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door Harm Griat

Ontdekken

^^ p een druilerige zondagochtend sta ik
I I -o miin jongste dochter (s) in de

l --, tr#ï#l,',ilffi Xl*Ë:'Í:ï;
vandaag alle 5o.ooo in hun'biienflat'. las bii l:gra'
den of meer vliegen ze ui! Wist ik niet. Het is een
graad ofrr.
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Maar goed, de imker probeert de kinderen deson-
danks het verschil tussén een bii en een wesp bij fe
brengen. Merkt een knaapie op dat ie óók vliegies
hebt die geel met zwartziin.,,En weet ie waar-
om?", vraagt de imker. Weet het knaapje wel. ,,Om
roofinsecten af te schrikken."
De imker wriift over ziin kin. ,HmÍr! was iii niet
dat iongetie dat dierenarts wilde worden?" Nee,
zegt het iongetie, -Ik word wereldreiziger."
Even later staan we mèt ons clubie op een Waal-
strandie, niet ver vàn ae schuur van áe imker. Sche-
pen zoeven langzaam door de nevel. De kinderen
zoeken schelperl er liggen er duizenden. Eén van
de gidsen waagt ,,Hoe komen die schelpen hier?"
Ik ben niet dom maar het is een vraag waarop ik

hef àntwoord schuldig moet bliiven. Miin doChter
zwiigt ook Een ventiè van een jaar of 7 met kruli
len en een kek brillèfiC zegc ,,Het ziin Aziatische
mosselen, via sctràpéà in àe rivier beland." Blíikt
nog te kloppen oók
Daarna gaan vve brandnetels zoeken, voor in de
brandn&elsoep.'Nituui èo eten', dat is nameliik
het thema van dezê leerzame ochtend. Mijn doch-
ter en ik leren hoe ie brandnetels kunt aaien en
plukken zonder te worden geprikt, Voor de meeste
Èinderen van de nituurontdekkingsclub is dat
ko die,al #gáèaenÍs.. ,'..;i
Het \nlt niet mee om gids te ziin,bedenk ik me. Ik
heb èen ueót1é tè doerimet de stagiaire, gids-in-de-
dop.áevraàgt, als we door het drassige veld lopen,
wat die hoopies zand op de grond toch ziin. Miin
dochter steekt voorzichtig haar vinger op. ,,Molsho-
pen" De stagÍaire vraagt àn de groep: ,,Hebben iul-
lie al vaker molshopen gezien?"
Het iongetie met de krullen kiikt over de rand van
ziin bril en blaast een haarlok weg.
,,Een trilioen keer."gelderlander.nl


