
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 tweede deel bespreekt in alfabetische volgorde zesentwintig 
vogelnamen, van aalscholver tot lepelaar, waar de nieuwsmedia het vaakst aandacht aan besteden. 
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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Aalscholver vist forelvijvers leeg  •  Bejaarde vindt eerste kievitsei  
•  Drie jongens martelen snip  •  Parkieten bezetten hoofdstad  •  
Gans loopt agenten op een hoopje  •  Loden kraai voor schutter 
bruine ekster  •  Kerkuil zet kwaad bloed bij parochianen  •  Zwa-
luwen krijgen twintig modderpoelen  •  Rugzak voor koolmezen  •  
Ganzen zonder lever gevonden  •  Kraaien bombarderen serre  •  
Kraaien ‘slopen’ Europees parlement  •  Loodvrije benzine nekt 
mus  •  Oorlog tussen boeren en ganzen  •  Portefeuille aan eenden 
gevoerd  •  Spuitje dreigt voor gans Honkie  •  Queen getroffen 
door korhoen  •  Fazant Psycho belaagt postbode  •  Kwartels ster-
ven in brand  •  Picknickslootjes voor de lepelaar  •  Mussentelling 
is groot succes  •  Rotganzen belagen voetbalveld  •  Pandabrood 
is goed voor ijsvogels  •  Buizerd valt trimster aan  •  Eend ver-
lost van kruisboogpijl  •  Pikgrage kauwen slopen rieten kap  •  
Omstreden futennest naast supermarkt vernield  •  Ekster steelt 
kunstteen  •  Koolmees ruimt rupsen voor appelteler  •  Porsche 
tegen wilde eend: één dode  •  Massagraf van kraaien ontdekt  •  
Kraanvogel terug na 250 jaar  •  Kerkuil in de haard  •  Boeren-
zwaluw houdt van chic  •  Aardopwarming baart nieuwe mees  •  
Koekoek verbreekt stilte  •  Eerste zwaluw is er!  •  Met twaalf 
huiszwaluwen op reis naar Italië  •  Jefke de mus krijgt brief van 
koning  •  Gemeente bestrijdt eksters  •  Kwartels sterven in brand  
•  Kraaien pikken lammetje dood  •  Leraar vangt pratende kauw  
•  Geen snipper snip in houtsnippenmousse  •  Boeren zien te veel 
houtduiven vliegen  •  Havik beschermt mosselen  •  Duizenden ei-
dereenden besmet met wormen  •  Vrachtwagen vol eenden gekan-
teld  •  Zoekers kievitseieren op de bon  •  Indiase parkiet verjaagt 

onze specht  •  Gierzwaluw kan niet tegen klussen
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