'Burlende edelherten, je krijgt er kippevel van’
Door Harry Schipper

PUTTEN — Het niet te definiëren geluid van een burlend edelhert tijdens de bronsttijd. Voor
weinig Nederlanders is het waarnemen daarvan weggelegd.
Voor Bert Kelderman (35) is zo'n burlend edelhert met z'n machtige gewei echter gesneden
koek. De fors gebouwde Puttenaar komt er eerlijk voor uit: „Ik ben helemaal knotsgek van die
burlende edelherten."
Kelderman, van origine Canadees, maar al sinds 1971 woonachtig in Nederland, zegt alleen
op het geluid al te weten om welk hert het gaat. Sinds een jaar of tien is hij vrijwel elk
moment van z'n vrije tijd te vinden In de bossen waar het Veluws grofwild zich geregeld
ophoudt.
Microfoon
Gewapend met recorder en microfoon, gemonteerd op een parabolische reflector, jaagt
Kelderman vooral in de bronsttijd van het edelhert naar de geluiden die de mannetjesherten
dan maken. „Het liefst ga ik tijdens een onbewolkte najaarsnacht. En dan wel zo koud
mogelijk, met zo'n mooie open hemel. Dan zijn de edelherten het alleractiefst. Vooral als ook
de vorst al op de grond zit, dan zijn de edelherten het meest hitsig."
„En bij volle of afgaande maan. Dat is het mooist, want dan kunnen ze elkaar zien. Dan
burlen ze als een gek. Ze zijn dan ontzettend agressief. In die nachten heb je de mooiste
gevechten. Meestal hebben die gevechten in de nabronst plaats, als er nog een hinde, een
vrouwtjesedelhert, beslagen moet worden. Bij reeën is dat trouwens net andersom. Die
worden juist hitsig bij warmer weer, zoals nu.”
Schiphol
Om te voorkomen dat er allerlei vervelende bijgeluiden op zijn natuuropnamen komen te
staan, neemt Bert voorzorgsmaatregelen. „Ik ga meestal tussen elf uur 's nachts en zeven uur
's morgens op pad. Dan heb je de minste last van bijgeluiden, behalve van vliegtuigen dan.
Soms neem ik dan ook wel contact op met Schiphol om te vragen of er lijnvluchten zijn
boven de Veluwe. Daarnaast onderhoud ik voor de weerberichten nauwe contacten met de
landbouwhogeschool in Wageningen.
Berts ogen beginnen te glinsteren bij de gedachte aan zo'n nachtelijke tocht door de bossen.
Thuis, in de huiskamer, hangen naast reusachtige geweiën zelfgemaakte natuurfoto's van
ontmoetingen met kapitale edelherten en roedels reeën. Bert: „Ik ben in '75 begonnen met
wildfotografie. Vanaf '79 ben ik me ook bezig gaan houden met geluidenregistratie, waarvan
de laatste vier jaar pas echt intensief.
Hij pakt één van de tientallen geluidsbanden die hij in een kast heeft staan. „Vogels, reeën en
edelherten, dat zijn m'n specialiteiten", meldt Bert Kelderman niet zonder trots. „Bij elkaar
heb ik wel zo'n vijfenzeventig tot honderd uur natuurgeluiden, die ik vanaf 1978 heb
verzameld." En ter illustratie: „Als je ze wilt afluisteren, heb je daar wel een hele week voor
nodig."
Kippevel
Hij legt zorgvuldig de band om de spoel van een imposant ogende bandrecorder en draait
daarna wat aan de volumeknop totdat opeens uit de geluidsboxen het burlen van de edelherten
weergalmt. „Wat een schitterend mooi geluid hè", zegt hij, voor zich uit starend. „Ik zie het
nog precies voor me. Tjonge, ik krijg er elke keer weer kippevel van. Dat klinkt misschien
gek voor een niet-kenner, maar voor mij klinkt dit echt als muziek in m'n oren. Net zoiets als

mensen die van kunst houden, dat "gevoel."
Het burlen door de kamer wordt duidelijker. „Hoor eens, wat een kapitale herten. Dat zijn hele
zware jongens die daar uit de dekking komen."
De opname is enkele jaren geleden gemaakt in de Kroondomeinen in de omgeving van
Elspeet. „Ik kom er geregeld, al jaren. Ik ken er alle jachtopzieners en zij kennen mij."
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„Omdat ik er zo vaak mocht komen, heb ik in '87 een band samengesteld van zes jaren
opnamen van burlende edelherten. Zes jaren van mijn levenswerk. Die band heb ik
aangeboden aan Prins Bernhard, uit dank voor het feit dat ik in 't Loo mocht komen. Dat heeft
de prins ontzettend gewaardeerd. Hij is zelf ook een natuurliefhebber in hart en nieren."
Bert Kelderman toont een brief van Prins Bernhard, die ingelijst een plaatsje in de gang heeft
gevonden, ook weer naast een reusachtig hertengewei. In de brief vertelt de prins dat hij de
opnames van plan is te gebruiken in zijn films. „Het is de grootste erkenning die ik ooit
ontvangen heb. Het is echt niet niks hoor, als je zomaar van Zijne Koninklijke Hoogheid een
brief ontvangt."
Bert haalt een ander ingelijst papier voor de dag. Het is een oorkonde die vertelt dat de
Puttenaar met zijn opname van een burlend edelhert een tweedeprijs gewonnen heeft tijdens
een geluidsregistratiewedstrijd in Zwitserland waaraan geluidsjagers uit zestien landen
deelnamen.
Jagen
Bert Kelderman noemt zijn hobby liever 'natuurgeluidenregistratie' in plaats van
'geluidsjagen'. „Er zijn namelijk altijd mensen, ook binnen onze club, die er al moeite mee
hebben als ze alleen al het woord 'jagen' horen. Kelderman stelt zich niet afwijzend op
tegenover de jacht. „Het kan nodig zijn om de wildstand gezond te houden", verklaart hij
eenvoudig.
Geluidsjagen is volgens de Puttenaar geen dure hobby. „Dat valt erg mee. Ik maak nu zelf wel
gebruik van vrij dure apparaten, maar onze club is echt niet bedoeld voor mensen die veel

geld hebben. Het blijft een club voor amateurs. Dat is de reden waarom veel leden nog niet
actief bezig zijn met geluidenregistratie. Ze zijn nog bezig met sparen, maar zijn alvast wel lid
geworden om zo op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op dit gebied."
Kelderman gebruikt de laatste jaren een handzame parabool achter zijn microfoon. „Vroeger
had ik een parabool op een statief, maar dat is lastig. Nu kan ik hem zo in de hand meenemen.
Dan ben je mobiel en kun je meelopen met het wild. Dat is echt het allermooist.
Kelderman vertelt dat hij toestemming heeft om te komen in ruim duizend hectare
natuurgebied. „Bossen waar werkelijk alle diersoorten te vinden zijn die in Nederland
voorkomen: reeën, vossen, zwijnen, dassen, marterachtigen, noem maar op."
Voordat je deze diersoorten ook daadwerkelijk te zien krijgt,. moeten wel wat spelregels in
acht genomen worden. „Zo kun je natuurlijk niet met een frisse aftershave de natuur in. Een
ree of hert ruikt je dan al op een afstand van minstens driehonderd meter en laat zich dus niet
zien."
„Als ze onraad horen of ruiken, maken hindes een blaffend geluid en zie je echt niks meer.
Nee, als je echt wat wilt zien, kun je je zelfs beter niet met zeep wassen; laat die hele
parfurmerie en drogisterij maar thuis. Als ik de bossen in ga, trek ik altijd dezelfde kleren aan
en was me niet. Die kleren ruiken wat muffig, zo naar bos. Dan val je het minste op.”
Fiep
Door de jaren heen heeft de Puttense natuurvorser een schat aan ervaring opgedaan bij het
speuren naar wild. Kennis die Kelderman niet uit alleen uit boeken heeft. „Boeken zijn leuk,
maar daar heb je niet veel aan. Het meeste heb ik geleerd door zoveel mogelijk te weten zien
te komen van bij voorbeeld wildbeheerders; mensen die dagelijks met wildbeheer bezig zijn.
En natuurlijk door zelf te observeren."
Ter illustratie tovert Bert een klein rubberen apparaatje tevoorschijn,
waarin hij knijpt. Het geluid lijkt wat op een piepend speelgoedpopje.
„Dit noemen ze een reeënfiep. Daarmee doe je een bronstige geit, een
vrouwtjesree, na. Als een geit zo'n geluid maakt, betekent dat: ik wil
wel." De Puttenaar heeft er meerdere malen een geit mee gelokt tot
op enkele meters afstand. „Kun je gewoon kopen in een jachtwinkel,
maar zoiets moet je wel weten. 't Heeft heus niet altijd succes hoor", voegt hij er meteen aan
toe. ‘t Gebeurt vaak dat een oudere bok er niet intrapt. Maar jonge bokken juist vaak: weer
wel."
Om een hinde na te doen, grijpt Kelderman naar zijn neus en maakt een wat merkwaardig
gakkend geluid. Het heeft 'm meerdere malen schitterende geluidsopnamen opgeleverd van
kapitale edelherten, die de geluidsman in donkere nachten tot op enkele meters naderden,
alvorens ze ontdekten, dat ze - letterlijk - bij de neus werden genomen.
Gevaarlijk
Dat zoiets niet ongevaarlijk kan zijn, wil Bert best bekennen. Hij laat een geluidsopname
horen van een hert, dat eerst zo'n tweehonderd meter van hem is verwijderd, maar door het
struikgewas al burlend dichterbij komt, tot op een afstand van nog geen zeven meter. Terwijl
de geluiden aanzwellen, bewijst de Puttense hertenkenner, dat hij ook een boeiend verteller is.
„Met geluidsopnamen van edelherten zorg ik er wel voor dat ik altijd in de buurt van een

boom sta, waar ik zo in kan vluchten. 't Is me gelukkig nooit overkomen dat ik ben
aangevallen, maar je weet maar nooit."
Het burlen van een edelhert zwelt aan. In de verte laat nu ook een ander edelhert van zich
horen. „Ik zie het zo weer voor me. Dat zijn taferelen, die vergeet je nooit weer. Zo'n hert is
onvoorspelbaar, Ik moest bukken, bang dat ie me anders in de gaten kreeg. Vlakbij kraken
takken; je hoort 'm nu draven. Nu hoor je die ander, ik noem dat hert altijd 'de kachelpijp'. Hij
geeft antwoord terug. Allebei zware jongens hoor."
Kachelpijp
Terwijl de twee kapitale herten vlakbij elkaar zijn, hoor je ook op de achtergrond het geburl
van andere herten. De huiskamer bij Kelderman is nu gevuld met het geloei van de
mannetjesherten. Bert fluistert nu: „De lucht is gevuld met oergeluiden. De twee edelherten,
kapitale beesten, naderen elkaar. Hoor.., nu wordt het menens. Ze zijn vlakbij elkaar. M'n
haren rijzen me gewoon te berge. Luister... , die kachelpijp geeft een loei. Hij jaagt die ander
weg. Die had in de gaten dat de kachelpijp met die donkere stem waarschijnlijk toch veel
groter en sterker was.
Gevechten tussen edelherten duren volgens Bert Kelderman meestal maar kort. „Het zijn
tweegevechten tussen de leiders om de macht over een roedel of om een hinde. Ze rammen
met die geweien op elkaar in. De harem hinden staat er ondertussen een beetje
ongeïnteresseerd en onpartijdig naar te kijken." Het geweigekletter klinkt alsof mensen met
stokken op elkaar slaan.
Kelderman geeft al enige tijd dialezingen op scholen en in bejaardentehuizen waarbij hij ook
zijn geluidsopnamen laat horen. Bejaarden kunnen dit niet zelf meer beleven, maar mijn
belevenissen mogen ook de hunne zijn. Ik zeg altijd: De creaties van de natuur zijn
omvangrijker dan de illusies van de mens. Zo is het toch?"

