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ROERDOMP

Tussen de gepluimde
ridders van het riet

schuilt de roerdomp,
okeren Helena, 
zwanendochter,

vederlicht wachtend 
op houten,Griekse schepen,

aanlandend in het Troje
 van het zompige moeras.
Mistig klinkt haar roep,

een signaal uit oude tijden,
een aanval op de stilte

in het riet dat wuift
naar kinderen

 tussen koude sterren.
Word riet, los op,
een golvend paard

dat met golvend 
bruine manen

ondergedompeld is 
in een zee 

van ondoordringbaarheid.
Diep in zich verbergt zij 

het geheim
van eindeloze verten

en het zwaar gemis 
van donzen liefde.

ROERDOMP 
De roerdomp (Botaurus stellaris) is een reigerachtige vogel 
(familie Ardeidae) die door zijn perfecte bruine schutkleur in 
het rietland niet opvalt. Deze vogel is een uiterst schaarse 
broedvogel in de Lage Landen. Een vliegende roerdomp trekt 
zijn nek in naar zijn romp, net zoals de blauwe reiger dat doet. 
De roerdomp wordt soms ook ‘rietreiger’ genoemd.
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MARABOE 
De Afrikaanse maraboe (Leptoptilos crumenifer) is een bijzonder groot lid van de ooievaarfamilie. 
Maraboes zijn grotendeels aaseters en worden vaak in gezelschap van gieren aangetroffen. Zij verkeren 
meestal in gezelschap van een paar soortgenoten, maar komen soms ook in grote groepen bijeen. Ze 
broeden in kolonies en bouwen hun omvangrijke nesten in grote bomen, vaak dicht bij de mensen in de 
dorpen. Maraboes eten allerlei soorten dieren, dood of levend. Zo eten ze bijvoorbeeld vissen, sprinkhanen, 
kikkers en muizen, maar ook krokodilleneieren en vogelkuikens. 
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Uitgeplozen Doctor Faustus,
warrig als een versleten oude man,
ineengedoken in een antraciete regenjas,
schuilt hij voor een noodweer
dat ooit komen kan.
Zijn kop lijkt op een gerimpeld damestasje
in een strak gestreken overhemd.
Tijdens het pikken in dode dieren
lost hij onberekenbare hyperbolen op.


