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De mus
als zenmee� er

Je hoeft niet met een telescoop naar Zeeland om een zeldzame arend te spotten. 
Vogels kijken kan ook dicht bij huis. Dan is het een perfecte manier om te 
onthaasten. De concentratie die nodig is om de kleinste beweging tussen het 
groen op te merken, doet walle gepieker uit je hoofd verdwijnen.

Tekst: Ilse Ariëns | Illustratie: Roos van der Sanden

Nog voor de wekker gaat, 
hoor ik ze al tjilpen. 
‘Kom snel uit bed, want 
we hebben honger!’ – 
zoiets zal het zijn. Een 

stuk of twintig mussen bezoeken dage-
lijks mijn achtertuin. Ik geef ze eten, 
water en een schaal zand voor een stof-
bad. Hun liefde voor mij gaat door de 
maag, die van mij voor hen door het 
hart. Ik houd van vogels: van hun ge-
zang en gekwetter, van hun veren, hun 
kleuren, hun vlucht hoog in het blauw 
en hun gebuitel tussen het groen.
De zeearend is de meest indrukwek-
kende, de staartmees de schattigste, 
maar de mus is toch wel het vogel-
tje der Nederlandse vogels. Het is 
de eerste waarvan ik – en met mij 
waarschijnlijk veel anderen – de naam 
leerde. Vaak in de buurt van mensen 
en dus makkelijk te observeren, het 
hele jaar door. Op het eerste gezicht 
heel gewoon, misschien zelfs een tikje 
saai in zijn bruingrijze pak. Maar 
bestudeer hem eens goed en je ziet de 
mooiste schakeringen in zijn veren-
kleed. In zijn eenvoud bijzonder, voor 
wie het wil zien. 
Daarbij is het een dankbare kostgan-
ger, blij met water en brood. Eenvoud 
en tevredenheid, dat is precies waarom 
de huismus het logo van Genoeg siert. 
Je kunt naar Kenia gaan voor � amin-

Soms kom ik ze tegen als er iets 
bijzonders zit bij mij in de buurt. Zo 
stond ik vorig jaar april in Oegstgeest 
te kijken naar twee buidelmezen, toen 
er een man met kijker naast me kwam 
staan. Hij had op internet gezien dat 
de vogels in dit poldertje waren neer-
gestreken en had heel wat autokilome-
ters afgelegd om ze te spotten. De dag 
ervoor, vertelde hij, was hij naar Den 
Helder geweest voor de rode rotslijster. 
Onder vogelaars heten ze twitchers 
of ‘soortenjagers’: mannen (zelden 
vrouwen) die achter elke zeldzame 
vogel aan gaan. Hun vereniging is de 
Dutch Bird Association, die meldin-
gen doorgeeft als een van de leden een 
bijzondere waarneming doet.
Ontmoetingen met spotters zijn leuk, 
want hun enthousiasme werkt aanste-
kelijk, maar zelf ben ik meer van de 
Genoeg-aanpak. Natuurlijk, ook ík kan 
de verleiding niet weerstaan om op de 
� ets te springen als ik hoor dat er in de 
buurt een bijzondere vogel zit. Maar 
tien minuten � etsen is de grens. Vogels 
kijken is toch vooral genieten van 
wat er toevallig op je pad komt. De 
meeste vogelaars die ik ken doen dat 
trouwens, zelfs de meest professionele. 
Ik ken iemand die elke zondag alle 
vogels in een poldertje telt en iemand 
die bijna elke dag een rondje wandelt 
door hetzelfde park. Ze kennen elke 

go’s of naar Patagonië voor pinguïns. 
Maar als je ook de schoonheid van een 
doodgewone huismus ziet, schuilt er 
een vogelaar in je. Prijs je gelukkig, 
want een beter tijdverdrijf dan vogels 
kijken is er niet. 

Mannen in groene pakken
‘Wordt u er ook voor behandeld?’ 
PowNed-reporter Jordy was vorige 
herfst met een groepje vogelaars op 
weg naar de rosse waaierstaart. ‘Het is 
niet uit te leggen. Totale gekte’, von-
den ook de heren zelf. Komen vogels 
in het nieuws, dan zie je bijna altijd 
hetzelfde plaatje: mannen in groene 
pakken, met telescopen en telelenzen, 
die schouder aan schouder naar een 
stipje in de verte turen. 

Zie je de 
schoonheid 
van een gewone 
huismus, dan 
schuilt er een 
vogelaar in je
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Top-12 van Nederlandse vogels
 1. Merel
 2. Huismus
 3. Spreeuw
 4. Vink

 5. Tjiftjaf
 6. Koolmees
 7. Winterkoning
 8. Fitis

 9. Houtduif
 10. Wilde eend
 11. Roodborst
 12. Pimpelmees

Meer nostalgische vogelplaatjes vind je op tinyurl.com/vogelplaatjes
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grasspriet, elke tak, en merken de 
meest bijzondere soorten op. Juist in 
de herhaling zit de kracht, want als je 
het gewone door en door kent, vallen 
bijzonderheden op – alsof je een paar 
noten verandert in Bohemian Rhap-
sody. Dan blijkt die vink opeens een 
keep of zitten er staartmezen in je tuin 
in plaats van pimpelmezen.
Dat geldt overigens niet alleen voor 
vogels, maar ook voor bloemen, pad-
denstoelen, insecten. In mijn buurt 
woont een vrouw die in een rolstoel 
zit. Ooit zag ik haar tien minuten 
bezig met een fotocamera boven 
een gemeentestruik. ‘Een kevertje’, 
vertelde ze. Op Nederpix, de site voor 
natuurfotogra� e, bleken honderden 
adembenemend mooie macrofoto’s 
van haar te staan, allemaal genomen 
nog geen kilometer van huis: schildke-
vers, zweefvliegen, vlinders, ju� ers en 
bladwespen. 

Beter dan shoppen
Als het even kan, maak ik een om-
metje door het rietland vlak bij mijn 
huis. Een postzegel groen aan de rand 
van een drukke stad is het, maar de 
planten groeien er deze tijd van het 
jaar manshoog, waardoor je jezelf in 
woeste natuur kunt wanen. Het zijn 
de vogels die me erheen trekken, en 
daarmee bewijzen ze me een grote 
dienst. Het is namelijk erg gezond om 
in de natuur te zijn, hebben inmiddels 
honderden onderzoeken aangetoond. 
Zieken genezen sneller als ze uitzicht 
hebben op gras en bomen, mensen die 
zich gestrest voelen zijn sterker geneigd 
de natuur op te zoeken. Experimenten 
lieten zien dat gevangenen met uit-
zicht op een stenen binnenplaats zich 
vaker ziek melden dan lotgenoten die 
op grasland en bos uitkeken. En dat 
studenten zich beter kunnen concen-
treren in een groene omgeving dan in 
de stad. Natuur doet dus zowel het 
lichaam als de geest goed.
Drie nummers geleden stond in 
Genoeg een interview met hoogleraar 
natuurbeleving Agnes van den Berg. 
Zij vermoedt dat het de herhalende, 
maar toch telkens weer iets andere 
patronen in de natuur zijn die een 
heilzame uitwerking hebben: ‘Grove 
vormen herhalen zich in het klein als 

we dichterbij komen, zoals bij takken 
met zijtakjes. Er opent zich steeds een 
nieuwe dimensie waardoor we geboeid 
blijven.’ Ze raadt iedereen aan zoveel 
mogelijk de natuur (of het park) in te 
gaan: ‘Het is veel stressverlagender dan 
shoppen, waar de meeste mensen toe 
geneigd zijn.’
Gewoon wandelen door de natuur 
is op zichzelf dus al goed voor je 
gezondheid. Daar hoef je niet eens een 
verrekijker voor mee te nemen. Maar 
dat je zoekt naar vogels, doet nog 
iets extra’s. Een vriendin vertelde me 
over een training mindfulness waarbij 
ze minutenlang naar een rozijntje 
moest kijken. Ze moest kijken naar 
de vorm, de kleur, de glans. Ze moest 
het voelen, proeven. En dat allemaal 
met als doel in het hier en nu te 
komen. De hedendaagse drukbezette 
mens is namelijk zelden bij de les. 
Die piekert over wat hij gisteren deed, 
tobt over wat hij morgen moet doen 
en verdwijnt vijftig keer per dag in de 
virtuele wereld van Whatsapp, Twitter 
en Facebook. Hij heeft een cursus 
nodig om weer op aarde te komen. De 
vogels zijn mijn mindfulness-coaches. 
Ze zetten de zintuigen open, ogen en 
oren. De concentratie die nodig is om 
de kleinste beweging tussen het groen 
op te merken en het hoogste piepje 
te horen, doet alle gepieker uit mijn 
hoofd verdwijnen.
De mus heeft een heel speciale plek, 
juist omdat hij zo gewoon is. Hij is 
er elke dag en zorgt niet als sommige 
andere soorten voor grote opwinding. 
Hij is de zenmeester. Als ik weer eens 
met poetsdoek en laptop door het huis 

 Door vogels 
kĳ ken zet je je 
zintuigen open, 
ogen en oren

Vogels lokken in je tuin

Eten
Voer dagelijks op dezelfde tijd en varieer: 
strooivoer, zonnebloempitten, fruit en met mate 
broodkruimels. Vetbollen en pinda’s alleen in 
de winter. Niet doen: melk, margarine, olie, 
producten met zout, peulvruchten.

Water
Om van te drinken en in te badderen. Zorg als 
het vriest voor een bakje waarin vogels zich niet 
kunnen baden.

Zand
Onder meer mussen nemen bij warm weer graag 
een stofbad. Dat doen ze tegen de parasieten.

Rommel
In een natuurlijke tuin waar losse blaadjes mo-
gen slingeren zitten slakken, wormen en allerlei 
insecten die vogels graag eten.

Vruchtdragende bomen en 
struiken
Merels, lijsters en andere vogels zijn dol op 
besjes. Spechten houden van noten, spreeuwen 
van druiven en halsband-parkieten van appels 
en pruimen.

vaker ziek melden dan lotgenoten die 
op grasland en bos uitkeken. En dat 
studenten zich beter kunnen concen-
treren in een groene omgeving dan in 

een interview met hoogleraar 
natuurbeleving Agnes van den Berg. 
Zij vermoedt dat het de herhalende, 

heilzame uitwerking hebben: ‘Grove 
vormen herhalen zich in het klein als 
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voorkomen. Als je die kunt herken-
nen ben je al heel ver, want er zitten 
een paar lastige tussen. De � tis en de 

tjiftjaf bijvoorbeeld zijn klein en 
bruin en lijken als twee drup-

pels water op elkaar. Pas als ze 
zingen weet je het, want hun 
liedjes verschillen van elkaar 

als dag en nacht.
Als je in één seizoen de geluiden van 
vijf vogels goed leert herkennen, is dat 
al een hele prestatie. En dan zijn de 
vogels die je in je achtertuin treft, niet 
eens de makkelijkste. De roodborst 
heeft een onregelmatig liedje dat je 
niet makkelijk onthoudt. Spreeuwen 
brengen je in verwarring omdat ze de 
gekste geluiden maken en andere vo-
gels kunnen imiteren. Vogels luisteren 
kun je vergelijken met wijn proeven. 
Het is in het begin een kwestie van 
analyseren en benoemen. Hoor je een 
steeds herhaalde melodie of een vrije 
variatie? Zitten er geluidjes tussen die 
typerend zijn voor alleen deze vogel? 
Een goed vogelboek kan je helpen (zie 
kader), maar er zijn ook apps om mee 
te oefenen. Leuk voor beginners die 
geluiden willen leren is Tjilp! – he-
laas niet gratis en alleen voor Apple-
apparaten. Wél gratis en ook voor 
Android is Wadvogels van de Vogel-
bescherming. Ook op de site van de 
Vogelbescherming vind je informatie 
en geluiden.
Maar het allermeest leer je van veel 
naar buiten gaan, liefst met mensen 
die net wat meer weten dan jij. Of 
spreek gewoon eens zo’n man in groen 
pak aan. De meeste vogelaars delen 
hun kennis heel graag. En vergeet 
vooral niet de andere overeenkomst 
met wijn: je kunt ook genieten als je 
de soort niet kunt benoemen.

Vogelboeken
Er zijn té veel boeken over vogels. Neem alleen al de 
tientallen zakgidsen die je willen helpen de soorten 
te herkennen. Begin je nog maar net, kies dan niet de 
beste gids, maar een simpel boekje met liefst alleen 
Nederlandse vogels. In een uitgebreide gids staan 
veel meer bijzondere soorten die je zelden ziet. Leuk 
voor fanatieke vogelaars, maar uiterst verwarrend 
voor wie net begint. Hieronder vier aanraders, van 
simpel naar uitgebreid:

voorkomen. Als je die kunt herken-
nen ben je al heel ver, want er zitten 
een paar lastige tussen. De � tis en de 

tjiftjaf bijvoorbeeld zijn klein en 
bruin en lijken als twee drup-

als dag en nacht.
Als je in één seizoen de geluiden van 
vijf vogels goed leert herkennen, is dat 
al een hele prestatie. En dan zijn de 
vogels die je in je achtertuin treft, niet 
eens de makkelijkste. De roodborst 
heeft een onregelmatig liedje dat je 
niet makkelijk onthoudt. Spreeuwen 
brengen je in verwarring omdat ze de 
gekste geluiden maken en andere vo-
gels kunnen imiteren. Vogels luisteren 

Als ik met poetsdoek en laptop door 
het huis hol, is de mus de enige die 
op de stopknop kan drukken

hol, is de 
mus de enige 

die op de stopknop 
kan drukken. Zit er eentje 

te spetteren in de waterschaal 
of trippelen de jongen achter hun 
moeder aan over de stoep, dan 

kan ik, hoe lang mijn to-do-lijst ook 
is, zomaar op een stoel gaan zitten en 
er minutenlang naar kijken.

Vergeet Nico 
‘Al die kleine bruine vogeltjes. Ik houd 
ze niet uit elkaar. En dan ook nog al 
die geluiden!’ Als beginneling kan 
de moed je in de schoenen zakken. 
Ik kan je zeggen: ook ik weet niet 
elk klein bruin vogeltje een naam te 
geven. En ook zang herkennen vind 
ik vaak knap lastig. Er zijn rond de 
vijfhonderd vogelsoorten in Neder-
land en veel daarvan hebben meer dan 
één liedje.
Meet je niet met de onvermijdelijke 
Nico de Haan, Nederlands bekendste 
vogelaar. Tachtig procent van de Ne-
derlanders kan geen pimpelmees van 
een koolmees onderscheiden. Kun je 
dat wel, dan hoor je alvast tot de geïn-
teresseerde 20 procent. Probeer niet te 
veel tegelijk in je op te nemen. Je zou 
bij het herkennen van vogels kunnen 
beginnen met de top-12 op pagina 
18. Dat zijn de vogels die het meest 

Herkenningskaart 
Vogels van Nederland 
van de KNNV (Vereniging voor 
veldbiologie). Goed en niet duur 
(€ 4,95). Ook klein en licht, dus 
makkelijk mee te nemen als je 
gaat wandelen of fietsen. Er 
staan tweehonderd soorten 
op. Op Knnvuitgeverij.nl staan 
verkoopadressen.

Zakgids vogels van 
Nederland (KNNV, € 12,95). 
Alleen vogels van Nederland. 
Dat heeft een groot voordeel: er 
zijn minder soorten om over te 
twijfelen. Bij alle driehonderd 
vogels staat aangegeven waar 
in Nederland ze voorkomen en 
in welke maand. Achterin staan 
per vogelgroep kenmerken 
waar je extra op moet letten. Bij 
steltlopers is dat bijvoorbeeld de 
vorm van de snavel.

Nieuwe zakgids vogels 
van Peter Hayman (Tirion, € 
16,95). Ben ik zelf ooit mee be-
gonnen. Compleet, maar klein en 
handzaam (past in je achterzak). 
Met meer dan 450 Europese 
vogels, afgebeeld op duizenden 
kleine plaatjes. Weinig tekst.

ANWB Vogelgids van 
Europa (€ 32,95). Mijn eigen 
vogelbijbel – en die van veel 
vogelaars. Dik en zwaar, maar 
absoluut compleet, met meer 
dan negenhonderd soorten, ook 
de zeer zeldzame. Uitgebreide 
tekst ook, over specifieke ken-
merken van de vogel en over zijn 
gedrag. 
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