
50. Zilvermeeuwen

Sam en Anne waren met vakantie aan zee. Mama en papa hadden dichtbij een

mooi strand een leuk huisje gehuurd. Het weer viel mee, en ze hadden veel

lol met zandkasteeltjes en waterspelletjes. ’s Ochtends werden ze vroeg

wakker gemaakt door meeuwen, die een enorm lawaai maakten. “Wat een

herrie, zeg!” vond mama. “Dat zijn zilvermeeuwen”, zei Sam, die hun geluid

meteen herkende. “Waarom zilver?” vroeg Anne. “Kijk maar naar hun vleu-

gels – die zijn zilvergrijs; heel mooi eigenlijk.”

Elke ochtend maakten ze hun eigen boterhammen klaar. Daarna gingen ze

een rustig plekje tussen de duinhellingen zoeken. Op een ochtend hadden ze

heerlijk gespeeld en hadden flinke trek gekregen. Papa dankte God en ze

aten lekker. Maar opeens ging er iets mis. “Kijk uit!” riep Sam. Maar het was

al te laat: een zilvermeeuw had de boterham in Anne’s hand te pakken, en

weg was hij! “Wat brutaal!” Iedereen was geschrokken. Anne begon te hui-

len, maar mama zei, “Rustig nou maar, meisje, je mag mijn boterham heb-

ben.” Gelukkig lieten de meeuwen hen verder met rust.

Later die middag merkten ze dat alle

meeuwen opeens weg waren. “Waar zijn

ze naar toe gegaan?” vroeg Sam. “Kijk

daar!” Papa wees met zijn vinger naar

een kotter, die op weg was naar de ha-

ven. Achter de boot zwermde een hele

troep meeuwen. “Wat doen die alle-

maal?” wilde Anne weten. “Nou, de vis-

sers gooien het ‘afval’, de kleine visjes,

overboord en daar komen de meeuwen op af.” “Slimme vogels!” vond Sam.

Een andere dag maakten ze mee hoe deze meeuwen hun jonkies voeden. “Zie

je die rode plek bij hun snavel?” vroeg papa. “De jonge vogels tikken tegen

die plek om hun ouders wat vis te laten uitbraken.” “Wat vies!” huiverde An-

ne. “Maar dat vinden ze lekkerder dan een boterham! Zo zie je hoe God elk

dier zijn eigen manier van voeden geeft. En ze blijven niet zo eten; op den

duur leren ze hun eigen voedsel te vangen.”

Sam en Anne vonden een week aan zee veel te kort. Heerlijk was het, om

elke dag frisse zeelucht in te ademen en de koele wind door je haar te laten

waaien. En dat gekrijs van de zilvermeeuwen zou hen later telkens aan hun

vakantie doen denken. Maar ze bleven op hun hoede voor die brutale vogels!
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