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Spotvogel

Steppehoen

Sorry hoor, Egbertetal, citeren uit een niet-bestaand boek is wel erg slordig en ik heb geen

zin in nog een slapeloze nacht. Zelf naar de bron, de enige redding. Helaas doet mijn eigen

schlegeltje (1868) bijzonder vaag over het Steppehoen en vermeldt slechts een Voorwerp’

bij Zandvoort. Moeten we concluderen dat het Steppehoen nooit in Groningen is geweest?

Laten we het probleem van twee kanten benaderen: vanuit de studeerkamer en vanuit het

veld.

Eerst de studeerkamer. We lezen in E.D. van Oort, De Vogels van Nederland, deel 3

(1928): "in 1863 gezien in Groningen". Goed zo, dat is tenminste duidelijk, antwoord is ja,
beest staat op Groninger lijst. Waarom ontbreekt dit standaardwerk van van Oort eigenlijk

in de literatuurlijst van Egbertetal?

Ten tweede het veld (in dit geval de slaapkamer van een jeugdlid van Avifauna). Hier staat

in een vitrinekast een opgezet Steppehoen met op het label "Schiermonnikoog, Augustus

1888, F1 4." Niet goedkoop voor die tijd, maar ook toen kwam je Steppehoenders niet elke

dag tegen.

Oplettende lezers zullen nu zeggen, hoor eens, Spotvogel, Schiermonnikoog is toevallig

Friesland, dus niks voor vier gulden Steppehoen op de Groninger lijst. Weet ik, weet ik.

Maar als je nu vanuit de broedgebieden van het Steppehoen naar Schiermonnikoog vliegt,

waar kom je dan overheen? Precies!

Dat heb ik zo nu en dan, ik lig een nacht wakker en pieker. Over het beroepsprofiel van de

nieuwe commissaris der koningin, over de dijkverzwaring, en laatst nog over de status van

het Steppehoen in de provincie Groningen. Is dit beest hier ooit waargenomen, of in

lijstenmakerstermen: staat Syrrhaptes paradoxus op de Groninger lijst?

In zo’n geval grijp ik altijd naar het boek van Egbertetal, Vogels van Groningen (1983),
streekavifauna op historische grondslag. Het artikeltje luidt: “Volgens Schlegel (1878) werd

het Steppehoen bij de invasie van 1863 in Groningen en Friesland waargenomen. Nadere

gegevens ontbreken.” Even in de literatuurlijst kijken welk werk van de grote Hermann

Schlegel dit citaat heeft opgeleverd. Helaas, zoals vaker in Vogels van Groningen, oud werk

wordt wel aangehaald maar niet vermeld bij de literatuur. Bij consult van Brouwers

proefschrift loop ik geheel vast omdat blijkt dat Schlegel 1878 niet bestaat.


