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De 22 levenslessen die vogels ons leren

In dit boek bespreken de auteurs Philippe Dubois 

en Élise Rousseau eigenschappen van vogels en 

mensen, vergelijken die met elkaar, trekken  

parallellen of duiden juist de verschillen. In het 

begin komt het wat moralistisch over, maar al  

lezende raakte ik toch in de ban van wat ze  

schrijven.

Over moed, reisplezier, liefhebben, kwetsbaarheid…

Dat veel van wat wij denken over vogels beeldvor-
ming is (bijvoorbeeld dat adelaars niet zo moedig 
zijn als wij ze afbeelden) of onterecht (bijvoorbeeld 
dat vogels geen kunst zouden kunnen maken of 
superromantisch zijn). En natuurlijk dat we veel 
van vogels kunnen leren, zoals de titel al verraadt: 
in het hier en nu zijn als een kip die een stofbad 
neemt in de zon, liefhebben als twee tortels, vrij-
heid genieten in de nabijheid van je thuishonk, 
over trouw en ontrouw en daar niet moeilijk over 
doen, over kameraadschap en jaloezie. Door de 
constante parallellen met de mens krijg je soms 

wel het idee dat de auteurs heel veel zaken zomaar veronderstellen en generaliseren, 
maar ze geven gelukkig soms ook toe dat ze het ook niet precies weten. Dat werkte voor 
mij wel goed. Zo vragen ze zich af: “Zou het kunnen dat dat voor een vogel geluk is: 
spelen met de wind?“ en “Bestaan er eigenlijk ook neerslachtige vogels? En pessimisti-
sche? Verbitterde? In de natuur waarschijnlijk niet, of niet heel lang, want droefheid en 
onbehagen hebben vaak te maken met het eindeloos herkauwen van het verleden of 
met angstig vooruitlopen op de toekomst.” Soms moet je wel hele stukken lezen voor je 
aan de clou toekomt, bijvoorbeeld dat nieuwsgierigheid de motor van de evolutie is, 
zowel bij vogels als bij mensen. Hoe dan ook, voor elke vogelliefhebber staat hier wel 
iets van zijn/haar gading in. Het geheel is geïllustreerd met prachtige hout- of linole-
umsnedes van Joanna Lisowiec en samen met de rustige letter en harde kaft maakt dit 
het geheel tot een mooi vormgegeven boek.
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