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8. De grote reis  
van kleine duif 

‘Mag ik de duiven eten geven?’ vraagt Lucas.

‘Goed het voer verdelen,’ zegt opa en hij geeft hem een 

voerschep vol.

‘Ja, opa duif,’ zegt Lucas. Opa is gek op zijn duiven, daarom 

noemt Lucas hem opa duif. 

Opa opent het duivenhok. Het is een groot hok met een 

deur en een raam. Opa en Lucas gaan door de deur naar 

binnen. De duiven vliegen in en uit door het raam. Lucas 

schudt de schep leeg in de lange voerbak. 

‘Lekkere graantjes!’ zegt hij. De duiven hippen naar de voer-

bak.

‘Tik, tik, tik.’ Met hun snavel pikken ze het voer een beetje 

haastig op. Opa ververst het water in de drinkbak. Alle dui-

ven zijn grijs met glanzend groen bij hun kop. Ze dragen een 

ringetje aan hun poot met een nummer. Het nummer is een 

soort naam, weet Lucas. Hij heeft de duiven echte namen 
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‘Op een dag gingen vier van mijn duiven op reis,’ vertelt 

opa. ‘Mijn sterkste duiven. Ze werden naar een ander land 

gebracht. De duiven deden mee met een race voor postdui-

ven. Wie het snelste weer thuis was, kreeg een grote prijs! 

Toen mijn vier duiven op reis waren, miste ik kleine duif. 

Kleine duif was ongemerkt bij een van de grote duiven in 

het hokje gaan zitten en deed per ongeluk mee aan de grote 

race! Oma en ik waren verdrietig. We waren bang dat we 

kleine duif nooit meer zouden terugzien. Kleine duif was 

nog niet zo sterk als de andere vier postduiven.’ Opa kijkt 

even voor zich uit. 

‘Hoe ging het met kleine duif?’ vraagt Lucas.

Opa houdt zijn hoofd een beetje schuin. ‘Hoor je ze koe-

ren?’ vraagt hij. ‘De duiven praten met elkaar, over het 

weer, lekker eten en nog veel meer.’

‘Maar hoe ging het met kleine duif?’ vraagt Lucas weer.

‘Kleine duif werd samen met de andere duiven losgelaten 

in een ver land. Ze sloeg haar vleugels uit en cirkelde rond. 

Opeens wist kleine duif: ik ga naar huis, naar mijn eigen 

fijne hok.’ 

‘Naar de graantjes van opa duif,’ zegt Lucas zachtjes.

‘Kleine duif vloog over steden en dorpen, grasland met 

koeien en boerderijen en over een rivier. De zon ging on-

der, het werd donker. Kleine duif was moe, haar vleugels 

deden pijn van het vliegen. Kleine duif streek neer op een 

tak, boven in een boom. Ze deed één oog dicht, toen het an-

dere oog, en viel in slaap. Vlak bij de boom van kleine duif 

woonde een buizerd. Dat is een grote roofvogel. Die nacht 
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droomde de buizerd van een lekker vet duifje voor zijn ont-

bijt.’

Lucas pakt de arm van opa. ‘Klein duifje moet wakker wor-

den,’ vult hij aan.

Opa knikt. ‘Klein duifje schrok wakker van een enge droom. 

Het duifje viel bijna van haar tak. Kleine duif verlangde 

naar huis, haar fijne hok en…’ 

‘Graantjes van opa duif.’

‘Het begon al een beetje licht te worden. Klein duifje strekte 

haar vleugels uit en vloog en vloog. Over steden, dorpen, 

weilanden en een groot meer. Er stak een harde wind op. 

Kleine duif zag hoge golven met schuimkoppen onder zich. 

Door de wind kwam kleine duif nog maar langzaam voor-

uit. De zon ging onder en het werd al een beetje donker. 

In de verte zag klein duifje de lichtjes van een grote stad. 

Met haar laatste kracht bereikte het duifje de huizen. Ze 

fladderde tussen de daken door op zoek naar een slaapplek. 

Kleine duif streek neer op een vensterbank voor een open 

raam. Haar vleugels deden vreselijk pijn van het vliegen. Zo 

lang had kleine duif nog nooit gevlogen. En haar buik deed 

zeer van de honger en dorst. Haar pootjes trilden van de 

kou. 

De wind suisde langs de vensterbank en het begon ook nog 

te regenen. Kleine duif keek over de rand. De auto’s bene-

den waren net speelgoedautootjes. Zo hoog had kleine duif 

nog nooit gezeten. Ze durfde niet te gaan slapen. Maar op-

eens hoorde kleine duif een stem. 

“Hé, kleine duif,” zei een meisje. “Wat doe je hier?” Voor-

BWgajemee.indd   64 11-07-19   12:26



65

zichtig pakte ze de kleine duif op en zette het duifje op haar 

bed. Kleine duif keek haar met haar kleine kraaloogjes aan. 

Ze was te moe om op haar poten te staan. 

“Je hebt vast honger,” zei het meisje. Ze haalde een handje 

rijst uit de keuken en een bakje met water. Kleine duif pikte 

van de rijst en nam een slokje water. Toen viel ze in een die-

pe slaap. Het meisje aaide kleine duif over haar zachte ve-

ren. Ze liet het raam op een kier staan. De volgende morgen 

heel vroeg werd kleine duif wakker. Kleine duif verlangde 

naar huis, haar fijne hok en…’ 

‘Graantjes van opa duif.’

‘Het duifje fladderde naar het raam en vloog de wijde we-

reld weer in. Ze vloog over steden, dorpen, weilanden. Op-

eens herkende ze het dak van haar eigen fijne duivenhok. 

Kleine duif dook omlaag. Op dat moment zag oma kleine 

duif aankomen. Oma was zo blij, ze kon haar ogen niet ge-

loven. Kleine duif vloog haar eigen fijne hok in en pikte van 

de graantjes van opa duif.’ Opa geeft Lucas een knipoog.
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‘De andere vier duiven waren al voor de storm thuisgeko-

men. Alle duiven koerden vrolijk. Kleine duif vertelde over 

haar avonturen. Over de enge droom in de hoge boom, de 

woeste golven van het meer en de lekkere rijst van het meisje 

in de stad.’

Opa glimlacht. ‘Later werd kleine duif mijn snelste duif. We 

bleven haar kleine duif noemen. Ze was onze liefste post-

duif. Alle duiven zijn een beetje anders, net kinderen.’ 

Opa en Lucas luisteren naar het koeren van Kraalgeeloogje, 

Groenkopje, Witring, Dikgrijsje en Brutalientje.

‘Waar hebben ze het over?’ vraagt Lucas. 

Opa houdt zijn hoofd een beetje scheef om het beter te 

kunnen horen. ‘De duiven praten met elkaar, over het weer, 

lekker eten en over mijn lieve grote kleinzoon.’ 

‘En over de graantjes van mijn lieve opa duif,’ vult Lucas la-

chend aan.
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