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Regelmatig reis ik per trein Noord-Holland in. Meestal zonder problemen, een enkele keer 
met vertraging. Een ergernis waar je als treingebruiker aan zal moeten wennen. Een boek 
meenemen en verder gelaten over je heen laten gaan is de beste remedie. Een lichte er
gernis waar ik mij echter altijd aan zal storen is de geluidshinder in treinen. Niet het geraas 
van de wielen of de fluit van de intercity, maar de dwaalgeluiden van de draagbare radio's 
- die, dank7 ij voorzieningen als een koptelefoon, juist voldoende klanken lekken om een 
vage indruk van muziek achter te laten. 
Een artikel in een vakblad over antigeluid bracht me op het idee zelf ook zo'n klankkast je 
aan te schaffen. Nu trein ik met de sonore stem van Tom Waits ·of de zoetgevooisde stem 
van Jard van Nes. Ook de ballades van Mikis Theodorakis en het gitaargeweld van Niel 
Young houden mij gezelschap. Van geluidslekken heb ik geen last meer. 

Een vage kennis suggereerde om biologische muziek als reisgenoot te kiezen, zelf had hij 
wel enkele bandjes. Reizen door het Noordhollandse landschap met twinkelende Wulpen 
of een Grutto in je oren. Meeuwen en branding ver in het binnenland, een Bosuil op de 
wadden of de verbale acrobatiek van een Spreeuw. Je hoeft niet eens de natuur in en ik 
begrijp Olivier Messiaen beter. Laatst had mijn kennis echter een nieuw bandje, zelf opge-

" . no.men in Het Loo. 

Ik ihstalleer me in de trein, het dagblad van de vorige avond voor m'n neus en het bandje 
in m'n oren. Ik merk wel dat er iemand voor me gaat zitten, maar geef geen aandacht. 
Plots wordt de krant weggerukt en verschijnt het rode hoofd van een oudere dame samen 
met een strenge blik van de hoofdconducteur; of ik wil ophouden met die onsmakelijke 
geluiden. 

De bronst van een Edelhert is kennelijk niet aan iedereen besteed. 



Colofon 

NaZaS-nieuws is het mededelingenblad van de Noordhol
landse Zoogdierstudiegroep (NaZaS). Er wordt gestreefd 
naar vier exemplaren per jaar. De Noordhollandse Zoog
dierstudiegroep is op 25 mei 1992 opgericht en heeft ais 
doel het beoefenen van de zoogdierkunde en het bevorde
ren van de bescherming van In het wild levende zoogdie
ren, in het bijzonder in de provincie Noord-Holland. 
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U kunt de NaZaS steunen als: ~ voor f 25 per jaar. 
- u ontvangt vier keer per jaar het mededelingenblad 
- u krijgt jaarlijks een jaarboek met daarin verslagen van 

de NaZaS-onderzoeken 
- u kunt zich tegen een gereduceerd tarief abonneren op 

het landelijke blad Zoogdier 
- u kunt kosteloos naar de jaarlijkse Noordhollandse 

zoogd lerendag en donateursexcursie. 
En als .IJ.!!. voor f 15 per jaar 
- u kunt tevens meedoen aan onderzoeken en andere 

activiteiten van NOZaS. 

Giro 2117081 ten name van Noordhollandse Zoogdierstu
d iegroep t~ Grootebroek. 
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Redactioneel 
Een ramp, dat is het! Krijg je eindelijk volop copy, en dan 
beledig je een van je sterreporters. Dodelijk beledigd, ook 
dat nog. Ik stammei dan wat als Isorry, zal niet meer ge
beuren'. Maar hét is al gebeurd. En zoln fout terug
draaien ... ik wil wel, maar hoe? 

Het enige dat rest is een openbare schuldbekentenis, een 
boetedoening, een symbolische gezeling (je ziet het jOs, 
niets gaat me te ver). Het hoge woord zal er uit moeten. 
In de vorige aflevering van uw lijfblad heeft jos Roersma 
een artikel geschreven en daar ben ik mee de mis in ge
gaan. Volledig vergeten zijn naam eronder te zetten. 

Dus; sorry jos het zal écht niet meer gebeuren. 

Andere reporters en aankomende sterreporters zijn op de 
aanliggende bladzijden te vinden. Voor het eerst is het 
bestuur in de minderheid qua copy. Hulde! Ga zo doorl 

Inhoud 
Even ZIPpen ... 

Boommarters op het spoor! 

Acht soorten muizen in het landsmeerderveld 

De schoenendoos van De Wijs 

Van het braakballenfront 

Damland vangt ook zoogdieren op 

Schoorstenen en vleermuizen 

Muskusos, Reuzenhert, Neushoorn en Mammoet 

Aflevering 2, koeien en herten 

Geknipt .. 
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