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Spotvogel

Roerdomp

£o wareH-'WtTêèns'tiij de Ezumakeeg (dat, zoals u weet, vogeltechnisch beschouwd bij

hoort) besloot om naar het

nègNsien bij de hut in het

Oiep nog niet uit had. Na een uur had niet veel gezien ‘behalve een

jßoerdomp’. Ik scheurde onmiddellijk naar de plek in kwestie maar geen glimp van een

Roerdomp natuurlijk. Teruggekeerd bij de hut verbaasde dat niemand want "er vloog

net een Roerdomp achter de Breedbek langs".

Maar gek genoeg keerde een jaar geledètrriet tij. Op een argeloze dag in de Lauwers-

meer was ik ineens getuige van een Roerdomp die wel een kilometer met de auto

meevloog. "Verrek, ze zitten hier toch" dacht ik, want je begint natuurlijk wel te

twijfelen aan al die waarnemingen van anderen als jij zelf op die plekken nooit iets

ziet. En nog geen week later boven de grote plas in de Eemshaven weer eentje en idem

dito bij het volgende bezoek aan de Lauwersmeer: Roerdomp aangevallen door Bruine

Kiek. Daarna Eemshaven weer: Roerdomp schroevend tot grote hoogte en weer

neerploffend in het riet.

Tegenwoordig zie ik altijd wel een Roerdomp, waar ik ook ben. Mensen gaan speciaal

met mij mee om de soort te zien want ze weten dat ik die vogels gewoon aantrek.

Ik hoop dat dat nu ook gaat gelden voor Roze Spreeuw, Kleine Vliegenvanger, Dwerg-

gors, Sperwergrasmus, Papegaaiduiker en alle andere vogels die mij tot nu toe hebben

weten te vermijden. Want Roerdompen, daar heb ik nu wel genoeg van gezien.

Vroeger zag ik nooit een Roerdomp en al zeker niet in de provincie Groningen. Het

was zelfs zo erg dat ik nooit werd gevraagd voor Big Days omdat men dan zeker wist

dat er een cruciale soort zou worden gemist. Leuk is het natuurlijk niet om zo te

worden buitengesloten uit de warm-menselijke peergroup van de vriendenclub der

vogelaars, maar wat kon ik er aan doen?

Roerdompen meden mij als de pest. Ik had de soort wel op mijn Nederland-lijst staan

omdat ik in de jaren 70 op het eiland Ameland ooit eens een vage schim van het beest

had opgevangen boven het riet, maar dat was het. Ik hoorde altijd de verslagen van

expedities naar de Lauwersmeer (‘drie Roerdompen’) en Roerdom-

pen, baltsend en parend op de dijk voor de neus van enkele verontruste leden’) maar

tijdens tientallen bezoeken aan die plekken zag ik van alles tot Zwarte Ooievaars en

Kraanvogels toe, maar nooit een Roerdomp. En ik herinnen mij dat het nog erger kon.


