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Vogels, alledaags en
altijd bijzonder

Frans van der Helm

besproken door Doortje van Dijk

Wie de NRC leest, zal wellicht een aantal 
bekende verhalen tegenkomen. ‘Nabije 
vogels’ is een verhalenbundel van 
columnist, dierengedragsdeskundige en 
wetenschapsjournalist Frans van der Helm. 
De inleiding ‘Een nachtegaal in oorlog’ 
knalt direct bij de lezer naar binnen. 
Tijdens een luchtaanval, terwijl mensen 
de schuilkelders in rennen om te schuilen 
tegen de bomexplosies, zit een Nachtegaal 
extra luid te zingen. Van der Helm schrij : 
“Een nachtegaal die, met felle oogopslag, 
bommenwerpers en afweergeschut 
probeert te overstemmen. Kijk, zo kennen 
we ze weer. Vogels. Alledaags, en altijd 
bijzonder. Daarom dit boek, met een 
persoonlijke blik, zonder verrekijker – op 
nabijheid in meerdere opzichten”.
Deze bundel met losse verhalen is 
geïllustreerd met schitterende losse 
schetsen van Elwin van der Kolk die we 
waarschijnlijk allemaal wel kennen van 
zijn vogels die hij hee  getekend voor de 
website van de Vogelbescherming.

Deze schetsen zijn eenvoudig en in zwart-
wit en versterken het gevoel van nabijheid 
van de vogels in de vogelverhalen.
De hoofdstukken zijn de verschillende 
‘vogelbiotopen’ waarin de vogelontmoe-
tingen plaatsvinden. Stad, dorp, tuin, 
bos, wei, stroom, zilt en zwerk. De 
verhalen lezen zich als een roman en 
tussen de regels door leer je allemaal 
nieuwe dingen over de nabije vogels. 
De minutieuze observaties van de 
dierengedragsdeskundige worden 
vertaald in poëtische en romantische 
zinnen, die beter beklijven dan menig 
wetenschappelijk verhaal. Over een 
stadse Huismus die geen mensen herkent, 
en de Huismus op het platteland wel. 
Over verliefde Kauwtjes, over bedelende 
Bosuilen en een mooie moordenaar, de 
Oehoe.
Een boek vol vogelemoties waardoor 
je nog meer begrip voor de vogels gaat 
krijgen en ze nog beter wil beschermen.
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