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Ingezonden brief 
(Frank van Pamelen, radiogedicht 
uit: Vroege Vogels) 
 
Hooggeachte dierenvrienden... 

Graag wil ik als oudgediende 
Rond de vierde van de tiende 
Iets vertellen als het mag 
 
Da's een dag die bij uw zender 
En op menig jaarkalender 

Hoogstwaarschijnlijk iets bekender 
Is als werelddierendag 
Echt zo'n dag waarop de meeste 
Huis- en tuin- en keukenbeesten 

Eens uitbundig mogen feesten 
Op de kosten van de baas 
 

Maar mijn vraag is: hebben dieren 
Nog wel zin om dat te vieren 
Want de mensen die verstieren 
Het de laatste tijd helaas 

 

Poes Minoes die krijgt een prakje 
Sjieke Sheeba in d'r bakje 
Met een onverteerbaar takje 
Peterselie voor de sier 
 
En een brave hond als Fikkie 

Krijgt in enen potjandikkie 
Tot zijn schrik een roze strikkie 
In z'n staart - het arme dier 
 
En nou mogen al die keren 
Dat ik stond te converseren 
Met de vogeltjes wel weer ’n 

Tikje eigenaardig zijn 

 
Maar al stond ik als bespraakte 
Missionaris nog zo vaak te 
Praten met een wolf, ik haakte 
Echt geen sjaal voor mijn konijn 

 
Nimmer breide ik ooit sokjes 
Voor m’n geitjes en m’n bokjes 
Nimmer kocht ik poezenrokjes 
Of een poncho voor m’n paard                                                
   

 

Maar de huidige jandoedel 
Voert zijn hamster apfelstrudel 
En scheert feestelijk zijn poedel 
In de vorrem van een taart 
 
Latex wormen uit de winkel 

Rubber hamers met gerinkel 
En een joggingbal met twinkel- 
Lichtjes en een druipsteengrot 
 
En de goudvis denkt verwonderd: 
Eén dag word ik overdonderd 
Maar die andere driehonderd- 

Vierenzestig vang ik bot 

 
Mensenlief, vier vier oktober 
Én een tikkeltje meer sober 
Én het hele jaar, want zo ber- 
Eik je meer, dat is mijn visie 

 
Wie z’n hart volgt, volgt de route 
Die wij daarbij nemen moeten 
Met de vriendelijke groeten 
Van Franciscus van Assisi 
 
Zondag 2 oktober 2005  

 

Dierendag. Elk jaar is het weer zover op 4 okto-

ber, daarom ook dit grappige “dierendaggedicht” 

in de wijkkrant van de maand oktober. En hoe-

wel wij onze honden, katten en konijnen op die 

dag flink verwennen, doet niemand iets voor de 

bonte vliegenvanger. Gelukkig is dat ook niet 

nodig, want deze vogel voelt zich prima thuis in 

ons land. En dat hebben we wel eens anders 

gelezen in de wijkkrant, denkt u maar aan de 

zwarte stern of aan de huismus bijvoorbeeld. 

 

De bonte vliegenvangers worden ongeveer 12, 

13 cm groot. Het mannetje heeft 's zomers een 

zwarte rug, een witte onderkant en een witte 

vleugelvlek. Het vrouwtje heeft een bruine rug 

en witte vleugelvlek, net zoals het mannetje in 

het najaar. En, nog een heel aardig detail: bonte 

vliegenvangers zijn dol op nestkasten. Aan zo'n 

stevig gemaakt huis geven ze verre de voorkeur 

boven een zelf in elkaar getimmerd bouwsel Ze 

zijn zelfs bereid daarvoor te knokken. Als een 

mezenpaartje uw nestkastje ingenomen heeft in 

de lente en er komt een bonte vliegenvanger 

langs die zijn oog laat vallen op dit riante ver-

blijf, dan volgt er een strijd op leven en dood. 

De bonte vliegenvanger komt meestal als over-

winnaar uit de strijd, hij is immers net een tik-

keltje groter. Een edelmoedige veroveraar is hij  

echter niet: hij verwerkt de resten van de over-

wonne in zijn nest! U ziet, ook in de vogelwereld 

is het lang niet altijd koek en ei.

Zoals zijn naam al zegt, is de bonte vliegenvan-

ger een insecteneter. Hij vangt meestal zijn 

prooi in volle vlucht en keert dan weer terug 

naar zijn startpositie. Hij behoort ook tot de 

trekvogels. De vogeltjes vertrekken als het hier 

te koud wordt naar Afrika en komen eind april, 

begin mei weer terug. En ook hier is weer iets 

vreemds aan de hand. De aanstaande moeders 

en vaders van de kleine vliegenvangertjes zor-

gen er altijd voor dat hun kroost opgroeit in de 

tijd van de ware overvloed aan insecten. Vooral 

rupsen vormen een rijk maaltje voor de jongen. 

Maar doordat het de laatste jaren eerder warm 

in is ons land, zijn er ook eerder rupsen en moe-

ten de vliegenvangers zich enorm haasten. Er is 

geen tijd meer om rustig een paar weken te 

spenderen aan het kiezen van een geschikte 

partner. Snel een nestkast bezetten en een stel 

jongen grootbrengen, dat is nu het parool. De 

bonte vliegenvanger heeft -landelijk gezien- de 

gemiddelde legdatum al met een week ver-

vroegd en dan nog zijn de vogels aan de late 

kant om ten volle te profiteren van de explosie-

ve groei van de aantallen insecten in het voor-

jaar. En dat is best erg vermoeiend voor de 

vrouwtjes die direct aan het werk kunnen, ter-

wijl ze nog niet eens uitgerust zijn van hun tocht 

uit Afrika. Gelukkig lijden de aantal broedparen 

er niet onder: in ons land broeden jaarlijks tus-

sen de 15.000 en 18.000 paren en dat is een 

prima populatie.
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De eerste twee nestkasten voor de bonte vlie-

genvangers in onze wijk kunt u vinden in de 

eerste bomen van de Crabethstraat. Naast 

Stadstoezicht voor de Leeuwenpoort zijn nog 

twee nestkasten voor de bonte. Laten we hopen 

dat deze nestkasten ertoe zullen bijdragen dat 

we dit vogeltje spoedig in groten getale zien 

rondvliegen in onze wijk. Ze eten bijvoorbeeld 

ook muggen en daarvan hebben wij er echt 

meer dan genoeg! 

 

 

 
  


