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Verdwaald?, dacht ik, want het was in de Zuid-Afrikaanse bush en het was heus een Kleine 
 Klapekster.

Een Kleine Klap Lanius minor. In West-Europa had ik enkele gezien, vijftien jaar daarvoor of zo 
– de kinderen waren baby’s en speelden op het strand – in een gebiedje bij de Aude aan de Frans-
Mediterrane kust niet ver van Perpignan. We stonden op een camping, ik pakte de vélo tout terrain 
en fi etste tegen de straff e noordenwind in naar een plek waar wijnbouw nog op traditionele wijze 
werd beoefend. De gids had het beloofd en ze zaten er echt, die  Pie-grièches à 
poitrine rose, drie. Later had ik ze niet weer  aantroff en, want op reizen naar 
Oost-Europa en zo was ik nooit op de goede  plekken. Zeldzame vogels.

Opgetogen vertelde ik de manager van het resort bij 
Johannesburg over mijn waarneming. In mijn eigen taal 
nog wel, want hij heette gewoon Stefan Visser, was 
Afrikaner en gewend om Nederlands te horen. Een 
echte bushman, niet alleen geïnteresseerd in zijn elf 

zebra’s, twintig gnoes, ontelbare impala’s en twee 
giraff es (paartje, later meer) maar ook zeer des-

kundig aangaande de vogels op zijn terrein. 
Oh ja, zei hij, de Lesser Grey Shrike, die 

zien wij hier in de zomer heel veel …

Breed
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Ik kreeg een aanval van acute perspectief-
verschuiving. De Kleine Klapekster kan op 
de plekken waar ik meestal ben heel zeldzaam 
zijn, in zijn overwinteringsgebied is de soort 
plaatselijk zeer algemeen. Ik besloot mijn leven 
voortaan met bredere blik te gaan leiden.

En dus schreef ik vanmorgen een 
breedgeblikte reactie op een oproep 
om Huismussen te gaan tellen 
‘omdat die soort uit de stad 
verdwijnt’. Dat is namelijk 
helemaal niet zo, de Huis-
mus is bijna over de hele 
wereld algemeen. Zo was 
ik laatst in Madrid en 
daar werd overal het 
geraas van de auto’s 
overstemd door getjilp 
en vorige maand op Lesbos 
kon ik mijn kurken op het terras 

niet horen ploppen door de oor-
verdovende zang van de mussen 

die bij honderden op het vakantiepark 
broedden. En ook in Nederland, bij-
voorbeeld in de stad Groningen, gaat 

het helemaal niet slecht met de Huismus. 
Toegegeven, er zijn minder van die agressieve 

krengetjes dan 50 tot 100 jaar geleden, maar toen 
waren de omstandigheden ook toevallig een tijdje ideaal 

voor deze soort, met overal paardenpoep vol haver en dak-
pannen die schots en scheef lagen. Huismussen zitten nog 

altijd in elke wijk, maar de aantallen zijn niet meer 
kunstmatig hoog.

Kleine Klapekster zeldzaam? 
Huismus bedreigd? Met een brede 
blik valt het allemaal wel mee!


