geweest. Deze keer zit dat er niet in. Bijt nog maar even door; het wordt nog spannend.
Het is drukker dan gebruikelijk op Jomo Kenyatta International Airport. Het blijkt dat gisteren vanwege
de staking veel vluchten zijn uitgevallen. Veel passagiers stonden hier gistermorgen ook al en zijn na
een lange dag op de luchthaven en een kort slaapje in een hotel weer terug. Zal het vandaag lukken?
Het inleveren van de bagage gaat traag, maar het gaat wel door. Bij de gate is het stilletjes. Engbert
komt aansnellen: “De vlucht is geannuleerd, we moeten naar de transferbalie om een andere vlucht te
boeken! Ik bedoel: het vliegtuig gaat wel, maar het is in feite die van gisteren en niet die van vandaag,
vandaar dat onze instapkaart niet wordt geaccepteerd!” We staan anderhalf uur in de rij van de
transferbalies; wanhoop en teleurstelling vechten bij alle aanwezigen om voorrang. Een gebrek aan
informatie en een gebrek aan daadkracht door de Keniaanse stewards maakt iedereen radeloos. Er
wordt geen instapkaart uitgereikt; er gebeurt helemaal niets. Totdat een Nederlandse piloot opduikt
van het gereedstaande vliegtuig. Hij doorbreekt de impasse: “Mensen, de computersystemen zijn vast
gelopen. Ik wil graag vertrekken, maar wel met een vol vliegtuig. Iedereen naar bij de gate, dan zien
we daar wel verder.” In gestrekte draf erheen. Zowel mensen die de vorige ochtendvlucht misten als
mensen die door de staking te laat waren voor de avondvlucht van gisteren. Het is een chaos.
Nu wil het geval dat de ochtendvlucht door Kenya Airways wordt uitgevoerd en de avondvlucht door
de KLM. De piloot mag zich alleen inzetten voor Kenya Aiways. Alleen de passagiers die daarvoor
geboekt hebben kan hij proberen te helpen. En dus mogen eerst de passagiers van de vlucht van
gisterochtend mee, en voor zover er plaatsen zijn, mensen van de vlucht van vandaag, die van ons
dus…. Tot verbijstering van degenen die hier gisteravond al stonden. Ik zeg tegen de piloot (in het
Engels): “Uw inzet wordt bijzonder gewaardeerd, waarvoor mijn dank”. Een vriendelijk woordje kan
nooit tegenwerken. En ik meen het nog ook.
Het aftellen begint. Nog vijftien plaatsen beschikbaar. Nee, herstel, nog negen plaatsen, waarvan vier
in de bussinessclass. Dat leidt opnieuw tot chaos. De Keniaanse stewards komen er met de vele
instapkaarten en paspoorten die hen op dat moment tegelijk onder de neus geduwd worden, niet meer
uit. Ze proberen gegevens te controleren in de computers, maar door de veranderde vluchtnummers
komen ze nooit op het goede spoor. Alles ligt nu door elkaar. Wij staan vlakbij de piloot en luisteren
geduldig naar wat hij de Kenianen adviseert te doen. Hij wil gewoon zo snel mogelijk volladen en
vertrekken, procedure of niet. Weer een stapje verder dus. Er is nog hoop. Het gaat ineens over
senioren en kinderen. Dan krijg ik een ingeving: een dame in ons groepje is 75 jaar!” Het lijkt te
helpen. Engbert slaagt erin om de boardingpassen in handen van een dame te duwen. We krijgen
voorrang! Maar dan… Bij de zoveelste hertelling blijken er nog maar twee lege stoelen te zijn. De
hoop vervliegt, de passen gaan terug naar Engbert. Dat was het dan. Wat nu? Wij blijven op onze
post, vlakbij de piloot. Dan worden plotseling twee andere mensen doorgelaten. Die waren nog van de
vlucht van gistermorgen en komen ineens opduiken. De spanning gaat eruit. Het lukt niet. We maken
ons op voor een ontzettend lang en onzeker vervolg van onze terugreis.
Opnieuw een hertelling. Nóg twee plaatsen. We duwen Gerda en Ineke naar voren. Wij blijven wel
hier. Nee, tóch nog één plaats extra. Wie nu? Dan is het lot ons gunstig gezind De piloot zegt nog
twee onofficiële stoelen te hebben. Onze vriendelijke bejegening en onze kalmte heeft blijkbaar
geholpen. Hij wijst naar ons. “Ok, gá nu. En bekommer u niet om boardingpassen. Wacht bij de
vliegtuigdeur, dan loods ik u naar binnen”.
En zo kan het gebeuren dat wij even later alle vijf in het vliegtuig zitten. Niet op de stoelen die wij
reserveerden, maar wie maalt daar om? Het geval wil dat ik zelfs een ongekende beenruimte heb van
wel vier meter. Hoe bedenk je het. Vriendelijk van Ineke om mij deze plek te gunnen; zij zit met zus
Gerda een stukje achter mij, ook veilig en gelukzalig in een stoel geland. En Engbert en Gina? Die
vinden we op de onofficiële plekken. Boardingpassen zijn daarvoor niet beschikbaar. Als Jip en
Janneke kunt u hen zien zitten; vredig naast elkaar, op een klapstoeltje. Naast de piloot.
Morgenochtend gaat er weer een vlucht van Kenya Airways. Met dezelfde taferelen. Hoe zou het ons
vergaan zijn zonder deze piloot?

46

