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Inleiding

Op een muurtje zit een merel: zwarte veren, 
gele snavel, glanzende oogjes. Als je goed 

kijkt, zie je dat hij blij is dat hij een merel is. Lijkt 
hij, hippend over het grasveld op zoek naar wor-
men, niet volledig op te gaan in zijn bestaan? 
Zouden wij net zo tevreden zijn met onszelf en 
ons bestaan als hij, dan zou ons dagelijks leven 
ongetwijfeld een stuk draaglijker zijn.
 In verhalen en legendes hebben vogels vaak 
de rol van leider, initiatiefnemer of boodschap-
per. De blauwe vogel in het gelijknamige boek 
van Maurice Maeterlinck symboliseert geluk. In 
De samenspraak van de vogels, een Oudperzisch 
mystiek gedicht van Farid ad-Din Attar uit de 



twaalfde eeuw, ondernemen dertig vogels een be-
devaart, op zoek naar hun koning. Elke vogel ver-
tegenwoordigt een bepaalde vorm van menselijk 
gedrag. In Nils Holgerssons wonderbare reis van 
Selma Lagerlöf nemen wilde ganzen de jonge Nils 
mee op een al even fabelachtige als leerzame reis, 
waarna hij nooit meer dezelfde is. 
 Het zinnebeeld van Athene, de Griekse godin 
van de wijsheid, was een vogel: een steenuil, klein, 
gedrongen en met goudkleurige ogen. De sierlijke 
ooievaars zijn geliefd bij ouders; ze worden ver-
ondersteld baby’s te brengen. En dan hebben we 
het nog niet over de witte duif met een olijftakje 
in zijn snavel, het bijbelse symbool voor vrede, of 
over de behendige zwaluw die jaarlijks met zijn 
terugkeer in Europa het begin van de lente aan-
kondigt.

Wat kunnen vogels ons in de eenentwintigste 
eeuw nog leren?
 Aan de hand van korte ornithologische bespie-
gelingen zullen we zien dat deze levendige dieren 
in feite kleine leermeesters zijn: ze zetten ons aan 
om over onszelf na te denken, als we tenminste de 
moeite nemen om ze te observeren – wij die toch 
menen het hoogtepunt van de evolutie te zijn, de 
zelfbenoemde ‘heersers over de wereld’! Afgaand 
op de vele wetenschappelijke, sociologische en 
gedragsonderzoeken naar vogels, en op de literai-
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re en mythologische symbolen die ze al duizen-
den jaren belichamen, zouden vogels de Homo 
sapiens weleens een genadeloze spiegel kunnen 
voorhouden. Misschien doen we er goed aan ons 
eens te bezinnen op wat deze gevleugelde dieren 
ons kunnen leren. In hun omgang met elkaar, hun 
manier van verleiden, hoe ze hun jongen groot-
brengen of zelfs hoe ze zich wassen.
 Hoe kijken vogels tegen de liefde aan? Zijn 
ze trouw of polygaam? Ingetogen of tomeloos? 
Waarom zijn sommige vogels fervente reizigers, 
terwijl andere hun broedgebied niet verlaten? 
Moeten ouders hun jongen lang bij zich houden 
of moeten die juist zo snel mogelijk hun eigen 
weg vinden? Waarom zijn tortelduiven zo goed in 
het gelijkelijk verdelen van de huishoudelijke ta-
ken, terwijl kemphanen* verschrikkelijke macho’s 
zijn? Hoe leven vogels van dag tot dag, hoe trot-
seren ze regen, wind en duisternis? Hoe ervaren 
ze de opkomst van de maan en de sterren in de 
schemering? Klopt het dat ze zich terugtrekken 
om te sterven?
 Op basis van recente onderzoeksresultaten, 
maar ook van onze eigen urenlange, nauwletten-
de observaties van vogels langs rivieren, in tro-
pische bossen en op winderige duintoppen over 
de hele wereld, zijn wij ervan overtuigd dat de 

* Soortnaam.



gevleugelde wereld ons een aantal waardevolle 
lessen biedt. Al zijn ze nog zo bescheiden, vogels 
hebben ons in hun spontaniteit en hun lichtheid 
veel te vertellen, als we er tenminste voor open-
staan. 
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