
Vogelnest oorzaak van brand  •  Oervogel spoorloos verdwenen  • 
Vogelstraat is ongerust  •  Ei van 15.000 jaar gevonden  •  Man 
smokkelt eieren in onderbroek  •  Eiersector zit met een ei  •  Kip-
pen doen koppen rollen  •  Vogelgriep bezorgt ons kippenvel  •  
Ook pinguïns vallen onder ophokplicht  •  Roken kan uw papegaai 
schaden  •  Dode duif verlamt watervoorziening  •  Parasiet be-
dreigt vinken Darwin  •  Botulisme hakt in vogelbestand  •  Regen 
van dode vogels na bliksem  •  Vossen bijten ganzen en fazanten 
dood  •  Miljard vogels te pletter tegen glas  •  Warm bad redt olie-
vogels  •  Noordzeevogels slikken teveel plastic  •  Vogels piepen 
zoals gsm  •  Vogelzang voor betere wijn  •  Giftige zangvogel ont-
dekt  •  Jeugd hangt nestkastjes  •  “Geen anti-vries in water voor 
vogels”  •  Vogelopvangcentrum zoekt 400 000 euro  •  Pastoor 
schiet duiven van dak  •  Vogeltjes eten space shuttle op  •  Vogel 
haalt straaljager neer  •  Klimaat misleidt vogels  •  Brutale hanen 
storen parkbuurt  •  Kaketoes blaffen zich naar brons  •  Duif raakt 
8000 kilometer uit koers  •  Vogelbescherming hekelt vuurwerk  •  
Zeldzame vogel gered uit soep maar toch dood  •  Kamervragen 
over doden roofvogels  •  Premie voor laten broeden grutto  •  Val-
ken beschermen auto’s in haven  •  Roofvogelhater aangehouden  •  
Homo’s klagen over fans groene reiger  •  Botsing door vogelpoep  
•  Klanten stichten vereniging voor cafépapegaai  •  Moordenaar 
smeekt om parkiet  •  Ex-vriendin laat 350 vogels vliegen  •  In 
zak en as na treursijzenroof  •  Tipgeld uitgeloofd voor Leo de beo  
•  Douane klist kopstuk vogelzwendel  •  Vogelvanger moet boeten 
van rechter  •  Invasie van pestvogels  •  Vogelshow lokt meer dan 
1000 vogels  •  Den Haag haalt ook met vogel wereldtop  •  Waar-
nemers zien op één dag 2 miljoen vogels passeren  •  Kinderen ver-
stoppen reuzenei voor regering  •  Kanaries maken teveel lawaai: 
gedagvaard  •  Zwangerschapspil voor duiven  •  Zondag kijkt heel 

Europa naar vogels  •  Aantal vogelsoorten daalt dramatisch
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Welke krantenkoppen versierde de huismus? Waarom en hoe vingen eksters of grutto’s de blik van 
de journalistiek? Rond 1985 pakte Jan Desmet zijn schaar en begon te knippen. Ruim twintig jaar 
later had hij meer dan 35 000 dagbladen doorgebladerd en kilo’s knipsels over vogels verzameld. 
Voor Vogels in de kop schiep hij orde en overzicht in tienduizenden krantenkoppen en kreeg zo 
toegang tot de avifauna in het hoofd van de mensheid. ‘Wethouder weg na doodschieten reiger’, 
‘Rotganzen belagen voetbalclub’, ‘Buizerd valt trimster aan’, ‘Spechten bedreigen ruimtevlucht’, 
‘Merel reist 4000 kilometer met bus’, ‘Woerden verkrachten steeds meer vrouwtjes’, ‘Vogelgriep 
bezorgt ons kippenvel’,… 
Nooit eerder werd zoveel nieuws over vogels samengebracht, gecatalogiseerd en in een levendige 
vertelling van achtergronden voorzien. 
Vogels in de kop telt drie delen. Dit eerste deel omvat de algemene hoofdstukken en een overzicht van 
het vogelnieuws – over pinguïn, kip en tientallen andere soorten – uit de voorbije decennia. 
Vogels in de kop is een hoogst origineel standaardwerk over hoe vogels mensen vertederen of hun 
leven vergallen, en ons blijven verpozen en verbazen. 

Jan Desmet (1957) is naturalist, publicist, en bewaarder van 
dierenerfgoed. Hij schreef onder meer Moeder Natuur naakt!, 
Stadsvogels, De natuur als assepoester, Kijk eens naar het vogeltje 
(over dierenliefde in de fotografie) en Van de liefde, van de 
hond. Hij onderhoudt twee websites en recenseert voor De 
Standaard der Letteren.

Over Van de liefde, van de hond:

‘Een even gedegen als uitdagend lees- en kijkboek.’ 
– De Limburger

‘…een indrukwekkende getuigenis van een particuliere obsessie, gebed in een brede cultureel-
historische context.’ – De Standaard

‘…een heerlijk boek, ook voor niet-hondenliefhebbers, juist omdat het zoveel zegt over de mens.’ 
– de Volkskrant

‘Desmet gaat veel verder dan zoetsappig geleuter over de onlosmakelijke band tussen de hond en 
zijn baasjes.’ – de Gelderlander
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