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De locatie 



Vanuit mijn huiskamerraam, op de 4e verdieping,  heb ik uitzicht op het dak van de 
huizen aan de overkant  van de straat. Op 8 mei zag ik daar twee kleine 
mantelmeeuwen die een hevige discussie voerden met elkaar en vervolgens gingen 
vechten.
Er schoot een gedachte door mij heen. Zij gaan daar toch niet broeden!
De komende weken keek ik regelmatig op het dak, maar kon niets bijzonders 
ontdekken, ondanks het feit, dat dezelfde twee meeuwen dag in dag uit aan het 
roepen waren.
Tot 6 augustus. Ik was een stukje roggebrood aan het eten, voor het open raam en 
keek naar beneden. Op de straat liep een kleine mantelmeeuw. “Per ongeluk” liet ik 
het stukje vallen. Ik was verbaasd dat hij het stukje niet op at, maar er mee naar het 
dak vloog.  Daar zat  een jong dat al flink uit de kluiten was gewassen. Dus toch een 
broedgeval. Er werd geprobeerd  om hem zelfstandig te laten eten, maar dat lukte 
nog niet. Vanaf dat moment heb ik dagelijks de gedragingen van de meeuwen  
vastgelegd,  met mijn camera, vanaf de 4e verdieping. Zie onderstaande beelden.
Wat mij opviel was het feit, dat er dag in dag uit, van s’ morgens vroeg tot  s’ avonds 
laat  gecommuniceerd werd met elkaar.  Hetgeen uiteraard een enorme 
geluidsoverlast gaf, maar aan de andere kant was het ook heel leuk om te zien hoe  
het jong  werd opgevoed en begeleid, in het proces dat nu volgde. De overgang van 
vloeibaar voedsel naar het voedsel dat dagelijks op de gracht geserveerd werd en erg 
divers was. Het jong moest leren wat je wel en niet kunt eten en hoe je het moet 
eten. Ook maakte hij voor het eerst kennis met het water.
Wanneer er gevoerd werd begonnen de ouders te roepen, waarna het jong luid 
piepend kwam aanvliegen. Vervolgens kreeg hij  “eet” instructies.  De beelden laten 
ziet dat het proces niet makkelijk was. Het moeilijkste was om het voer te herkennen, 
als zijnde eetbaar.
De ouders waren altijd ter plaatse om hem te ondersteunen en te begeleiden.



8 mei



8 mei



6 augustus



7 augustus
Op deze dag besloten de ouders dat het jong het dak moest verlaten, hetgeen met veel discussie 
gepaard ging. Hij wilde niet weg, hij durfde niet, uiteindelijk werd hij naar de punt van het dak 
gedreven, waarna de sprong in het diepe werd gewaagd. Na een rondje gevlogen te hebben kwam hij 
weer terug op het dak. Om 17.00  kreeg hij zijn laatste kant en klaar maaltijd. Er werd duidelijk 
kenbaar gemaakt dat dit de allerlaatste  was. In het vervolg moest hij zijn eigen kostje bij elkaar zien 
te schrapen. Degene die deze taak op zich nam was het vrouwtje, het mannetje zat beneden op een 
auto mee te luisteren en gaf af en toe commentaar. 



7 augustus



7 augustus



7 augustus

De allerlaatste maaltijd



7 augustus



8 augustus

De eerste stappen op de gracht. Het “eetproces” kan beginnen. Als eerste pikte hij een een stuk plastic op, de ouders 
lieten duidelijk merken, dat dit niet eetbaar is. Vervolgens ontdekte hij het water. 



8 augustus



8 augustus

Om 16.00 uur vloog hij weer naar het dak 
in de hoop nog een maaltijd te krijgen, 
maar moeder was  standvastig, hij kreeg 
niets. Waarop hij verongelijkt het dak 
verliet



10 en 12 augustus

Hij heeft de smaak 
te pakken



14 augustus  

Vandaag geen trek. Een kleine reprimande, bij de les blijven.



14 augustus



18 augustus

Afscheid van het dak. Waar het allemaal
begonnen is. De opvoeding is bijna
volbracht. Binnenkort moet hij op eigen 
benen staan en zelf ontdekken of iets
eetbaar is en hoe je het moet eten. 



22 en 28 augustus



5 september



30 september                                                                                                                 11 september

Eenzaam maar niet alleen



Nawoord.

Bovenstaande beelden laten zien met hoeveel zorg de meeuwen hun jong hebben grootgebracht. Het 
vrouwtje heeft het grootste deel van de opvoeding op zich genomen. Het mannetje zat of op de auto, of op 
de lantarenpaal en gaf commentaar.

Ook laten de beelden zien hoe divers het voedsel is, niet alleen alle soorten brood en koek, maar ook pizza’s, 
oliebollen (de favorieten), pasta, rijst, vlees etc. etc. etc. 

Aan al dit voedsel  heeft het jong moeten wennen en bovendien moeten leren, dat je plastic niet kunt eten, 
maar dat je een plasticzak met voedsel heel eenvoudig kunt openmaken. 

Het was leuk om het broedproces een keer mee te maken, maar ik hoop toch dat ze volgend jaar niet meer 
terugkomen. De geluiden die ze maken zijn vreselijk.

Ik denk dat mijn hoop ijdel is, want de locatie om te broeden is volgens mij perfect. Rustig en je krijgt ontbijt 
op bed.

We zullen het volgend jaar zien.

Bep Scheen.


