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OVER ZWALUWNESTJES EN ANDERE UITVINDINGEN 
 

 
 
Heel lang geleden was er een tijd dat er nog maar weinig koekoeken waren. En 
daarvoor, nog veel en veel langer geleden, was er een tijd dat er nog maar twee 
koekoeken waren, moeder koekoek en vader koekoek. Dat waren de allereerste 
koekoeken, begrijp je wel en ze moesten, net als andere vogels, zorgen voor 
eten en zorgen voor een nest. En ze wilden ook graag kleine koekoekjes hebben 
en daarom gingen ze naar andere vogels, die al druk bezig waren en vroegen: 
"Wat doen jullie daar?"  
 
"Zie je dat niet? Wij bouwen een nest," zeiden de andere vogels. Daar was de 
rietvogel bezig met een prachtig nest tussen het riet. Daar was de kwikstaart 
bezig en de merel en de mees, alle vogels vlogen druk rond met sprieten en 
takjes en pluisjes en bouwden allemaal aan hun nest.  
 
"Hoe doen jullie dat," zei moeder koekoek. "Ik wou "t ook zo graag. Ik kan toch 
mijn eitjes niet op de grond leggen?" - "Probeer het zelf maar," snauwde de 
kwikstaart, "ga in een boom zitten en laat je man takjes halen en bouw een nest, 
zoals wij allemaal." - "Willen jullie me niet een beetje helpen," vroeg de 
koekoeksmoeder. "Nee hoor," schreeuwden ze allemaal, "je moet maar zien 
wat je kunt."  
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Toen gingen vader en moeder koekoek takjes verzamelen en stukjes mos en 
dons, en van alles en nog wat, en ze gingen in een boom tussen twee takken 
een nest bouwen. Maar het werd helemaal geen nest. Het werd een slordige 
hoop rommel. Het was een lor van een nest en toen de wind kwam blies hij fiiit 
het hele nest de lucht in. "Ons nest, ons nest," huilde moeder koekoek.  
 
De andere vogels keken even op van hun werk en begonnen te lachen, te 
lachen... "Die koekoek, die koekoek," riepen ze. "Kan nog geen eens een nest 
bouwen, wat een stommerd." Die arme vader en moeder koekoek bleven 
radeloos zitten in hun boom. En toen moeder koekoek haar eitjes wou leggen, 
hadden ze geen nest. En toen... Toen gingen ze stiekem naar het nest van de 
kwikstaart en legde daar één eitje bij de kwikstaarteitjes. En ook één eitje in het 
nest van de rietvogel, en ook een eitje in het nest van de andere vogels. En toen 
ging ze met vader koekoek op reis, de bossen in en zei: "Wel, wij hebben geen 
zorgen over onze kinderen. Wij gaan gezellig koekoek roepen, wat jij?" "O zo," 
zei vader koekoek en samen hadden ze veel plezier.  
 
Maar toen de kleine kwikstaartjes geboren werden, was er één vogeltje bij dat 
groter en dikker was. Het was een koekoekje. Het groeide en groeide en werd 
zo dik en zo sterk, dat hij al de kleine kwikstaartjes het nest uit drong. En 
moeder kwikstaart maar eten brengen aan dat vraatzuchtige koekoeksjong, 
want ze had het niet eens in de gaten dat het haar eigen kind niet was. En zo 
ging het ook bij de familie Rietvogel en bij vele andere families.  
 
En sindsdien is het altijd zo gebleven, de koekoeksmoeder legt haar eitjes een 
voor een in vreemde nesten. Wat een indringerige manier, vind je niet? Ja, maar 
't was toch eigenlijk de schuld van die andere vogels. Die hebben de eerste keer 
niet willen helpen. En die hebben hard gelachen, toen de koekoek het niet kon. 
En dat is vals. Nu zal er wel niets meer aan te veranderen zijn, die gewoonte 
duurt al zo lang.  
 
Goed, maar dit was dus het verhaal van de koekoek, of het verhaal waar is, durf 
ik niet te zeggen. Ik heb het gehoord van iemand die het ook maar gehoord 
heeft, weet je. En ik ken niemand die het van de koekoeken zelf gehoord heeft.  
 

 


