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MENS

& 
DIER

Duiven liefhebben

wordt duiven hebben
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Het duivenjong
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DIEZE
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Dieze
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Koning David

We noemden hem de Grootvader. 
Hij was zeventien jaar. 
Dat is heel oud voor een duif, 
maar niemand van zijn soortgenoten 
vond hem een oude doffer. 
Dieren weten van elkaar niet 
hoe oud ze zijn, 
laat staan van zichzelf. 
Daar hebben alleen mensen last van. 
Wanneer hij op de schoorsteen zat, 
spreidde hij zijn vleugels 
als een adelaar. 
Dan voelde hij wie hij was: 
de stamvader, koning 
der Birminghamrollers. 
Hij was de enige, 
die ons ‘s morgens tegemoet kwam 
vliegen om uit de hand te eten. 
De laatste veertien dagen 
van zijn leven had hij 
in het vrouwenverblijf doorgebracht. 
Twee dagen voor zijn dood 
was hij nog als eerste 
de lucht in gegaan. 
En daags tevoren zagen wij nog 
hoe hij paarde met het jongste 
duivinnetje, eenzelfde bruinbontje 
als hijzelf met dezelfde grote 
witte bef die heel de familie droeg. 
David en Sjoela noemden we hen.
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Op Paasmorgen was hij ineens dood. 
We wasten zijn pootjes en legden 
hem voorzichtig in een mandje. 
Dicht bij de heilige eik, 
onder een blauwgroene spar 
groeven we een bereklauw uit. 
In het kleine ruitvormige grafje 
legden wij David op zijn zij. 
Hij had zijn vleugels 
als het habijt van een monnik 
om zich heengeslagen. 
We hadden hem liefdevol een kusje 
en een kruisje meegegeven 
en hem bedankt voor zijn vriendschap 
en zijn nageslacht. 
We strooiden aarde over hem heen - 
compost van vorige levens, 
groeiaarde voor een nieuw bestaan. 
Deze lieve duif liet in ons 
de boodschap achter: 
alleen als je je bewust wordt 
van de kleine mysteries van het leven, 
zul je het grote mysterie 
van God kunnen bevroeden. 
We namen de bereklauw mee naar huis 
en plantten hem in de volière. 
Maar op die dag wilde Sjoela niet 
met de andere duivinnen gaan vliegen. 
Zij bleef alleen in het hok 
en treurde.
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Die Piet
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Bruidsvlucht

Op hun zilveren feest

daalde een witte duif

op het bruidspaar neer.

Heilige geest had haar

bevlogen, enkel liefde

had zij gebaard.

Zo vlogen zij samen

de hoge vlucht

van een liefdespaar.
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