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     INLEIDING
   
   De Lori story, een titel die doet vermoeden dat het om een verhaal gaat,  
inderdaad, het is het relaas van mijn wedervaren in de vogelliefhebberij.
Wat de lori's betreft, het zal niet alleen over hen gaan, maar aangezien zij een 
dominante rol spelen in mijn volière, doen ze dit ook in mijn artikel.

OVER MEZELF

   Ik ben een nieuwbakken en weinig ervaren vogelliefhebber, van kindsbeen af ben
ik altijd een dieren en natuurliefhebber geweest, en naast houder van de 
gebruikelijke huisdieren, was ik gedurende 45 jaar aquarium-, en gedurende een 
vijftal jaar terrariumliefhebber.
Bijgevolg mocht ik mij in liefhebberskringen van Cichliden een Tanganyikaspecialist
noemen, wat ook wel mag na al die jaren.
Het voorgaande vermeld ik niet om grootsprakerig te doen, maar gewoon omdat ik 
veel van mijn vroegere ervaringen, nu gebruik bij het houden van vogels en dan 
vooral wat territoriumvorming en dominantiegedrag aangaat.
   De aanzet tot het plegen van dit schrijven komt gewoon doordat de meeste 
artikels in de diverse maandbladen, wel veel aandacht besteden aan de 
beschrijving van de vogels en het aantal te verwachten eieren dit opgesmukt met 
prachtige foto's, inzake het gedrag in de volière en zeker de gezelschapsvolière, 
blijft men vaak op zijn honger zitten.
Erger nog, men heeft de indruk dat de gezelschapsvolière niet meer bestaat.
    Onder de liefhebbers zelf heerst nog wel eens een sfeertje van concurrentie en 
geheimdoenerij, zoals bij vissers al eens het geval is en uit eigen ervaring weet ik, 
dat men al eens van de onwetendheid van de beginnende liefhebber durft 
profiteren, om hem iets in zijn nek te draaien.
Ik wil hier zeker niets negatiefs zeggen over mijn collega vogelliefhebbers en ze 
zeker niet allemaal over dezelfde kam scheren.
Eveneens alle respect voor de prachtige maandbladen, maar toch wil ik mijn mede 
vogelfanaten berichten over mijn successen en tegenslagen, mijn weinige goede 
vondsten en mijn vele stommiteiten.
Ik hoop dat andere liefhebbers dit ook zullen doen, zodat zowel beginnende als 
ervaren liefhebbers hieruit voordeel kunnen halen.
Door te kunnen putten uit de ervaringen van anderen zullen wij niet enkel met 
vallen en opstaan in onze hobby kunnen groeien, want bij het vallen, vallen we 
dikwijls een gat in onze portemonnee, en dat kunnen we in deze barre tijden 
missen als kiespijn.
Reacties en/of kritiek op het artikel zijn altijd van harte welkom, houd er echter wel 
rekening mee, dat de ervaringen hier beschreven kunnen beïnvloed zijn door de 
omstandigheden die in mijn volière heersen.



   Vooraleer met mijn eigen verhaal te beginnen, wil ik U toch een vreemde 
gebeurtenis, die ik ooit las in een krant, niet onthouden.
   Een ekster had door het openstaande keukenraam een kunstgebit gestolen, dat 
in een glas op het aanrecht stond.
Op zich is dat niet zo heel vreemd, kraaiachtigen staan er om bekend dat zij al 
eens iets durven jatten, maar het merkwaardige was dat de ekster het enige tijd 
later terug bracht.
Gedragsdeskundigen stonden voor een raadsel bij dit ongewone gedrag en braken 
zich het hoofd over een logische verklaring.
Volgens mij is er een eenvoudige uitleg, het paste gewoon niet.

DE VOLIERE

   in de loop van het jaar 2006 kreeg ik de beschikking over een grote volière van 
24 meter lang, 6 meter breed en 2,50 meter hoog.
De volière was gedeeltelijk overdekt en verdeeld in drie ongelijke compartimenten, 
hij is aan drie zijden dicht en de open voorkant is naar het oosten gericht.
Aan het dak van de volière waren heel wat herstellingswerken nodig en op 
sommige plaatsen moest het hout vernieuwd worden.

De volière, reeds gedeeltelijk gerenoveerd.
    Ik besloot in het laatste gedeelte ( van 8 meter), met de renovatie te beginnen.
Al vlug ondervond ik dat het daar reeds vroeg in het voorjaar, uit de wind en in de 
zon, aangenaam toeven was, een ideale plek om een zithoek te maken.



   Eerst een betonnen vloertje gegoten, dan in de linkerhoek een geïsoleerde 
blokhut gebouwd van 2 bij 3 meter, welke moest dienen als binnenhok voor de 
vogels.

Geisolerde dubbelwandige blokhut.       Binnenzicht van de blokhut.
    
   In het verlengde van de blokhut kwam dan mijn zogenaamde veranda vanwaar ik 
op mijn gemak mijn vogels kan observeren.
   Voor de blokhut heb ik een vijvertje met bijhorende waterval uitgegraven.
De rest van de ruimte heb ik rijkelijk beplant, daarbij lettend op de kleur, bladvorm 
en eventuele bloeiwijze van de planten.

                  De vijver en de beplanting vormen een nuttig decor.

   Dit kan nu wat belachelijk overkomen, maar bij aanvang van mijn vogelavontuur 
was ik niet van plan om kromsnavels te gaan houden, gezien de ravage die deze 
knaaglustige vogels kunnen aanrichten.
Ik zou mij meer willen toeleggen op de wat grotere exoten en dan speciaal die 
soorten met wat persoonlijkheid en karakter ( ondertussen weet ik dat ook 



zaadeters zich als echte hooligans tegenover planten kunnen gedragen).
Al vlug zou ik echter bezwijken voor de charmes van de kromsnavels
en noodgedwongen mijn beplanting moeten aanpassen.
Dus wat de beplanting betreft tracht ik zoveel mogelijk gebruik te maken van 
snelgroeiende en indien mogelijk groenblijvende struiken zoals laurier, coniferen, 
buxus, vlierstruiken enz..
alhoewel ik de struiken steeds zo groot mogelijk tracht aan te kopen, tot zelfs 
struiken van twee meter hoog en twee meter breed, worden sommige struiken 
zoals bv. Rode glansmispel binnen de kortste keren door de bewoners ontmanteld 
en waren dus geen lang leven beschoren, bijgevolg moesten zij door wat anders 
vervangen worden.
Tot op heden ben ik nog altijd met de beplanting aan het experimenteren, en ik heb 
de indruk dat het stilaan de goede kant uitgaat, bovendien mag ik mij gelukkig 
prijzen dat vrienden en buren mij de afdankertjes uit hun tuin schenken, wat de 
kosten toch enigszins drukt, waarvoor dank.
De hoge struiken worden vooral tegen de achter en zijwand geplant, hierbij zorg ik 
er steeds voor dat de planten niet op een rechte lijn komen te staan, maar met 
uitsprongen te weken zodanig dat het ONMOGELIJK is de ganse volière TE 
OVERZIEN.                                                                                                              
Dit heeft als voordeel dat je door de plaatsing van de hoge struiken je de territorium
vormende vogels gemakkelijke herkenningspunten geeft om hun terrein af te 
bakenen, en kan je ook de grootte van hun territorium mee bepalen alsook  de 
agressiviteitszone beperken. 
De bodem word met laagblijvende planten bedekt zodat bodembewoners en 
vroege nestverlaters hieronder enige beschutting kunnen vinden.
   Op een plaats ongeveer midden in de volière heb ik een groepje coniferen aan de
voorkant tegen de volièredraad geplant, eveneens om te vermijden dat men aan de
voorkant over de ganse lengte van de volière kan zien, en dit om hogervermelde 
redenen.
Nu zult U misschien wel zeggen dat deze coniferen het zicht op de vogels 
belemmeren, wat inderdaad in beperkte mate zo is, maar het heeft als voordeel 
zoals gezegd, beperking van de agressie, meer schuil en nest mogelijkheden en 
voor de toeschouwer is het niet zo dat hij in twee minuten alles heeft gezien, er valt 
in het overvloedige decor steeds wat nieuws te ontdekken en te beleven, en vooral,
de vogels hebben het reuze naar hun zin.
   Tussen de beplanting door zijn willekeurige zitstokken bevestigd, natuurlijke 
takken, in dikte variërend van een arm tot een pink.
De takken zijn zo geplaatst dat zij natuurlijk ogen en de vogels naar hartenlust 
kunnen klauteren en knagen en natuurlijk hun territorium overzien.
Op de bodem zijn er her en der nog wat half vermolmde stronken geplaatst om de 
knaaglust van de bewoners van het volièrehout af te leiden, het dient gezegd, 
hiervan word dankbaar gebruik gemaakt door de papegaaien maar vooral door de 
lori's welke deze stukken boomstam tot hun privé speeltuin verklaard hebben.
Regelmatig moet er een stuk stam vervangen worden, daar zij de vorige helemaal 
tot pulp geknaagd hebben.
   Om het geheel af te ronden heb ik nog een dik touw door de volière gehangen, 
op sommige plaatsen hangt het naar beneden om het geheel nog een beetje meer 
oerwoudachtig te maken.



Van deze touwen wordt met graagte gebruik gemaakt door de verschillende vogels,
zowel om op te zitten als om over en weer te lopen en ook eraan te zwieren.
Voor de vogels doet het landen op een wiebelend touw in het begin wat onwennig 
aan, maar dat is slechts van korte duur, oefening baart kunst.

Variatie in takdikte en stand, alsook het touw helpen bij het ontwikkelen van 
de gewrichten.

   Ik ben de overtuiging toegedaan dat de verschillende stok en takdikten en de 
evenwichtsoefeningen op het touw, bijdragen tot de ontwikkeling van de spieren en 
de vogel in het algemeen, dit en de onmogelijkheid om op een stereotype rechte lijn
door de volière te vliegen, maar zij tussen de beplanting, takken en andere 
obstakels door moeten laveren, komt weer andere spieren en ook hun alertheid ten
goede, kortom hun algemene gezondheid vaart er wel bij.
Een bijkomend voordeel dat de ruwe oppervlakte van natuurlijke takken ook een 
schuilplaats bieden aan insecten, zodat het voor de vogels ook weer interessanter 
wordt, het nadeel is dan weer dat ongedierte alle hoeken van de volière kan 
bereiken, dus even wat uitkijken van het plaatsen van de zitstokken is wel aan te 
raden.
   Het idee is natuurlijk niet nieuw, in de meeste dierentuinen is men reeds 
verscheidene jaren bezig met het inrichten en verfraaien van dierenverblijven, 
uiteraard aangepast aan de noden van het dier.
In tegenstelling tot de kooien van vroeger, waar men de dieren wel steeds kon zien,
maar soms in een erbarmelijke toestand, meestal met een lege blik in de ogen, 
doelloos langs de tralies heen en weer lopend.
Men heeft aan deze vroegere toestanden enkel een nieuw werkwoord 
overgehouden, met name; IJSBEREN.
Gelukkig horen deze toestanden tot het verleden en tracht men heden ten dage, in 
moderne dierenparken, draaglijke leefruimtes te scheppen, door de verblijven te 
voorzien van allerhande attributen om de dieren bezig te houden al naargelang hun
natuurlijke behoeften, de zogenaamde VERRIJKING.



De tijd van langzaam wegkwijnende dieren die regelmatig moesten vervangen 
worden is hiermee gelukkig voorbij.
Ondertussen heb ik nog twee blokhutten bijgebouwd die fungeren als voederplaats 
en slaaphok.
De binnenwanden zijn bekleed met gladde platen, hiertegen zijn de verschillende 
voeder en drinkbakken bevestigd, zodat muizen er niet bij kunnen.

   Wie volière zegt, zegt muizen, dit probleem zal iedere liefhebber wel bekend zijn.
Ik ben de mening toegedaan dat het muizenvrij houden van de volière onbegonnen 
werk is, natuurlijk moet de muizenpopulatie zoveel mogelijk onder controle 
gehouden worden, maar persoonlijk heb ik liever dat de muizen het op de grond 
gevallen voedsel opeten dan dat het zou beschimmelen.
De hardnekkige bewering dat wanneer men cavia's in de volière houd, de muizen 
van het toneel verdwijnen, kan men gerust als een lachertje beschouwen, ik heb 
het geprobeerd en ik heb kunnen vaststellen dat cavia's en muizen best met 
mekaar kunnen opschieten.
Om de muizen uit de buurt van het voer te houden heb ik de wanden van de 
binnenhokken en de wanden waartegen de voerbakken zijn aangebracht bekleed 
met gladde platen.
De platen die ik gebruik zijn een soort restproduct die waarschijnlijk in een vorig 
leven gediend hebben om in toonzalen een idee te geven van de verschillende 
soorten nep houtbekleding, dat betekent wel dat zij aan de zogenaamde goede 
kant, allemaal een verschillend motief hebben, van licht naar donker hout, maar ik 
gebruik de achterkant, die bij bijna alle platen lichtbruin van kleur is.
De oppervlakten zijn glad en afwasbaar, de plaat zelf is van geperst karton, niet erg
sterk en normaal niet tegen vocht bestand, maar als je de platen verzonken 
monteert, is dat probleem opgelost.
Als deze platen hun toonzaal carrière achter de rug hebben worden ze gebruikt als 
beschermplaten voor grote pakketten van houten in elkaar klikkend parket, voor de 
vloer of het plafond.
Nu waarom vertel ik dit allemaal, wel in het begin werden deze platen, door het 
plaatselijke houtbedrijf gezien als afval en waren ze al blij dat iemand die rommel 
kwam ophalen, en zijzelf geen personeel hoefden in te zetten om deze platen op te 
ruimen.
Ondertussen hebben ze door dat er toch leuke dingen kunnen gemaakt worden 



met deze platen en vraagt men er een kleine vergoeding voor, maar het blijft nog 
steeds een goedkope manier om een binnenwand netjes af te werken.
Zelf heb ik al eens navraag gedaan naar TRESPA platen, deze zijn naar men mij 
vertelde onverwoestbaar en kunnen makkelijk afgewassen worden, bezwarend is 
dat ze nogal prijzig zijn en ook hun hagelwitte kleur staat mij geenszins aan, ik kan 
mij moeilijk voorstellen, dat een kleurgevoelig dier als een vogel zich goed zou 
kunnen voelen, als hij zijn leven zou moeten doorbrengen in een kooi, met niets 
dan hagelwitte wanden, wit; een kleur die buiten de poolgebieden praktisch 
nergens anders voorkomt. Persoonlijk zou ik er zot van worden, maar misschien 
heb ik niet veel nodig en is het toch wat ver gezocht.
   In totaal zijn er drie algemene voederplaatsen, die bestaan uit een batterij ringen 
waarin roestvrije kommetjes passen, goed voor fruit, levende insecten, eivoer, 
diverse patés, zaden mengelingen en loripap. Grote drinkflessen zijn in een   
U-vormige houder aan de wand bevestigd, de afsluitbare vluchten zijn eveneens 
van de nodige accessoires voorzien om eventuele bewoners te verzorgen.
In deze vluchten zijn de zogenaamde fonteintjes tegen de wand aangebracht.
Om deze fonteintjes tegen de muur aan te brengen, gebruik ik montageklemmen 
die eigenlijk dienen om T.L. of buislampen te monteren, deze klemmen bestaan in 
drie maten, die toevallig overeen komen met de omtrek van de standaard 
drankfonteintjes. 

De montageklemmen voor buislampen hebben toevallig dezelfde afmetingen 
als onze drinkfonteitjes en zijn handig in gebruik, ook voor het monteren van 
zitstokken kunnen ze nuttig zijn.
 
   De fonteintjes gebruik ik alleen voor de lori's die individueel gevoerd worden, 
omdat na een tijdje het dik van de loripap naar de bodem zakt, en als zij het ding 
niet volledig opdrinken, zij toch het beste naar binnen hebben.
Op de openbare voederplaatsen, zal ik maar zeggen, gebruik ik de roestvrije 
kommetjes, omdat de dominante bullebakken altijd eerst aan de bak komen, de 
meer timide vogels moeten hun beurt afwachten, maar ook hier zakt na een tijdje 
de dikste brij naar de bodem en zo krijgen zij die het eigenlijk het hardste nodig 
hebben, toch nog het beste voer (goed voor een Belg hé,).
Verder zijn er her en der tussen de planten nog verschillende plaatsen voorzien om 
fruit, brood of andere snoepjes te bevestigen
de drie voederplaatsen en de verborgen plaatsen voor snoep buiten zijn echt wel 



nodig, daar anders de voederplaatsen gedomineerd worden door de sterkste en 
agressiefste vogels, zodat de anderen letterlijk niet aan de bak komen.
Tot slot het algemene vogelzaad, dat word verstrekt in van die zelfrijzende zeg 
maar voederautomaten, (of zaadsilo's), waar men door de schuine glazen wand de 
nog aanwezige voorraad kan controleren.
Die halfronde, groene ondingen die vanwege de scherpe hoeken moeilijk 
afwasbaar zijn heb ik weggegooid.
Wanneer je er in kijkt lijkt het bakje nog goed gevuld, maar wanneer je er in blaast 
blijken het lege pelletjes te zijn, dat is zoals een B.H. op de wasdraad, het beste is 
eruit.
 
DE VOGELS

   Mocht ik al goede kwaliteiten bezitten, geduld hoort daar zeker niet bij.
Nog voor de renovatie van de volière was voltooid, begon ik al stilletjes aan met de 
aanschaf van vogels.
Bij de keuze van de vogels liet ik mij onder andere leiden door herinneringen uit 
een grijs verleden, toen ik als twaalfjarige ook al een volière had.
De vogels die mij uit die tijd zijn bijgebleven, zijn de altijd bezige wevers, een 
brutale wilde spreeuw en de mooie Japanse nachtegalen.
Al van jongs af had ik interesse voor al wat zweeft en vliegt, en in een nog priller 
stadium was mijn grote droom; illusionist worden. Helaas, na de truuk met de 
zwevende Dame, waarbij mijn buurmeisje als assistente fungeerde, ben ik 
noodgedwongen van hobby veranderd, en nog voor het wicht van de opgelopen 
verwondingen hersteld was, had ik mij al een paar grasparkieten aangeschaft, (met
het buurmeisje is het helemaal goed gekomen, en enkele jaren later is de truuk dan
toch gelukt, zij het in een ietwat gewijzigde versie, en zijn we samen “ van grond 
gekomen”, maar dit geheel terzijde).
   Naast mijn vage herinneringen, gebruikte ik als bron van inspiratie, het boek: 
KOOI EN VOLIEREVOGELS ENCYCLOPEDIE van ESHTER VERHOEF-
VERHALLEN, zodanig dat na elk uitgebreid W.C. bezoek mijn kennis over vogels 
groter werd.
Kortom, bij de keuze van de vogels liet ik mij vooral leiden door de regionen die zij 
normaliter bewonen, hun kleur, zang en vanzelfsprekend hun gedrag.
Het was en is niet mijn bedoeling mij toe te leggen op het kweken van vogels, maar
wel om vanop mijn terras en vanuit mijn luie zetel van mijn vogels te genieten, bij 
een goede verzorging volgt de kweek vrijwel automatisch.
   Wat wildzang of inheemse vogels betreft, deze vogels komen voor mij niet in 
aanmerking, omdat in onze verwilderde tuin,( zie hierboven luie zetel ), een schare 
aan inheemse vogels te bewonderen valt, van vinken, mezen, winterkoninkjes, 
roodborstjes, boomklevers, wel drie soorten spechten, soms zelfs doortrekkende 
klapeksters, verder nog merels en lijsters, enige kraaiachtigen, in de natte periode 
eenden en waterhoentjes en af en toe krijgen we het bezoek van één of andere 
roofvogel. Om al deze vogels te bekijken heb ik geen volière nodig, ik beschouw de
tuin als een reuze-volière.
   De eerste vogels die mijn volière bewoonden waren een stel grenadierwevers 
een groepje reuzeekstertjes en twee koppels Japanse nachtegalen. De eerste 
parkieten waren catharinaparkieten, welke van de huiskamer naar buiten 



verhuisden, deze voor iedereen bekende parkieten zijn rustige en niet 
vernielzuchtige vogels. Bij regen hangen zij soms ondersteboven in de stromende 
afvoer en laten zich zodanig natregenen dat zij niet meer kunnen vliegen, voor de 
rest vertonen zij weinig spectaculair gedrag.
Uit de twee groene catharina's bleken verschillende kleuren nakomelingen voort te 
komen, zoals gele en blauwe.
Daar ik liefhebber ben van “THE REAL THING”, en niet van de zogenaamde 
mutaties, en daarenboven later nog bleek dat de catharina's niet het besef hadden 
voldoende respect te betonen tegenover de lori's, heb ik de catharina's van de 
hand gedaan.
Van een vriend kreeg ik een tiental zebravinken, die in het begin in een zwerm door
de volière snorden, wanneer zij in groep opvlogen, leek het wel een tafereel uit een 
documentaire van “DAVID ATTENBOUROGH”, maar algauw storten de zebra's
zich op de voortplanting. In het begin was het allemaal nog leuk, maar dra was het 
hek van de dam en werd er door elkaar gekweekt, zonder dat ik enige controle had 
over het hele gebeuren. Ook hier allerhande kleurafwijkingen, en hiermee kwamen 
de zebravinken op de transferlijst.
Bij de vogelhandelaar had ik uit verschillende groepen rijstvinken, twee koppels 
uitgezocht, weliswaar prachtige vogels met een grappig baltsgedrag, maar er bleek 
in iedere nest een misvormd jong voor te komen. Daar ik niet zo'n held ben in het 
doden van dieren, besloot ik om in plaats van sukkelaars te kweken ook deze 
vogels maar van de hand te doen.
Een soort die het wel een hele tijd in mijn volière heeft uitgehouden, zijn 
grasparkieten, deze vogels had ik eveneens gekregen van een vriend, de bekende 
ex-wielrenner PAUL AERTS, een viertal stuks waaronder een stokoude Engelse 
grasparkiet,( naar verluid was hij 16 jaar oud) , de ouwe stakker kon met moeite 
hoogte halen bij het vliegen, maar jonkies maken ging hem nog goed af.
Nu deze parussen, zoals wij dat hier noemen, zijn best plezante vogeltjes, maar 
deze beestjes zien het blijkbaar als hun levenstaak zich mateloos voort te planten, 
zodat ik regelmatig met nakweek naar de vogelhandel moest.
Nu kunt U wel denken,” goed zo, dan komt er wat geld terug”, maar als je het 
financieel bekijkt, dan moet je het ganse plaatje bekijken zoals; voer, behuizing, 
ringen enz. als je daar dan nog bijneemt dat wanneer je zelf nakweek hebt, zowat 
iedereen nakweek heeft, zodat de prijs sterk daalt.
Als je dan je rekening maakt, dan krijg je zoiets als de nationale begroting: een 
groot gat.
Ik vraag mij trouwens af waar al die vogels en masse naartoe gestuurd worden, 
zouden er nog ergens mensen op de wereld zijn, die er niet in slagen om zelf met 
deze vogels te kweken?
Laten we maar hopen dat onze gekweekte vogels goed terecht komen.
In tegenstelling tot de catharina's zijn grasparkieten wel destructieve beestjes.
Op een keer kwam ik van de markt met een bamboestruik, een ferme plant, met 
wel honderd stengels van zo'n vijfenzeventig cm. hoog, die ik naast de vijver 
plantte.
Eens geplant kon de decoratieve bamboestruik niet alleen op mijn tevreden 
goedkeuring rekenen, maar ook op de algemene belangstelling van de ganse 
grasparkietenpopulatie.
Toen ik even naar binnen moest en anderhalf uur later terugkwam, hadden onze 



kwetterende vrienden de bamboestruik tot tegen de grond afgeknaagd, als ik iets 
later gekomen was, hadden ze hem misschien nog uitgegraven ook, dat heb ik dan 
zelf maar gedaan en hem buiten de volière opnieuw geplant in de hoop dat hij zich 
hersteld.
   De oude parkiet, die de vader was van de meeste jongen, produceerde wel 
nakomelingen met heel speciale kleuren, er waren jongen bij die bijna 
fluorescerend blauw en purper van kleur waren en die zeker in een discotheek niet 
zouden misstaan.
Nu, ik ben nogal een fervent natuurliefhebber en natuur en disco zijn twee zaken 
die ik niet zo direct aan elkaar kan linken, bijgevolg was het heel onverstandig om 
mij te jennen door mijn decor op te eten.
Zolang de Methusalem van de grasparkieten nog leeft zit het kleurrijke gezelschap 
gebeiteld, maar wanneer de ouwe knar het tijdelijke met het eeuwige verwisseld, 
verhuisd de bonte bende naar de vogelhandel.
Maar laten we niet op de tijd vooruit lopen.
   Zo klooi ik maar wat aan en stilaan herbergt de volière een uiteenlopende schare 
aan bewoners; op de grond scharrelen wat Chinese kwartels rond, tussen de 
onderste takken jagen de Japanse nachtegalen hun kostje bij mekaar en naast de  
(toen nog) zebravinken, grasparkieten en catharina's zorgen wevers voor de 
luchtacrobatie, maar nog steeds was het uitkijken naar een echte blikvanger.

De klassieke bezetting waar zowat elke liefhebber mee begint.   
Op een dag kreeg ik weet van een vogelbeurs in Putte en besloot ik om daar 
samen met mijn vrouw naartoe te gaan.
De bewuste dag was aangebroken en toen mijn vrouwtje klaar was voor ons 
uitstapje, omstreeks elf uur, trokken wij met hoge verwachtingen (vooral ik dan) 
naar de beurs.
Helaas, het gezegde “ om te laat te komen moet ge niet rap zijn”, was hier duidelijk 
van toepassing.
Vogelliefhebbers blijken vroege vogels te zijn.
Ik had nog net de tijd om in sneltreinvaart één verdwijnende rij af te lopen, maar de 
grote leegloop was al begonnen, hier en daar kon ik in een naar buiten rijdende 
kooi nog een glimp opvangen van hetgeen ik gemist had.
Teleurgesteld met als enige troost een bussel trosgierst, besloot ik dan maar om 
iets te gaan drinken in de cafetaria.



Daar ontdekte ik tussen de medewerkers aan de beurs, een buurman, CHRIS 
GOOSSENS, van wie ik informatie kreeg over de gang van zaken van t' één en t' 
ander, en met wie ik later nog menig boompje (ondertussen een heel bos) zou 
opzetten.
Uren kunnen wij ouwehoeren over kweek, verzorging, erfelijkheid enz., zo was mijn
blitzbezoek aan de vogelbeurs van Putte toch niet nutteloos, wel nam ik mij voor de
volgende keer wat vroeger te vertrekken.  
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