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Vereerd voelde ik me, gelukkig zelfs, toen ik als 
regisseur van opera en muziektheater werd bena-
derd door de redactie van dit tijdschrift om mee 
te werken aan een   speciale uitgave die de nauwe 
muzikale relatie tussen mens en vogel belicht.

In de loop van vele duizenden jaren heeft de 
mens van alle diersoorten misschien wel het 
meeste geleerd van de vogels. Het observeren 
van dit buitengewone dier inspireerde ons tot het 
ontwikkelen van technieken voor jacht en foerage, 
het bouwen van een schuilplaats, het verfraaien 
van onze verleidingsrituelen en de toegewijde 
zorg voor onze nakomelingen. De mens leerde 
eerder hoe hij de elementen aarde, water en vuur 
kon beheersen. Uiteindelijk hielp bestudering van 
de anatomie van onze gevederde vrienden ons bij 
onze laatste verovering: het bedwingen van het 
luchtruim.

Van al onze sensationele ontdekkingen mag ik  
me graag voorstellen dat de uitvinding van muziek 
de allergrootste is. De Griekse en Romeinse filo-
sofen beweerden al dat vogels de ware uitvinders 
van muziek zijn en dat wij het maken van muziek 
simpelweg van hen hebben geleerd of geïmiteerd. 
Charles Darwin bevestigt dat idee. In zijn boek 
De afstamming van de mens stelt hij dat muziek 
zich ontwikkelde vanuit het vocale geflirt in het 
broedseizoen en dat samen muziek maken, samen 
zingen, het voorstadium is van de ontwikkeling van 
de spraak. “Dat de menselijke zang aan de basis ligt 
van instrumentale muziek wordt algemeen erkend. 
Het vermogen om te zingen is een van de meest 
mysterieuze talenten waarmee de mens begiftigd 
is. Immers, noch het plezier van het luisteren naar 

muziek, noch de mogelijkheid om muziek te maken 
is van nut in het dagelijks leven.” Of het nu waar is 
of niet dat de mens de ontdekking van de zang-
kunst aan de vogels te danken heeft, het is absoluut 
een feit dat er talrijke raakvlakken bestaan tussen 
menselijke en dierlijke muziek, ofwel dierlijke 
‘geluidscommunicatie’ – dat is voor de lezers van 
BirdLife misschien een betere zoömusicologische 
term.

In The Mad King, een voorstelling die ik voor 
OPERA2DAY regisseer, analyseer ik diverse raak-
vlakken tussen vogel en mens aan de hand van het 
verhaal van een man die alleen in zijn appartement 
woont, afgezonderd van de wereld en omringd 
door zijn verzameling vogels. Met dit verhaal wil ik 
een analogie tonen van de complexe en gespleten 
relatie die de mens onderhoudt met de natuur. Ik 
bedoel daarmee natuurlijk de verbeten waanzin 
waarmee we koste wat het kost de natuur willen 
beheersen. De dwaasheid van de hedendaagse 
mens, die in slechts enkele tientallen jaren het 
beeld van de vogel wist te veranderen van een 
symbool van vrijheid in een symbool van de dood. 
Want een vogel is tegenwoordig niet langer een 
dier om te imiteren, te bewonderen en soms zelfs 

te aanbidden, maar een dier dat intensief moet 
worden gefokt en gevangengehouden, genetisch 
gemodificeerd en vernietigd. Bovendien is de 
migratie zoals we die van de vogels kennen niet 
langer een symbool van veerkracht en aanpassing 
van de soort, maar een fenomeen dat dodelijke 
ziekten met zich meebrengt uit verre landen. 

Ik ben van mening dat het van het grootste belang 
is dat we de dieren opnieuw leren te respecteren 
en met hen samen te leven in een hechte relatie, 
in plaats van hen uit te buiten. Ornithologen en 
vogelliefhebbers die dit tijdschrift lezen, zullen me 
hopelijk vergeven dat ik mij als gastredacteur een 
persoonlijk gekleurde en onwetenschappelijke 
invalshoek permitteer en onze band met de vogels 
belicht vanuit een muzikaal en artistiek standpunt. 
Maar dat is wat wij als kunstenaars kunnen bijdra-
gen: reflecteren op onze samenleving vanuit een 
ander gezichtspunt, met een artistieke weergave 
instrumenten aanreiken om de wezenlijke gebeur-
tenissen in ons leven te onderzoeken en te begrij-
pen. Om zo de samenleving de moed te geven om 
de fouten uit het verleden te vermijden. Om een 
betere toekomst te bedenken. Om het hoogste lied 
te kunnen zingen.

Gastredacteur van dit eerste nummer van 
BirdLife is Stefano Simone Pintor. Hij is een 
prijswinnende regisseur, schrijver en musicus. 
Na een opleiding als klassiek gitarist studeerde 
hij cum laude af in theatergeschiedenis en 
-theorie aan de Universiteit van Turijn en 
regie aan de Academy of Dramatic Arts Paolo 
Grassi in Milaan. Hij werkte voor verschillende 
grote operahuizen in Milaan, Rome, Moskou, 
Beijing en Tokyo. Dit jaar regisseert hij voor 
OPERA2DAY zijn eerste voorstelling in 
Nederland: The Mad King, een voorstelling 
waarin vogels een hoofdrol spelen. Eerder was 
hij bij het gezelschap librettist van Vivaldi - 
Dangerous Liaisons. Stefano is in zijn vrije tijd 
een fervent vogelliefhebber en -fotograaf. 

gastredacteur Stefano Simone  
Pintor stelt zich voor...
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Despoten en miljardairs 
zijn vaak depressief of 
chronisch aan de drank. 
Sneu is het wel dat we 
ons de arme koning 
vooral om zijn gekte 
herinneren. Hij had ook 
zijn verdiensten. Hij 
zwaaide niet voor niets 
maar liefst zestig jaar de 
scepter over Engeland, 
Ierland en de Britse 
koloniën, van 1760 tot 
1820. Bovendien was 

hij ook nog eens Keurvorst van Hannover. Ga er 
maar aanstaan. 
Het is onterecht dat George III door zijn labiele 
geest bekend staat als een zwakke koning. Tijdens 
zijn regeerperiode verloor Engeland weliswaar de 
Verenigde Staten als grondgebied. Maar zelfs de 
bekwaamste strateeg zou daar in het stof hebben 
gebeten. Laten we vooral niet vergeten dat de 
Britten een historisch succes boekten in de strijd 
met Frankrijk. Uit naam van hun koning hakten de 
Britse soldaten Napoleon en zijn manschappen 
tijdens de Slag bij Waterloo genadeloos in de pan.

Dat de geest van de koning nu en dan bezweek, 
kan moeilijk worden ontkend. Niet alleen zijn 
positie en politieke strubbelingen zetten hem onder 
druk. Hij leed ook aan de akelige ziekte porfyrie, 
die maar één op de honderdduizend mensen 
treft. In zijn bloed ontbrak een essentieel enzym 
dat nodig is voor de aanmaak van hemoglobine. 
De ziekte manifesteerde zich in aanvallen. De 
koning werd tijdens zo’n aanval geteisterd door 

ondragelijke buikpijn, plaste wijnrode urine en viel 
ten prooi aan krankzinnigheid. In zijn tijd ging zelfs 
het gerucht dat porfyrie-lijders tijdelijk bevangen 
raken door vampirisme en zich te goed moeten 
doen aan mensenbloed.
Aan het eind van zijn leven verergerde de kwaal 
van de koning, doordat hij van zijn hofarts 
antimoon kreeg toegediend, een loodextract dat 
vaak was vervuild met arsenicum. De vergifti-
gingsverschijnselen versnelden zijn waanzin. De 
koning raakte blind en dement. Teruggetrokken in 
Windsor Castle met een sneeuwwitte baard over 
het paarse gewaad dat hij dagelijks droeg, kon hij 
uren aan één stuk raaskallen in spraakwatervallen 
waar geen touw aan vast te knopen viel. 

Koning George raakte vervreemd van zijn familie, 
zijn staf en zijn onderdanen. Maar in zijn vogels 
vond hij afleiding en troost. Hij hield van exotische 
vogels. Die waren in Londen overal te koop, vooral 
in taveernes en koffiehuizen, sinds de zeventiende 
eeuw hotspots voor de handel in exotische dieren, 
die eerst door de Nederlanders werden aange-
voerd met hun scheepsladingen vol goederen 
van over de hele wereld. Later vingen de Britten 
hun vogels zelf, in alle windstreken, nadat ook zij 
de smaak van het kolonialisme te pakken hadden 
gekregen. In de dierenwinkel ‘De ark van Noach’ 
kon een Londenaar in de achttiende eeuw niet 
alleen allerlei vogels probleemloos aanschaffen, 
maar ook een tijger, wolf of krokodil. 

Hoewel Koning George de prachtigste zangvogels 
uit de meest afgelegen contreien in zijn volière kon 
krijgen, hield hij vooral van zijn goudvinken. Die 
liet hij niet in een verre kolonie vangen, maar in 
de coniferen van zijn Royal Gardens. Het voedde 
zijn jeugdsentiment. Met zijn Duitse moeder uit 
Hannover had hij als kind haar geboortestreek 
bezocht en gezien hoe dorpelingen met engelen-
geduld gekooide goudvinken volksliedjes voorzon-
gen of voorspeelden met piepkleine draaiorgeltjes, 
niet groter dan een sigarenkistje: de zogenoemde 
serinettes of kanarie-orgeltjes die vanuit Italië 
Europa hadden veroverd. Vinkjes zijn hardleers. 
Ze doen er vergeleken met papegaaien, spreeu-
wen en liervogels veel langer over om een geluid 
te imiteren. Als ze een deuntje eenmaal hebben 
aangeleerd – daar gaat soms een ruim jaar over-
heen – dan zit het onwrikbaar in hun vogelkopjes 
verankerd en missen ze geen noot. De getrainde 
vinkjes waren geliefde handelswaar. 

De koning doodde in Windsor Castle de tijd met 
zijn goudvinkjes. Hij was slecht bij stem en door 
zijn aangetaste verstand weinig toonvast. Daarom 
gebruikte hij een klein draagorgeltje voor het dage-
lijkse muziekdictee dat hij zijn vinkjes voorzette. Hij 
probeerde hen te verleiden bekende stukken na 
te fluiten van Georg Frideric Handel, de compo-
nist die voor zijn grootvader King George II de 
coronation anthem Zadok the Priest had geschre-
ven. Het kroningsstuk begint met een gedragen 
instrumentale introductie waarna het koor de 

strijkers doorklieft als een oogverblindende 
straal zonlicht. Het maakte een verpletterende 
indruk. Tot op de dag van vandaag klinkt het in de 
Westminster Abbey bij de kroning van elke Britse 
monarch. Een jaar na Handels dood kreeg George 
het tijdens zijn eigen inhuldiging ook voorgezon-
gen. Hij was van Handels muziek gaan houden. 
In 1784 stak hij een fortuin in een Handel-festival 
met groots opgezette concerten in de Westminster 
Abbey waar tweeduizend bezoekers uit de hoogste 
kringen samendromden om koorwerken en delen 
uit Handels Messiah te beluisteren. Als de koning 
wenste dat een deel werd herhaald, gaf hij simpel-
weg een teken.

Zijn liefde voor Handel bleef hij ook als ‘Mad King’ 
in Windsor Castle trouw, met het draaiorgeltje voor 
zijn vinkenkooi. Hij was niet de enige die Handels 
muziek via een draaiorgeltje thuis kon afspelen. 
Ook andere gefortuneerde tijdgenoten haal-
den de moderne barrel-organs in huis, met 
metalen cilinders als geluidsdragers, die in 
aanschaf extreem kostbaar waren. 
Die orgeltjes zijn lang beschouwd als een 
historisch curiosum. Musicologen 
beginnen ze sinds kort 
te waarderen als 
waardevolle bron-
nen die onthullen 
hoe Handel en zijn 
tijdgenoten hebben 
gemusiceerd. Ze 
deden dat met 
meer vrijheid dan 
wij nu voor mogelijk 
houden. De bekende 
orgelbouwer John 

Langshaw 
vervaardigde in 1775 
een draaiorgeltje dat de solopartij van Handels 
Vijfde orgelconcert speelt. Beluister het stuk met 
de partituur op schoot en met de oren van nu, 
en je valt steil achterover. Uit het orgeltje klinken 
tientallen versieringen en ornamenten die nergens 
genoteerd staan. Dat zijn we niet meer gewend.
Lees je achttiende-eeuwse teksten over het musi-
ceren, dan is de barokke jazz die uit het orgeltje 
opklinkt minder verwonderlijk. Van een musicus 
werd eigen inbreng verwacht. Elk vogeltje moest 
zingen zoals het gebekt is.

Het orgeltje lijkt een 
betrouwbare bron om 
te achterhalen hoe 
Handel zijn muziek 

graag hoorde. De 
orgelbouwer 

liet de cilinder vervaardigen door 
John Christopher Smith jr. Die legde elke 

noot van Handels orgelconcert met chirurgische 
precisie vast: met de puntjes in de cilinder die de 
lucht naar de orgelpijpjes aanstuurt. De vader van 
de cilindermaker was een leerling en later persoon-
lijk secretaris van Handel. We mogen aannemen 
dat zijn zoon de uitvoeringspraktijk van zijn tijd 
betrouwbaar heeft geregistreerd. 
Van Handel is bovendien bekend dat hij zijn stuk-
ken nooit twee keer op dezelfde manier speelde. 
Zo kun je een goudvink niet trainen. Wil je het 
beestje een stuk aanleren, dan is ijzeren regelmaat 
gewenst, dag in dag uit. Verander niet dagelijks 
je versieringen want dan raakt hij van slag. Speel 
en zing je het vogeltje dagelijks hetzelfde voor, 
dan word je uiteindelijk beloond. Dan kwinke-
leert het vinkje precies wat je hem dagelijks hebt 
voorgespeeld.
Het was dus een slimme zet van Koning George 
om zijn vinkjes te trainen met zijn draaiorgeltje. 
Of hij zijn vogeltjes net zo strak in het gelid kon 
krijgen als in betere tijden zijn personeel, is door 

geen geschiedschrijver vastgelegd. Mocht 
het wel zijn gelukt, dan zal het de 

kinds geworden koning ongetwijfeld 
een glimlach op zijn gezicht hebben 
getoverd. Hij was een vogelliefhebber 
door dik en dun.

 The graham 
Children (1742) 
door William 
Hogarth. Nu in de 
National gallery

    Portret van 
George III (1761) 
door Allan Ramsay 
(toegeschreven). 
Nu in het National 
Portrait Gallery

    Serinet  
(kanarieorgel) uit  
Frankrijk (ca. 1800). 
George III heeft 
een soortgelijk 
orgeltje in zijn 
bezit gehad. Nu in 
Museum Speelklok

De Britse Koning George III was bij vlagen een 
rare vogel. Op verschillende momenten tijdens 
zijn leven verloor hij zijn verstand en moest hij 
zijn ambt neerleggen. Dat hij geestelijk kon  
ontsporen is niet vreemd. Vrijwel ongelimi-
teerde macht of rijkdom ontregelt ieder mens. 

  Zilveren zang-
vogel muziekdoos 
(ca. 1920).  
© Richard Gardner 
Antiques



We geven exotische 
vogels graag spec-
taculaire namen die 
zijn geïnspireerd door 
wetenschap of litera-
tuur. De goudfazant 
is een verfrissende 
uitzondering. Hij is 
simpelweg vernoemd 

naar het opvallende goud in zijn verenkleed. Het is 
de eerste naam die bij je opkomt, als je hem voor 
het eerst ziet. 
Het woord ‘fazant’ heeft wel een rijkgeschakeerde 
etymologische herkomst. We scharen de fazanten 
onder het vogelgeslacht Phasianus, dat zijn naam 
ontleent aan de Phasis, de rivier die in het huidige 
Georgië door Colchis stroomt. De landstreek 
Colchis is befaamd geworden dankzij de Griekse 
mythe van Jason en de Argonauten. Het verhaal 
gaat dat zij behalve het Gulden Vlies ook een 
exotische vogel meenamen met een buitengewoon 
fraai verenkleed. De Grieken noemden het een 

‘Phasiaanse’ vogel — een ‘phasianos’. In het Latijn 
werd dat ‘phasianus’.
Chrysopholus, de naam van het vogelgeslacht van 
de goudfazanten, komt voort uit de combinatie van 
twee oud-Griekse woorden, ‘khrusos’ (‘goud’) en 
‘lophos’ (‘kuif’). De gouden kuif spring als eerste 
in het oog. De soortnaam komt van het Latijnse 
woord ‘pictus’, dat ‘geschilderd’ betekent.

De goudfazant is in Europa populair, maar komt uit 
de beboste bergachtige gebieden van West-China. 
Daar wordt hij beschouwd als de meest magnifieke 
en mysterieuze vogel op aarde. Ze leven namelijk 
in gebieden met een dichte bebossing en laten zich 
daar moeilijk observeren. Daarom is nog maar bar 
weinig gedocumenteerd over de gewoonten van 
deze vogels in het wild.
We weten dat de goudfazantenhaan polygaam is 
en met twee of drie hennen leeft. Ze foerageren op 
de grond en eten bladeren, scheuten van plan-
ten, met een voorkeur voor bamboe, granen en 
insecten. Hoewel ze korte stukjes kunnen vliegen, 

rennen ze het liefst en brengen ze de meeste tijd 
door op de grond, verborgen in de vegetatie. Als 
ze schrikken, kunnen ze plotseling razendsnel 
omhoogschieten met een luid kok-ok-ok en fladde-
rende vleugels, een eigenschap die we ook kennen 
van de gewone fazant.

Vanwege hun fraaie uiterlijk hebben goudfazan-
ten eeuwenlang onderzoekers, historici en zelfs 
soldaten geïnspireerd. In traditionele Chinese 
schilderijen en volksverhalen wordt de vogel vaak 
afgebeeld en beschreven. Tijdens de naziperiode 
was de term ‘Goldfasan’ ironisch genoeg in gebruik 
om te verwijzen naar hoge partijfuncti-
onarissen, pompeus uitgedost als 
ze waren met vele medailles, 
epauletten en sjerpen 
op hun pronkzuchtige 
uniformen.

De interessantste 
cultuurhistorische 

verwijzing naar de goudfazant hebben we te 
danken aan Plinius de Oudere, schrijver, natuur-
onderzoeker en natuurfilosoof, tevens marine- en 
legeraanvoerder van het vroege Romeinse rijk. 
Hij had de felgekleurde goudfazant voor ogen 
als de beroemde vogel Feniks, die in de Griekse 
mythologie uit zijn as herrijst. Feitelijk betekent 
het woord ‘Phoenix’, van de latinisering van het 
Griekse ‘Φοῖνιξ’, niets anders dan ‘paarsrood’. De 
vogel Feniks wordt ook wel vuurvogel genoemd, 
vanwege zijn vlammend gekleurde verentooi.
De mythe van de vogel Feniks symboliseert het 
eeuwig leven van de geest, maar ook alle ster-
ven en herboren worden. De vogel Feniks wordt 

herboren uit de as van zijn eigen explosie. 
In andere versies van de mythe bevat de 

as het ei dat hem doet herleven. Dit 
wonder ligt ten grondslag aan het 
gezegde “uit je eigen as herrijzen”. 
Daarmee duiden we het overwinnen 

van een moeilijke periode in ons leven aan, 
waar we sterker uit tevoorschijn komen. 

Sterven en opnieuw geboren worden kun je zien 
als het opgeven van gedragspatronen, handelingen 
en denkwijzen die telkens weer leiden tot hetzelfde 
resultaat. We kunnen pas geestelijk groeien als 
we doorbreken wat oud en statisch is. Zo krijgen 
we oog voor nieuwe mogelijkheden die we eerder 
niet opmerkten. Veel mensen staan geestelijk stil, 
omdat ze zich vastklampen aan de zekerheden die 
we voor onszelf en voor onze naaste omgeving 
willen creëren en die we maar moeilijk kunnen 
opgeven. We varen op routine. Bezieling en esprit 
kunnen ons stimuleren patronen te doorbreken, 
om daarvan te leren en vooruit te komen. Groeien 
kost moeite. Je moet aan jezelf werken. 

Nu de mensheid in de afgelopen maanden door de 
komst van het coronavirus op de knieën is gedwon-
gen, lijkt de mythe van de vogel Feniks relevanter 
dan ooit. We zullen met het oude moeten breken 
om deze situatie achter ons te laten en hierna een 
nieuwe weg te kunnen inslaan. 

De goudfazant is de onbetwiste koning van  
de fazanten, die al eeuwenlang natuuronder-
zoekers, historici en soldaten inspireert.  
Hij stond in de oudheid ook model voor de 
mythe van de vogel Feniks die uit zijn as 
herrijst.

(Chrysopholus Pictus)



DE RITMIEK VAN 
DE KOEKOEK 

In onze muziekgeschiedenis zijn talloze voorbeel-
den te vinden van componisten die aan vogels een 
hommage hebben gebracht of hun zang hebben 
geïmiteerd. Vooral de koekoek was populair. Die 
klinkt bijvoorbeeld in Handels orgelconcert The 
cuckoo and the nightingale en in Beethovens 
Pastorale-symfonie. De roep van de koekoek past 
keurig binnen het melodisch en ritmisch stramien 
van onze traditionele klassieke muziek. Het gezang 
van andere vogels is aanzienlijk complexer en laat 
zich door onze muziekinstrumenten moeilijk imite-
ren. Componisten hebben zich daar eeuwenlang 
bij neergelegd. In virtuoze capriolen en hypercom-
plexe ritmes hebben ze in vogels simpelweg hun 
meerderen erkend. Dat veranderde in de twintigste 
eeuw. Nadat het eindelijk was gelukt om ons naast 
de vogels in het luchtruim te begeven, betraden 
componisten ook hun muzikale domein. 
Een pionier was de Franse componist Olivier 
Messiaen, een gedreven vogelgek die op zijn 
visitekaartje “Ornithologue et rythmicien” liet 
noteren. Hij had er alle reden toe. Hij reisde de 
planeet rond om het gezang op te nemen van de 
meest uiteenlopende vogelsoorten. Dat gebruikte 
hij vervolgens in zijn eigen muziek. Hij imiteerde 
de vogelzang niet letterlijk, maar vergrootte de 
ritmische patronen en intervallen uit, om ze op 
klassieke instrumenten speelbaar te krijgen. Zijn 
stukken zijn veeleisend, maar vragen van de musici 
geen onorthodoxe speeltechnieken.
Andere componisten gingen wel gretig experimen-
teren met nieuwe speeltechnieken: de zoge-
noemde extended techniques. John Cage klemde 
gummen en paperclips tussen de snaren van zijn 
piano, zodat het instrument ook kan klinken als een 
gamelan. Arnold Schönberg liet zijn zangeres in 
Pierrot Lunaire zingend spreken. Fluitisten gingen 

multiphonics spelen, twee tonen tegelijk, door hun 
fluit op een felle manier aan te blazen. De schrille 
klank nemen componisten voor lief. Ze laten het 
ideaal los dat muziek welluidend moet klinken. 
Een bevrijding. Het echte leven is ook verre van 
aangeharkt. We razen tomeloos voort in een heelal 
vol chaos. Vergeet de harmonie der sferen. 
De avant-gardisten vonden nieuwe methodes om 
allerhande vogelklanken te imiteren en deinsden er 
niet voor terug om met hypercomplexe vogel-
zangritmes musici op de proef te stellen. Met hun 
grensoverschrijdende klankverkenningen vonden 
ze bovendien een nieuwe vocabulaire om in hun 
muziek ver buiten de realiteit te treden, en zelfs 
waanzin te verklanken.

De Britse componist Peter  
Maxwell Davies liet 
vogels in zijn oeuvre 
met regelmaat neerstrij-
ken. Zijn markantste 
vogelstuk is Eight Songs 
for a Mad King uit 
1969. Hij componeerde 
de twintigste-eeuwse 
klassieker voor bariton 
en zes musici nadat 
de historicus Steven 
Runciman hem het 
orgeltje had laten beluis-
teren, waarmee de 
krankzinnig geworden 
Koning George III aan 
het eind van zijn leven 
muziek van Handel 
voorspeelde aan zijn 
goudvinken. 
Eight Songs was een 
vooruitstrevend stuk. 
De fluitist, klarinettist, 
violist en cellist krijgen 
ook een theatrale rol. 

de koning dronken over het toneel zwalkt. Daarom 
zijn we overgestapt op waterflesjes. In de HEMA 
heb ik bezemstelen en zwabbers gekocht, om ze te 
bespannen met gitaarsnaren, met een bierblik als 
klankkast. Als je er een groot blik onder zet, krijg je 
een verrassend groot volume.” 
Als arrangeur nam hij meerdere composities van 
Handel onder handen, waaronder het iconische 
orgelconcert The cuckoo and the nightingale dat 
hij omwerkte voor het draaiorgel van Museum 
Speelklok en klein ensemble. “Ik ben dol op 
Handel! Mijn vrouw is barokviolist. De boeken over 
barokmuziek en historische uitvoeringspraktijk 
staan rijen dik in onze boekenkast. Dat hielp me om 
de basso-continuo-partijen te kunnen bewerken 
voor het New European Ensemble.”
OPERA2DAY vroeg hem om Handel binnenstebui-
ten te keren. Het liep anders. “Uiteindelijk heb ik 

veel meer van Handel intact gelaten. De muziek 
moet in de voorstelling een organisch geheel 
vormen. Ik heb weinig veranderd aan de noten van 
‘He spake the word’ uit Israel in Egypt, hoewel ik 
muziek voor honderdkoppig koor en barokorkest 
moest reduceren voor één bariton en zes musici. 
Toch klinkt het arrangement krankzinnig, omdat ik 
de koning afwisselend de sopraan- en de bariton-
partij laat zingen, met verschillende stemmetjes, 
net als Gollum in Lord of the Rings. 
Handel past goed naast de muziek van Peter 
Maxwell Davies, die zijn barokcollega meerdere 
keren citeert. “Het is echt een stuk uit de jaren 
zestig, waarin allerlei stijlcitaten langskomen. 
Maxwell Davies doet dat enorm overtuigend, want 
je ervaart zijn het stuk als een hechte compositie en 
niet als muziek die zoals veel andere polystilistische 
stukken van de hak op de tak springt.”

Ook in de hedendaagse kunsten blijven vogels 
inspireren. Voor de nieuwe productie The Mad 
King van opera en muziektheatergezelschap 
OPERA2DAY maakte de jonge componist Brendan 
Faegre een muzikaal universum waarin vogels een 
hoofdrol spelen. 
Hij bouwde zijn nieuwe instrumenten met glas-
werk, pvc-buizen, bezems, groenten en fruit. “Met 
groenten en fruit kun je prachtige instrumenten 
maken. Wortels zijn heel geschikt om fluitjes 
van te maken. Maar ook bleekselderij, appels en 
zoete aardappels klinken goed! Bieten hebben 
een fraai timbre, maar zijn onpraktisch. Als je ze 
hebt aangeblazen lijk je felrood gestifte lippen te 
hebben. Bovendien geven je handen af op alles 
wat je aanraakt. De textuur van de groenten en het 
fruit moet zo hard mogelijk zijn. In de Albert Heijn 
heb ik ruim een uur rondgekeken voor de beste 
appels en wortels. De medewerkers dachten dat ik 
knettergek was geworden!”
De koning laat zijn vogels opschrikken door met 
zijn slippers op PVC-buizen te spelen. Ook dat 
instrument bouwde Faegre zelf. “Het is fijn om niet 
alleen te componeren, maar ook als ambachtsman 
actief te zijn. Ik heb gelukkig ervaring. Om bij te 
verdienen heb ik als student in de zomervakantie 
geklust als bouwvakker. Daar moest ik ook werken 
met PVC-pijpen. Die heb ik goed leren kennen. 
Je kunt er geweldige slagwerkinstrumenten mee 
maken, met pijpen in verschillende groottes en 
toonhoogtes.”
Ook flesjes worden bespeeld. “Het luistert heel 
nauw met hoeveel water je ze vult. We waren van 
plan om bierflesjes te gebruiken, maar de regisseur 
Stefano Simone Pintor wilde niet suggereren dat 

Het was in 1995 wereldnieuws. Archeologen 
vonden in Slovenië het oudste muziekinstrument 
ooit: een fluitje dat Neanderthalers 50.000 jaar 
geleden hadden gesneden uit het bot van een 
holenbeer. De vondst toonde dat wij al tientallen 
millennia inspiratie vinden in de muziek die ons 
door vogels dagelijks wordt toegefloten.

Opgesloten in hun kooi personifiëren zij de goud-
vinkjes van de koning. Ze kwetteren met traditionele 
en grensverleggende klanken. Soms welluidend  
en ritmisch heel precies. Maar ook verontrustend 
schril, bijvoorbeeld in spookachtige glissandi en 
flageoletten van de strijkers. 
De bariton die Koning George III vertolkt, produ-
ceert ook vogelklanken. Om de koninklijke krank-
zinnigheid geloofwaardig te vertolken moet hij ver 
treden buiten de comfortzone van zijn traditionele 
vocale techniek. Zijn partij beslaat ruim vijf octaven. 
Hij moet schreeuwen en huilen, en zelfs samen-
klanken voortbrengen met raspende keelklanken. 
Met de musici imiteert hij bovendien vogelgeluiden 
op zelfgemaakte instrumenten (uit groeten en 
fruit). Het blijkt na vijftig millennia nog altijd een 
genoegzaam tijdverdrijf.

BRENDAN FAEGRE 
IN DE ALBERT 
HEIJN 

‘ De beste 
vogel- 
geluidjes 
komen van 
appels en 
wortels’ 



VOGELAARS VAN DE
MAAND

Wiebe-Pier Cnossen komt uit een  
cultureel nest. Zijn vader was musicus en zijn 
moeder actrice met een passie voor opera. Stiekem 
zong zij boven het nest van het Cnossen-kuiken 
hele opera’s. Dit eitje was vroeg gelegd en werd 
langzaam uitgebroed tot Wiebe-Pier besloot zang 
te studeren aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag. Hij studeerde in 2001 af en deed de 
Nieuwe Opera-academie als masteropleiding waar 
hij met de rol van vogelman Papageno afstudeerde. 
In 2021 alterneert hij met Charles Johnston in de 
voorstelling The Mad King van OPERA2DAY.

Bariton Charles Johnston groeide op tussen 
de Engelse Tjiftjafs en woont tegenwoordig tussen de 
stadsduiven in het mooie Londen. Vogelliefde werd 
ook hem met de paplepel ingegoten en hij verlaat 
zelfden het huis zonder zijn verrekijker. Als een ware 
trekvogel spreidt hij al jarenlang zijn vleugels uit over 
de grote operahuizen van Europa. Hij zong Rossini 
in Spanje, Mozart en Debussy in Frankrijk en Peter 
Maxwell Davies, Hindemith en Walton tijdens het 
Jardins Musicaux festival in Neuchâtel in Zwitserland. 
In 2021 alterneert hij met Wiebe Pier Cnossen in de 
voorstelling The Mad King van OPERA2DAY.

Iedere maand zet BIRDLIFE twee vogelaars in de spotlight. In het kader van het muzikale thema 
stelde onze gastredacteur twee vogelliefhebbende baritons voor. Wiebe Pier Cnossen uit 
Bussum en Charles Johnston uit Londen hebben meer gemeen dan hun zangstem.



We organiseren met vogels zelfs zangconcoursen.  
In de zestiende eeuw kwamen Vlamingen op het idee 
vinken tegen elkaar te laten uitkomen. De opzet van 
de Vlaamse vinkenwedstrijd is sindsdien hetzelfde 
gebleven. De vink die binnen een uur de meeste rie-
dels fluit, wint de competitie. Artistiek weinig verfijnd. 
Alsof je in een pianoconcours de kandidaat laat win-
nen die de snelste toonladders speelt. Denk niet dat 
het vogelzangconcours maar een handjevol vinken- 
gekken boeit. In Vlaanderen zijn niet minder dan 
16.000 vinkeniers actief!
Voor een buitenstaander is de vinkencompetitie een 
surrealistisch spektakel. Langs de weg, meestal op 
het platteland, zit een onafzienbare rij vinkeniers met 
ieder één kooi met één vink. De afstand tussen elke 
‘speelkooi’ bedraagt al sinds de achttiende eeuw 
precies 2,40 meter. Die geringe afstand stimuleert 
de territoriumdrift van het gekooide beestje maxi-
maal. Hij begint te kwetteren alsof zijn leven ervan 
afhangt. Een vink besluit elke riedel met ‘suskewiet’, 
de zogeheten vinkenslag. Elke suskewiet wordt 
geteld. De vinkenier die na een uur de meeste turf-
jes heeft gezet, wint de competitie. Door de vinken-
bond aangewezen juryleden zien toe op een eerlijk 
verloop.
Door de eeuwen heen kende de vinkensport gru-
welijke excessen, waar dierenrechtenactivisten fel 
tegen protesteerden. Als een vink visueel is afge-
leid, fluit hij minder. Decennialang brandden de 

vinkeniers de ogen van de arme beestjes weg om 
hun blinde vinken fanatieker te laten kwetteren. 
Deze vinkenmishandeling is inmiddels bij wet ver-
boden. Nu worden de vogeltjes op andere manie-
ren gestimuleerd tot hyperactief zingen. Ze krijgen 
een eiwitrijk dieet, kunstlicht in hun kooi en wor-
den dag in en dag uit opgefokt met het gezang van 
soortgenoten op cd. Er is zelfs een dopingincident 
geregistreerd. Een vink die in een uur 1278 keer had 
gesuskewiet, een record, bleek een stevige shot tes-
tosteron te hebben gekregen. Hoeveel stress kun je 
een vink aandoen?
Competitievinken mogen uitsluitend nog in gevan-
genschap worden gefokt. Vangen in het wild is ten 
strengste verboden. Elke vink krijgt een ring om zijn 
pootje en een officieel papier dat de onbesproken 
afkomst van het beestje nauwgezet documenteert. 
Grof geld kan een Belgische vinkenier niet meer ver-
dienen. De vinkenhouder die een competitie wint 
krijgt hooguit nog 5 euro en een bloem uitgereikt. 
Tel uit je winst. De vinkenliefde zit in Vlaanderen zo 
diep dat duizenden liefhebbers deze folklore deson-
danks in ere houden.

Wie met zijn prijsvink fortuin wil maken, kan zijn geluk 
beter beproeven in Guyana. Ook daar vinden vinken-
competities plaats. De competitie is minder tijdrovend 
dan in België. De vink die vijftig keer heeft gesuske-
wiet komt als winnaar uit de bus. Binnen een paar 

minuten is het bekeken. Maar je kunt er steenrijk mee 
worden. Guayanezen plaatsen op een vink soms een 
inzet van duizenden dollars. De Zuid-Amerikaanse 
vinkeniers zijn fanatiek. Ze laten hun vinken vangen 
in het wild, trainen ze met elke denkbare methode 
en verhandelen ze voor grof geld. Het is zo’n geliefd 
tijdverdrijf dat ook geëmigreerde Guyanezen in New 
York voor vinkencompetities samenkomen: op zonda-
gen in parken in Brooklyn en Queens.
De vinken worden vaak illegaal de VS ingevoerd 
en verkocht voor tussen de drie- en vijfduizend 
dollar. Een supervink is een statussymbool, net 
als een renpaard. Vinken moeten na hun ver-
huizing officieel twee weken in quarantaine.  
Maar veel Guyanezen lappen die regel aan hun laars.  
Een zorg voor de autoriteiten. Die zijn als de dood 
dat illegale vinkjes met vogelgriep de pluimvee- 
industrie totaal kunnen ontregelen. 
 

Verfijnder gaat het eraan toe in de zangvogelcompeti-
ties in Thailand, in de zuidelijke provincie Narithawat 
om precies te zijn. De vogelhouders leveren daar 
geen strijd met vinkjes, maar met roodoorbuulbuuls 
die alleen in Zuid-Oost Azië voorkomen en prachtig 
zingen. Terwijl de Belgen en Guyanezen hun vinkjes 
in bescheiden kooitjes proppen, gunnen hun Thaise 
collega’s elke vogel een paleisje: een prachtige bam-
boekooi met een kleurrijke draperie. Die sierkooien 
worden feestelijk hoog opgehangen. Het visuele  

spektakel vindt wekelijks plaats. Het hoogtepunt 
is het groots opgezette jaarlijkse concours, waar 
ook vogelhouders uit Maleisië en Singapore naar-
toe reizen en dat duizenden bezoekers trekt. Een 
schril contrast met de plattelandse vinkenverenigin-
gen in Vlaanderen en de schimmige competities in  
New York.
In Thailand vinden twee soorten concoursen plaats: 
bij de ene competitie draait het om de kwantiteit.  
De buulbuul die de meeste riedels fluit, is de 

onbetwiste winnaar. In de andere competitie staat 
de kwaliteit centraal. De juryleden beoordelen de 
vogels op de helderheid van hun timbre, de variatie 
waarmee ze kwinkeleren, hun artistieke verbeel-
dingskracht en de sierlijkheid waarmee ze rond-
hopsen in hun kooi. Maar smaken verschillen. Over 
de uitslag vinden verhitte debatten plaats, net als 
bij muziekconcoursen voor violisten, pianisten en 
zangers. 

Helaas een trieste slotnoot. Ook in Indonesië vinden 
zangvogelcompetities plaats. Die brengen complete 
vogelpopulaties in gevaar. Alleen op het eiland Java 
vinden al duizenden wedstrijden plaats. Ieder jaar 
worden naar schatting miljoenen zangvogels gevan-
gen in de steeds verder teruggekapte regenwouden. 
Omdat de Javaanse bossen steeds minder zangvo-
gels bieden, wijken stropers ook uit naar Sumatra en 
Borneo. De overheid grijpt niet in. De Indonesische 
president Joko Widodo is zelfs een van de fanatiekste  
zangvogelverzamelaars. Hij doet mee aan de vogel-
competities en deinst er niet voor terug voor de 
zeldzaamste vogels meer dan honderdduizend dol-
lar te bieden. Vogelliefde dreef niet alleen de Britse 
koning Georg III tot waanzin.

ZANGVOGEL- 
COMPETITIES: 
VAN FOLKLORE 
TOT GROF GELD

Vogels zijn van nature extreem competitief. Vooral de 
mannetjes sloven zich uit, om vrouwtjes in hun nest 
te krijgen. Pauwen troeven elkaar af met de kleuren 
van hun staart. Paradijsvogels dansen elegant in het 
rond. Prieelvogels versieren hun nest met felblauwe 
veren en fleurige bloemblaadjes. Andere vogels zijn 
minder artistiek. Ze belagen hun rivalen gewoonweg 
met bruut geweld. De kemphaan of mannetjesputter 
die de strijd wint, voert het vrouwtje mee als trofee.
 
Muzikale vogels wedijveren met elkaar door uitbun-
dig te zingen. Ze bakenen er ook hun territorium 
mee af. Luister op een zomeravond naar een zwerm 
nachtegalen. Gelijk valt op dat sommige nachtega-
len extra uitblinken met improvisatiekunst en hoge 
trillers. Pure competitie!
Al sinds mensenheugenis mengen we ons in de 
vogelcompetities, voor eigen gewin. Als we de natuur 
naar ons hand kunnen zetten, laten we dat niet na. 
De strijdlust van hanen buiten we uit in gevech-
ten waarin ze elkaar tot bloedens toe belagen. 
Toeschouwers sluiten weddenschappen af voor dui-
zelingwekkend hoge bedragen. De navigatiekunst 
van postduiven exploiteren we door ze honderden 
kilometers te laten vliegen. De duif die als eerste zijn 
hok terugvindt, krijgt goud omgehangen. De duiven- 
melker kan het prijsdier doorverkopen voor een 
fortuin.



Voor het uitbreken van dodelijke epidemieën hou-
den we vaak dieren verantwoordelijk. Covid-19  
wijten we aan met virus besmette vleer-
muizen in China. Maar het is onterecht 
dat we hen bestempelen als  
zondebok. De hoofdschuldige  
die het zwarte ei van de 
huidige pandemie heeft 
gelegd, is de mens zelf.

Covid-19 heeft ons 
bestaan onderste-
boven gehaald op 
een manier die 
ons nog lang 
zal heugen, ook 
als de pandemie 
voorbij is.  
Maar hoe dra-
matisch de afge-
lopen maanden 
ook zijn geweest, 
de uitbraak van 
Covid-19 is geen 
unieke gebeurtenis. 
Covid-19 is een 
zoönose: een ziekte 
die bij dieren is 
ontstaan en door een 
mutatie naar ons 
kon overspringen. 
Maar het coronavi-
rus is niet het enige 
zoönotische virus dat 
een epidemie heeft 
veroorzaakt.  
Ook ebola, hiv en 
influenza zijn via dieren  
op ons overgedragen.
De vorige wereldomvattende pan-
demie, de Spaanse griep uit 1918, is 
ontstaan bij wilde vogels in de Verenigde 
Staten. Amerikaanse soldaten die in Europa 
gingen vechten tijdens de Eerste Wereldoorlog 
brachten de ziekte mee. Zo kon de Spaanse griep 
zich verspreiden over de hele wereld. Vijftigmiljoen 
mensen kwamen om: ongeveer twee procent van 
de wereldbevolking.
Onderzoek heeft uitgewezen dat elke griepvari-
ant van vogels afkomstig is. Dat we de afgelopen 
decennia steeds vaker door nieuwe griepvirussen 
zijn getroffen, komt mede door onze steeds grotere 
impact op het milieu. Wetenschappers hebben ons 
al een tijd lang gewaarschuwd dat het niet de vraag 
is of, maar wanneer een nieuwe pandemie ons zal 
treffen: zijn “zwarte ei” bij de mensen legt.

Door menselijk handelen verliezen vogels steeds 
grotere delen van hun leefgebieden. Watervogels 
als eenden en ganzen en kustvogels zoals meeu-
wen zijn natuurlijke dragers van het griepvirus. 
Het lijkt deze vogels in het wild niet veel kwaad te 
doen, waardoor het virus zich snel kan verspreiden. 
Tijdens de vogeltrek komen vogels bij duizenden of 

tienduizenden samen op stranden, in moerassen 
en andere natuurlijke habitats.  
Omdat hun leefomgeving steeds kleiner wordt, 
strijken ze steeds dichter bij ons neer. Dat ver-
gemakkelijkt het overspringen van gemuteerde 
virussen waaraan we nooit eerder zijn blootgesteld. 
Het besmettingsgevaar neemt nog verder toe.  
We veranderen het landschap op een schaal 
die nog nooit eerder is vertoond. Alleen al in de 
afgelopen veertig jaar is wereldwijd een gebied 
ter grootte van Europa ontbost. In de afgelopen 
eeuw hebben we de helft van onze regenwouden 
verwoest. We verstoren de ecosystemen van de 
vogels, jagen op ze, bouwen onze huizen en hou-
den vee naast hun leefgebied. 
De intensieve veeteelt is zelfs een van de groot-
ste boosdoeners. Een onderzoek van Columbia 
University en de EcoHealth Alliance toont aan 

dat de toenemende landbouw en veeteelt, waar 
bossen en regenwouden voor moeten wijken, 
ongeveer 30% van de nieuwe opkomende ziekten 
heeft veroorzaakt. 

Door de verstoring van hun leefgebied en de door 
ons veroorzaakte klimaatverandering, komen 
gezondheid en immuniteit van vogels steeds meer 

onder druk te staan, waardoor virussen zich 
makkelijker kunnen verspreiden. Vogels leg-

gen met ziekteverwekkers onder hun leden 
steeds grotere afstanden af. Wanneer hun 

uitwerpselen in contact komen met water 
of voedsel, kan een virus ons pluimvee 
besmetten. 

Door de ontwrichting van de 
biodiversiteit raakt bovendien het 

biologisch evenwicht verstoord.  
Als roofdieren verdwijnen, 

neemt het aantal prooidie-
ren zoals ratten en muizen 

snel toe. Ook zij dragen 
ziekteverwekkers bij zich 

die naar mensen kunnen 
overspringen. 

Tot slot is ook de 
slechte hygiëne bij 
de dierenhandel 

een oorzaak van 
virusuitbraken. 

Met 7,8 mil-
jard mensen 
op aarde is 
er een grote 
vraag naar 
dieren voor 

consumptie, 
naar dierlijke 

producten en 
naar exotische huis- 

dieren. De manier waarop 
we dieren vangen, huisvesten, vervoe-

ren en doden brengt grote risico’s met zich mee. 
De handel in wilde dieren op de ‘wet market’ in 
Wuhan speelde waarschijnlijk bij de verspreiding 
van het coronavirus een cruciale rol. Daar kon het 
virus van de ene soort naar de andere oversprin-
gen. Weggerukt uit hun natuurlijke leefomgeving 
worden dieren op zulke markten omringd door 
andere wilde dieren, huisdieren en mensen.  
Een drukte van belang.

Hoewel vernietiging van leefgebieden, klimaat-
verandering en dierenhandel ons welzijn op 
talloze manieren bedreigen, gaan we door met 
deze destructieve praktijken omdat we prioriteit 
geven aan de kortetermijnwinst van relatief weinig 
mensen. We negeren het langdurige lijden van alle 
anderen – mens en dier. Laten we ons dat realise-
ren als we weer eens vogels de schuld willen geven 
van een nieuwe dodelijke griepgolf.
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WETENSCHAPPELIJKE NAAM Columbus Hostia Piacularis

VERENKLEED ‘À la mort’-grijs, met fl etse witte accenten.

WEETJE Hij wordt over het algemeen beschouwd als ongedierte, maar zijn 

vermogen om ziekten te verspreiden is desondanks vrij laag. Er is een kleine 

kans om een schimmel- of bacteriële infectie op te lopen door contact met 

duivenpoep, maar dat komt weinig voor. Mensen zijn wel geneigd deze lastige 

vogels te doden en ze komen trouwens ook behoorlijk vaak onder een auto. 

ZONDEBOKDUIF

WETENSCHAPPELIJKE NAAM Bubo Arcanus

VERENKLEED Een mix van bruin, zwart en grijs, een zeer geschikt camoufl agekleed.

WEETJE Deze uil is buitengewoon op zijn privacy gesteld en hij brengt zijn tijd 

liefst door in een vrijwel voortdurende winterslaap. Zijn levensverwachting is 

ongeveer de helft van die van andere uilen en het komt maar hoogst zelden tot 

een paring: de reden dat hij geldt als een bedreigde diersoort.

SPOOKUIL

Ontdek vijf nieuwe 
vogelsoorten die het 
afgelopen jaar zijn 
ontdekt.

Scan de QR-code voor meer 
informatie over deze vogels

WETENSCHAPPELIJKE NAAM Fringilla Bona Bona
VERENKLEED Oogverblindend geel en groen.
WEETJE De eigenaardige naam komt van de zwanenzang van deze vink, die wonderlijk genoeg tot een paar seconden na zijn dood aanhoudt. Dan verandert het lied in wegstervende schurende tonen waarin het berustende Engelse “fi ne” te herkennen valt.

FAIN-FAIN VINK
WETENSCHAPPELIJKE NAAM Ara Obloquitur

VERENKLEED Veel verschillende kleuren, willekeurig verspreid over hun kleed. 

WEETJE Zoals de naam al doet vermoeden, houdt deze vogel er van om op de 

rug of schouder van een man te zitten en allerlei kwalijks in zijn oor te fl uisteren. 

Dat maakt hem tot de inspiratiebron van de klassieke piraten-iconografi e en een 

symbool van samenzweringstheorieën. 

ACHTERBAKSE 

PAPEGAAI

W
ET

EN
SC

H
A

PP
EL

IJ
KE 

N
A

A
M

 Phoen
ico

pte
ru

s P
er

eg
rin

us

V
ER

EN
KLE

ED
 B

ee
ld

pale
nd ro

ze
 m

et
 w

itt
e a

cc
en

te
n

W
EE

TJ
E In

 te
gen

ste
llin

g to
t a

lle
 an

der
e fl

 am
ingoso

orte
n is

 d
e P

elg
rim

fl a
m

ingo 

de e
nige v

ar
ian

t m
et

 ee
n ko

rte
 hals

. 

PE
LG

RI
M

FL
A

M
IN

GO



DA
KING'S

FAVOURITE

Advertentie


