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Goeiedag	  duif	  

	  

Duivenoverlast	  is	  een	  bekend	  probleem	  in	  de	  stad.	  De	  stadsduif	  is	  ongewoon	  brutaal	  en	  ziet	  

er	  vaak	  verfomfaaid	  uit,	  waardoor	  hij	  op	  weinig	  sympathie	  van	  de	  stadsmens	  kan	  rekenen.	  

Sinds	  een	  van	  mijn	  medeflatbewoners	  opgehouden	  is	  brood	  te	  strooien,	  heb	  ik	  nog	  maar	  

weinig	  last	  van	  ze.	  	  

Tot	  woensdag	  30	  april.	  Het	  is	  fantastisch	  weer,	  ik	  zet	  de	  balkondeur	  open.	  Maar	  een	  

echtpaar	  Duif	  heeft	  duidelijk	  mijn	  balkon	  als	  tussenstop	  op	  haar	  vliegroute	  liggen	  en	  maakt	  

me	  gek	  met	  dat	  constante	  gefladder	  en	  gekoer.	  	  

Uiteindelijk	  vlieg	  ik	  zelf	  ook	  het	  balkon	  op,	  maar	  na	  een	  halfuur	  heen	  en	  weer	  

fladderen	  tussen	  keuken	  en	  balkon	  in	  mijn	  Koniginnedagoutfit	  kom	  ik	  tot	  de	  conclusie	  dat	  

deze	  vogelverschrikkertechniek	  niet	  echt	  zinvol	  is.	  Briesend	  verlaat	  ik	  mijn	  woning.	  	  

Niets	  vermoedend	  stap	  ik	  een	  paar	  dagen	  later	  het	  balkon	  op.	  Een	  opstuivende	  duif	  

anderhalve	  meter	  van	  mij	  vandaan	  bezorgt	  me	  bijna	  een	  beroerte.	  Maar	  de	  schrik	  slaat	  me	  

werkelijk	  om	  het	  hart	  wanneer	  ik	  zie	  dat	  er	  tussen	  een	  leeg	  bierkrat	  en	  de	  prullenbak	  een	  

nestje	  ligt	  met	  in	  ieder	  geval	  één	  ei!	  We	  kijken	  elkaar	  aan,	  mevrouw	  Duif	  en	  ik,	  allebei	  te	  

verrast	  door	  de	  situatie.	  Duifje	  op	  de	  reling	  zal	  aan	  haar	  eitje	  gedacht	  hebben,	  ik	  dacht	  alleen	  

maar:	  waarom	  hier?	  Waarom	  in	  ’s	  hemelsnaam	  een	  koud	  betonnen	  balkon	  verkiezen	  boven	  

een	  heerlijk	  geurende,	  frisgroene	  boom?	  En	  in	  tweede	  instantie:	  wat	  nu?	  Toevallig	  regent	  

het	  vandaag,	  ze	  zitten	  me	  nu	  niet	  in	  de	  weg,	  maar	  straks	  wordt	  het	  mooi	  weer	  en	  komen	  er	  

babyduifjes!	  Dan	  kan	  ik	  helemaal	  niet	  meer	  op	  mijn	  balkon	  komen	  –	  ik	  ga	  er	  tenminste	  van	  

uit	  dat	  ze	  hun	  jongen	  met	  hun	  leven	  zullen	  verdedigen	  en	  me	  de	  ogen	  zullen	  uitpikken	  als	  ik	  

ook	  maar	  in	  de	  buurt	  durf	  te	  komen.	  De	  gedachte	  die	  daarna	  door	  mijn	  hoofd	  schoot,	  heel	  

even	  maar,	  was:	  kun	  je	  duiveneieren	  eten?	  Staan	  die	  weleens	  op	  de	  menukaart?	  

Nesteldrang,	  ik	  had	  het	  kunnen	  weten.	  Iedereen	  in	  mijn	  omgeving	  is	  ermee	  bezig.	  Ik	  

ben	  maar	  weer	  het	  balkon	  op	  gegaan	  en	  heb	  vrede	  gesloten:	  ‘Goeiedag	  duif,	  ik	  hoop	  maar	  

dat	  het	  nog	  lang	  regent.’	  
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