
VOGELS DIE DOEN ZOALS WIJ 
 

Op de hoek van onze straat hangt een wit bordje met daarop in rode en groene letters 

de melding: ‘Deze buurt wordt beveiligd met whatsapp buurtbeschermng.’ Die app 

verbindt de bewoners via hun smartphone. De bedoeling is inbraak, vandalisme en 

ander onheil te voorkomen of  te signaleren.  

Ik dacht aan dat bordje toen ik las dat ook vogels zich in groepsverband beschermen 

tegen inbrekers. Neem de roodbekwevers. Die strijken met miljoenen tegelijk neer in 

overvolle kolonies om er hun nest te weven. Ze moeten daarbij goed oppassen voor 

nieuwe, jonge mannetjes die liever lui dan moe zijn en dus een  kant-en-klaar nest 

proberen in te pikken. Maar de oudere, ervaren vogels hebben met hun goede bekenden 

een buurschap gevormd en samen jagen ze de nieuwelingen weg. Je hoort ze bijna 

denken: ‘Toen wij jong waren, moesten ook wij het allemaal zelf leren.’  

Ik vond dit verhaal in Zo doen vogels dat, een  boek van de Amerikaanse Jennifer 

Ackerman die al 30 jaar overal ter wereld vogels bestudeert en er met veel gezag over 

schrijft, o.m. in de National Geographic. Haar boek is een aaneenschakeling van 

verhalen over vaardigheden die tot voor kort alleen aan mensen werden toegeschreven. 

Zo zijn er vogels die zichzelf beschilderen en anderen die tijdens hun jaarlijkse trektocht 

meeliften op een vrachtwagen. Er zijn er die hun eigen ‘wapens’ maken, zoals de 

spechtvalk die doornen van verschillende lengtes uit een cactus trekt om ermee te porren 

in holtes waarin insecten schuilen die de specht niet kan bereiken omdat zijn snavel niet 

lang genoeg is. Maar met de doornen lukt het dus wel.  

En wat te denken van de moorddadige slimheid van zwarte wouwen? Brandweerlui en 

inheemse woudbewoners zagen hoe die vogels in een brandend bos smeulende takjes 

oppikten om daarmee op een groen stuk land brand te stichten en zich vervolgens te 

storten op de in paniek vluchtende knaagdiertjes en reptielen. Nog een weetje is dat bv. 

bij pinguïns homoseksueel gedrag werd vastgesteld en ook dat twee samenwonende 

mannetjes een bevrucht ei uitbroedden en de meisjespinguïn die daaruit te voorschijin 

kwam, perfect verzorgden en opvoedden. 

De schitterende beschrijvingen en bedenkingen in Zo doen vogels dat leggen volgens 

de schrijfster een bom onder onze overtuiging dat alleen wij, mensen, werktuigen 

kunnen maken, brand kunnen stichten, goede buurschappen vormen, enzovoort.  

Naar de vogels in mijn tuin kijk ik nu met meer aandacht dan ooit. Ik zag ze gelukkig 

nog geen brand stichten of andere spectaculaire dingen doen. Maar herinner mij wel 

een heerlijk, echt gebeurd verhaal uit de tijd toen we onze lege melkflessen buiten zetten, 

waarna de melkboer die omruilde voor volle. Die flessen waren afgesloten met een 

plooibaar metaaldopje. Op een dag bleek bij een hele rist klanten, dat vanonder het 

beschadigd dopje, de dikke roomlaag van de volle melk, volledig foetsie was. De daders 

van die orgie bleken meesjes te zijn. 

Ik ontdekte het boek Zo  doen vogels dat in de bibliotheek. Overmorgen breng ik het 

terug. 
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