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Toen ik op mijn werk kwarn, 
sta nd er in de kantine een mand. 
Een grote, groene wasm and, door 
plantsoenenmede werkers wei ge
bruikt om onkruid, klein gereed
schap en ander loslopend materi
aal in te verzamelen. Nu stond die 
mand op het aanrecht, met een in
gelijs te plaat erbovenop liggend . 
Waarschi jnlijk zat er dus iets in 
war lOU kunnen ontsnappen. 
Glurend door de gaten zag ik op 
de bodem van de mand drie piep
kleine voge ltjes; hele jonge me
rels, zo te zien. 
De volgende seconde scheurde 
het gele bedr ijfskarretje de par
keerplaats op en. stormden Dann y 
en Albert, respectievelij k grafdel
ver en aankomend ditto, de kanti
ne binnen. "Niet openmake n die 
mand! " 

Toen ze die ochtend aan het werk 
wilden gaan, en de trekkerschuur 
openden, fladderde er iets vlak 
voor hen - PRRRR - rond , op 
ooghoogte. Een beest. Maar war 
voor beest? Er was gee n vorm 
aan te herkenn en; het was bru in 
en klein en rond en het helicop
terde. " War is dat nou voor een 
rare vliegende muis?" dachten de 
heren grafde lve rs. Ze vingen het 
beest, en het bleek een heel klein 
vogeltje te zijn , maar dan geen 
vogel zoa ls zij kenden: het had 
geen noemenswaardige staart en 
vleugels en het kon aileen maar 
dwa rrelen als een kapotte helicop
ter. 
Toen ze het geva ngen hadden, 
was er ineens nog zo' n beest. En 
nog een. De schuur leek weI vol 
met die vliegende muizen. Bij 
gebrek aan een kooitje bedacht 
Albert de constructie van was
mand + plaat. Na goed de schuur 
doorzocht te hebben - niet meer 
van die vliegende muizen? - werd 
nog een vierde diertje gevonden, 
dood op de grond. 
Ik ging eens kijken bij de schuur 
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- als dit nestje merelsvanochtend 
was uitgevlogen (misschien zat 
het nest zelfs in de schuur) waren 
de ouders waarsc hij nlijk nog op 
zoek naar hun jo ngen. Maar ik 
hoorde nergen s het "tjoektjoek
tjoek " en "ieieiep" van zoekende 
merels. Wei een paar zenuw achti
ge roodb orsten . 
Terug in de kantine zei ik ook 
"tj oektjoektjoe k" en "ieieiep" 
tegen de kleintjes, die daarop en
thousi ast terug begonnen te pie
pen , al klonk het niet erg als het 
"sjie sj ie sj ie" van hele jonge 
mereJs. 
Wat nu te doen? Jonge voge ls 
opvoeden gaat vaker fout dan 
goed. Eerst maar eens kijken of 
ze wilden eten. Een worrnpje mis
schien. En dan een zak univer
seelvoer halen. 
Na Jang zoeken vonden we wat 
niet te gro teworrnen (de meeste 
waren "van die anaco nda's" vol
gens Danny, veel te groot voor 
die kleine vogeltjes ) en met een 
pincet liet ik er een in de mand 
zakken, de plaat een stukje opzij 
schuivend. 
PRRRR ! De laatste kon ik nog 
net tegenhouden. Gauw de deur 
dicht. Een van de kJeintjes flad
derde tegen her raam en bleef 
eronder in een spinneweb hangen: 
hebbe s. In mijn hand leek het 
diertje ineens wel erg klein; de 
helft van een merel, eigen lijk , en 
ook veeI volwassener dan ik eerst, 
ze aileen in die half-don kere 
mand gezien hebbend, dacht. Er 

was al een halve centimeter staart 
en kleine vleugelvee rtjes . En ze 
vlogen al aardig. Dit waren geen 
heel jonge merels; dit moesten 
puber- roodborstjes zijn . Bruin 
met stippels (net als jonge me
rels), gro te zwarte oge n, klein 
snaveltje, draaddunne teentje s. En 
een roodborst had ik wei horen 
roepen bij de schuur. 
De jongen van veeI vogels, o.a. 
merels en andere lijsteracht igen 
(waaronder ook het roodborstje), 
verlaten vaak het nest voor ze 
voor zichzelf kunnen zorgen; ze 
houden zich dan heel stil in de 
begroeiing en worden nog een 
paar dagen gevoerd. Die jon gen 
zie je nooit ; da t is ook niet de 
bedoeling. Het tweede ontsnapte 
jo ng demonstreerde dar heel 
treffend: ik zag hem nergens. Pas 
na lang speuren en overal onder 
kijken ontdek te ik hem in een 
donker hoekje van de plantenbak. 
Loslaten waar ze vandaan kwa
men leek nu de beste keus - maar 
dan buiten de schuur, natuurlijk. 
Een bee tje universeel voer op de 
grond voor de ouders - de rood
borst zat daar nog steeds "tik - tik 
- tik" te zeggen - de jongen in de 
mand piepten. 
We haalden de plaat weg - en nu 
bleven de drie meester-ontsnap
pers ineens rustig op de bodem 
zitten. We pakten er dus maar 
allemaal een en daar gingen ze. 
PRRRR. Een naar een tak, de vol
gende er achteraan, de derde in 
een struikje. De tikkende rood
borst vloog erna ar toe; er werd 
harder gepiept door de jon gen, en 
de volwasse n roodbors t zei waar
schijnlijk iets van "waar ware n 
jullie toch? Ik heb jullie overal 
gezoc hr" . Maar zoveel roodborsts 
ken ik niet. 
De volgende dag hoorden Danny 
en Albert (ik was er niet) ze nog 
piepen , achter de schuur. 
Mission acco mplished. 
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