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Humes Bladkoning op het Langeveld
Van 11 tot 13 oktober 2019 waren Michiel van den Bergh, Magnus Robb en ik op
Texel - voor de gezelligheid maar bovenal om ‘stevig te vogelen’. Het vinden van een
zeldzaamheid was uiteraard een grote ambitie van ons en de diverse soorten op
onze wensenlijst kwamen ook allemaal wel een keer voorbij - althans, in onze ge
sprekken. De realiteit was dat we urenlang buiten liepen, onder veelal regenachtige
omstandigheden, zonder echte bijzonderheden te vinden. Gelukkig had de stem
ming er niet onder te lijden. Vol goede moed en met de grootste lol vogelden we
stevig door. Nieuws over meerdere Amerikaanse zangvogels in Noordwest-Europa,
waaronder zelfs een Mirtezanger op Schiermonnikoog, bevestigde voor ons alleen
maar dat onze beloning niet lang meer op zich zou laten wachten.
Op maandagochtend 14 oktober - en inmiddels terug in Zuid-Kennemerland - con
stateerden we dat er een einde was gekomen aan een mooi weekend. Verder dan een
paar Bladkoninkjes waren we niet gekomen, maar wat hadden we genoten. En dat
dwaalgasten zich nu eenmaal niet op een presenteerblaadje aandienen, wisten we
natuurlijk al lang. Nadat ik Magnus naar Schiphol had gebracht - hij woont tegen
woordig in Portugal - had ik nog een paar uurtjes over, voordat ik mijn zoon van
school moest halen. Ik besloot om nog even een rondje te lopen op het Langeveld,
op een kwartier van ons huis. Het was opnieuw een grijze ochtend, maar kalm en
zo goed als droog. Rustig wandelde ik langs de rand van het zweefvliegveld aldaar,
toen ik opeens van dichtbij uit de struiken een ongewoon roepje hoorde. De enige
soortnaam die in mij opkwam was: Humes Bladkoning! De spanning gierde door
mijn lijf, ook omdat de vogel inmiddels weer stil was en ik hem nog niet had gezien.
Maar na een tijdje wachten kreeg ik hem in beeld en kon ik de belangrijkste uiter
lijke kenmerken vaststellen: een wat vaalbruine ‘bladkoning’ met slechts één opval
lende vleugelstreep. Rusteloos bewoog hij door de smalle haag en met enige volhar
ding lukte het om een ‘bewijsfilmpje’ te maken. Yes!
Voor zover ik kon nagaan was dit pas de tweede Humes Bladkoning voor Zuid-Ken
nemerland; de eerste verbleef op 26 oktober 2001 bij het Vogelmeer in de Kenne
merduinen. Leuk was dan ook dat de vogel in de buurt bleef, waardoor meer voge
laars de kans kregen om hem te zien. Pieter Thomas, Pim de Nobel en Han Buckx
arriveerden als eersten. Maar waar bleven Michiel en Magnus nou!?... Tja, het plan
was dat we met z’n drieën iets leuks zouden ontdekken, maar vaak loopt het net een
klein beetje anders…
■ Roy Slaterus
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