
Het Uitlachvogeltje.


Er is een nieuw vogeltje gespot in de landerijen oostelijk van Lochem.

Het Uitlachvogeltje. Vernoemd naar z’n geluid, het is net alsof-ie je uitlacht. 
Volgens ornitholoog Lam Vleugel kan je z’n gezang vertalen naar menselijke tekst.

Samen staan we daarom op de Papenslagweg. Een mooi weidegebied, ideaal voor vogeltjes.

‘Luister!’ zegt Lam. ‘Ja, ik kan hem volgen…Hij heeft het over de plannen van de windturbines. Er 
komen er hier vier, ter grootte van de Eiffeltoren. En straks waarschijnlijk vijftien. Hij zegt…shit!’

Lam pakt z’n pet. Een voltreffer vogelpoep. 

‘Hij is best een beetje boos! Ja ik hoor hem weer…Hij zegt: vijftien rondom Ampsen, dat wordt de 
grootste koppensneller ter wereld.’

Het Uitlachvogeltje vliegt naar een andere boom en wij volgen gedwee.

We zien dat het vogeltje z’n ene vleugeltje naar de andere brengt. Lam volgt het met toenemend 
enthousiasme.’Dit is uniek gedrag’, fluistert hij, ‘nog nooit gezien!’

Dan begint het vogeltje weer te zingen. Lam vertaald: ‘Hier staan ongeveer dertig woningen 
rondom, met een gemiddelde waarde van vijf ton. Reken op een waardedaling van 40%, jullie 
Randfiguren kunnen stante pede-’ 

Het vogeltje is even stil en beweegt met z’n ene vleugeltje naar het andere. ‘Hij is aan het 
rekenen!’, reageert Vleugel met stijgende verbazing. ‘Het vogeltje zegt: ..6 munten afschrijven.’

Lam Vleugel moet nu lachen. ‘Hij bedoelt 6 miljoen euro.’ Zijn blik verstrakt. ‘Aan de rand word je 
dus aangerand, figuurlijk dan.’

Het vogeltje schatert het nu uit. Dit klinkt toch echt als uitlachen.


Het is even stil, maar dan hervat het beestje weer z’n gezang. Lam vertaalt: maar in 
dichterbevolkte gebieden zal de waarde veel minder dalen, dan wel stijgen. Jullie woningen en 
bedrijven worden onverkoopbaar en met de stijgende vraag naar huizen zal men nog meer 
betalen voor een woning in de stad. Die niet geveerd zijn. Geveerd? Oh! Hij bedoelt geïsoleerd.’

Het Uitlachvogeltje zingt feller. Vleugel herpakt zijn tolkenrol: er zijn veel meer slechte huizen in de 
stad waar de gemeente slechts aanmoedigend beleid voert.’

Het vogeltje kakt nog een keer fors op de jas van de vogelkenner, maar die heeft alleen aandacht 
voor de tekst van het beestje: ‘Ik hoor: Als je participeert in die molens, teken je voor je eigen 
mega-verlies. Ik ben slechts een vogeltje, maar zelfs ik zie dat zoiets een hele domme daad is.’

Hij springt weg, lacht ons nog een stevig uit en verdwijnt dan uit ons beeld.

‘Die zien we nooit meer terug,’ zegt Lam Vleugel. 


 


