
Wonderen van de natuur Verrassing in het kippenhok

Oom Anton woonde op z’n eentje in een Drents dorp. Sam en Anne gingen

graag naar hem toe. Vroeger had hij kippen, maar omdat hij nu vaak van huis

was had hij ze verkocht. Dat vonden Sam en Anne jammer, want ze zouden

graag voor kippen zorgen – en natuurlijk eieren rapen.

Op een dag zaten ze in de tuin erwten te doppen. Hun ogen gingen steeds

weer naar dat kippenhok, dat zo leeg en stil was. Maar ineens merkte Sam

beweging onderin het hok. “Wat kan dat zijn?” dacht hij. “Zie jij ook iets be-

wegen, Anne?” Ze bleven kijken. Na een poosje kwam er, tot hun stomme ver-

bazing, een vogeltje naar binnen. Het vloog het hok niet in, maar … gebruikte

het kippengaas als trap die hij achteruitkruipend afdaalde. Beneden gekomen

ging hij naar wat een hoopje stof leek en begon hapjes eten uit te delen. Sam

en Anne konden hun ogen niet geloven; het waren jonkies!

Helemaal opgewonden vertelden ze

hun ouders wat ze hadden gezien.

Met z'n vieren keken ze naar wat er

gebeurde. Even later kwam er een

tweede vogeltje met voedsel in z'n

bek. “Wat voor vogels zijn dat?”

vroeg Anne. “Dat zijn boomkruiper-

tjes”, zei papa, “maar waarom ze hier

zitten om te broeden snap ik niet. Ze

horen in een boom te zitten.” Wat

hun ook opviel was dat, als beide ouders weg gingen om voedsel te halen, een

van hen de jongen eerst bedekte met een laag stof. “Ik snap het”, zei Sam,

“dat is om ze uit het zicht van vijanden te houden.” “Wonderlijk”, vond mama.

Toen oom Anton thuis kwam, moest hij natuurlijk alles horen over deze ver-

rassing in het kippenhok. Hij ging naar buiten en keek naar het dak van het

hok. Hij wees naar een scheur in een holle richel. “Daar hebben ze volgens mij

hun nest gemaakt. Hebben ze het moeten verlaten toen de jonkies te groot

waren, of omdat het ze te warm werd?”

Hoe het verder ging moesten Sam en Anne jammer genoeg missen, want het

was weer tijd om naar huis te gaan. Maar oom Anton zou ze nog een keer bel-

len om het te vertellen. “Mogen we kippen houden?”, kwam onderweg de

vraag. “Misschien wel, maar ik denk niet dat je er dan ook zulke vogeltjes bij

krijgt!” C.T.*
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