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Kastje Kijken

En ja hoor, daar alt ae. 't Is goed, dat je van te voren gesegd is wat er te

sien aoet aljn, want de kans is groot dat je anders niet eens had opgemerkt
dat er daar onder in het kastje iets zat. Het vogeltje is al net so schemerig
grijs als de hele omgeving, en het verroert zich niet.

De een na de ander waagt nu de klia, kijkt, ziet, mi is ontroerd door de trouw

waarmee dat piepkleine wezentje op haar eitjes blijft altten.

Ra het kaatje veer sorgvuldlg te hebben gesloten, vordt de tocht voortgeaet.
Het vordt een ladder op, ladder af, want de kastjes hangen dicht bij elkaar.
Ve alen eitjes van Koolmees en Piapelaees, en aljn verbijsterd dat se s6 klalw

aljn. Ook Spreeuweneieren konen ve tegen. Die zien er wat aannemelijker uit.
Sn dan brengt onae gids ons naar een boon aet een gat. En in dat gat ....

twee

aoole, springlevende jonge Holenduiven. Als je vrijpostig in hun kinderkaaer

naar binnen kijkt, kijken ze al even brutaal terug en gebaren aet hun koppetjes,
alsof se seggen villen: "Vat aoet dat alleaaal."

Mou, dat wordt se al gauv duidelijk. Aangezien de vogelringer zich ook In ons

gezelschap bevindt, vordt het gedierte behoedzaam uit z'n warme holletje ge-
haald, neteen even goed van dichtbij bekeken, en dan uiterst zorgsaaa van een

ringetje voorzien. Ein van de twee heeft een goed gevulde krop, wat duidelijk
te zien en te voelen is, We zijn er stil van geworden en zetten onze tocht

weer voert. Pa en aoe Holenduif hebben zich al die tijd niet laten zien.

Een grote nestkast even verderop, waarin ook een jonge Holenduif noest altten,
blijkt leeg te aljn, We kunnen slechts gissen naar de ooraaak van de ver-

dwijning. Foei nestkastjso ajjn nog helemaal onbewoond. Maar de aai is
ook nog naar pas begonnen en het broedselsoen nog niet in volle gang.

Aab hat eind tu de 'tocht vacht ons aan zorgvuldig gehaln gehouden verrassing.
Da 64n na da ander bakllat nu da ladder aet da ondertussen verkregen vaardig-
heid en kijkt aet Ingebonden adem naar het vonder. Een Boomklever aet duidelQk
zichtbaar een minuscuul klein jong, een kopple als oen erwtje so klein, dat
alaaar onder de moedervleugel probeert uit te koaeu. »t Ie onvoorstelbaar.
Je aoet het gaaien hebben.
Ma dit waardige besluit gaat de groep aankoaende vogelaars uiteen. Maar ve

alen elkaar aeker nog vel eens terug op het vogalpad.

Co Rotermundt

Endaar ga je dan, op een vroege, natte sorgen. Voor het eerst in je leven

Kastje kijken. De tocht naar da versanelplaats is op zichzelf al een beleve-

nis. Aangezien het gros der medemensen de zaterdagmorgen benut on eens lekker

uit te slapen, heb jij de vereld vrljwel voor jou alleen. Als dan zo’n licht

nevelig waas die vereld ook nog nild zuivert van storende uitwaasen, dan be-

nader je een welhaast volmaakte situatie. Je probeert ondertussen de vegels

aan hun geluid te herkennen, wat voor een beginnend vegelaar lang niet een-

voudig is. Elke keer als het lukt, ben je trots op jezelf, En omdat het
wel vroeg, naar toch niet vroeg genoeg meer is voor een uitbundige vogelzang,

lijkt het percentage herkenningen formidabel.

Op de plaats Tan samenkomst ben je niet eens ie eerste. Uit het bos duikt
een al even ijverig medebroeder op. Gelukkig laten de anderen niet al te lang

op zich wachten, en daar gaan we dan, achter de slvotende leider met zijn
ladderdrager aan; Wa enkele poesen ia het al so ver De ladder wordt tegen
een boom geset. Onze voorman beklimt het er niet al te betrouwbaar uitziende

geval, opent da deksel van het nestkast je, kijkt erin, en deelt mee dat er

een Koolmees in zit te broeden. Het lijkt je pure heiligs chennis om het

beestje daarin zo ruw te storen, naar toch zit je al gauw ook boven op die

ladder, een beetje tuitelig weliswaar, naar vastbesloten er niet af te vallen.


