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Een onbekommerde 
brutale kwetteraar

‘Geen tevredener en gezel-
liger vogel dan de spreeuw’, 
schreef onderwijzer en na-
tuurkenner Jac. P. Thijsse in 
1906 in het Verkade-album 
Lente. Bekend zijn vooral 
de inktzwarte spreeuwen-
wolken. Maar de vogel is 
ook geniaal in het imiteren 
van allerlei geluiden. Op een 
IJburgs terras strijkt hij graag 
neer, verwachtingsvol om-
hoog turend of er iets lekkers 
op de grond valt.
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‘Thijsse was zo enthousiast over de 
spreeuw dat hij hem koos als ex-libris, 
het eigendomsmerkje dat mensen in 

hun boeken plakten of stempelden toen boe-
ken nog een begerenswaardig bezit waren’, 
vertelt Rob Baars, lid van de Vogelwerkgroep 
Amsterdam. ‘Onbekommerd, stond eronder. 
Dat typeert de vogel wel, zijn levenslust is 
ongeëvenaard en hij is nog brutaler dan de 
spreekwoordelijke huismus. Vergelijk hem 
eens met een merel, ook een echte stadsvogel 
inmiddels. Een merel vliegt meteen weg zo-
dra er een mens in zijn buurt komt, maar een 
spreeuw kaapt zomaar een patatje weg.’

Samen sterk
‘De spreeuw is een echt groepsdier’, zegt Edial 
Dekker, eveneens lid van de Vogelwerkgroep 
Amsterdam. ‘In steeds groter wordende zwer-
men zoeken ze een gezamenlijke slaapplaats 
om massaal op stok te gaan. Een duidelijke 
leider is er niet. Toch komen er tijdens al dat 
elegante zwieren en golven door de lucht 
geen botsingen voor. Uit onderzoek blijkt dat 
spreeuwen hun gedrag niet aanpassen aan de 
school, zoals vissen, maar goed letten op zes of 
zeven van hun buren en daarop hun vliegge-
drag aanpassen. Vogels aan de buitenkant van 
de zwerm voelen zich niet veilig en doordat zij 
naar het midden willen, ontstaan al die mooie 
vliegbewegingen. Dient zich een roofvogel aan, 
dan drommen de spreeuwen in een soort bol 
bijeen. Ze hebben het voordeel van de massa, 
die het voor de roofvogel moeilijk maakt om 
zich, met al die beweging, op één prooi te rich-
ten. Samen zijn ze sterk.’ Met een lach voegt 
hij eraan toe: ‘De klok van de Big Ben in Lon-
den viel zelfs even stil toen een grote zwerm 
spreeuwen op een van de wijzers landde.’

Spreeuw in de pot
‘Opvallend is dat, afhankelijk van de kou of de 
warmte, alle jonge spreeuwen gelijktijdig uit-
vliegen’, vertelt Rob. ‘Ook dat biedt weer veilig-
heid. Een roofvogel kan een dergelijke hoeveel-
heid niet zomaar op. Dat pakt anders uit als de 
jongen verdeeld over een langere periode uit 
het ei kruipen. In de middeleeuwen gingen de 
jongen vaak de soep in. In de zestiende en ze-
ventiende eeuw idem. Omdat spreeuwen graag 

in holtes broeden, hingen mensen spreeuwen-
potten aan de gevel van hun woning, een soort 
bloempotten met een afgeplatte bovenkant. 
Onder meer op het schilderij Winterlandschap 
met schaatsers van Hendrick Avercamp staan 
ze afgebeeld en op de gevelsteen van Rokin 
nummer 22 zie je er ook een voorstelling van. 
Inde Sprevpot staat eronder. Zodra de jonge 
spreeuwen op het punt stonden uit te vliegen, 
werden er stokjes voor de uitgang gestoken om 
dit te beletten. Het spreekwoord “Ergens een 
stokje voor steken” komt hier vandaan. Juist 
als je je vleugels wilt uitslaan en je in de ogen 
van de soepbereider op je vetst en op je lek-
kerst bent, voorkomt hij dat zijn buit ontsnapt 
en de vogel is gevlogen. Je veilige nest kan dus 
zomaar je val zijn.’ 
Enkele jaren geleden stond de vogel in een res-

taurant in Cothen op het menu, ondanks zijn 
beschermde status. De vogel richtte daar in 
boomgaarden zoveel schade aan dat er tijdelijk 
op mocht worden geschoten. Weggooien was 
zonde, dus serveerde het restaurant spreeuw 
op een bedje van verse sla. ‘In de jaren tach-
tig werden ze op de Antwerpse vogeltjesmarkt 
verkocht voor zeven frank, ook voor in de pot’, 
herinnert Rob zich. 

Haringstank
De aanwezigheid van de spreeuw stemt niet 
altijd tot vreugde. De hoeveelheid vogelpoep 
en het gezamenlijk gekwetter dat ook na het 
invallen van het donker nog lang doorgaat, 
vormen voor menigeen een bron van ergernis. 
Edial waarschuwt dat je absoluut een paraplu 
nodig hebt als een zwerm spreeuwen over je 

heen vliegt. In het centrum van Amsterdam 
kwam er een valkenier aan te pas om de vogels 
weg te krijgen, in het Rotterdamse Centraal 
Station gingen ze met laserstralen aan de gang. 
Edial: ‘Een Leeuwarder visspecialist hing op 
verzoek van bewoners in het Friese dorp Jub-
bega duizenden haringen in de bomen met de 
bedoeling de spreeuwen te verjagen. De stank 
moest het werk doen. Met de dag nam de stank 
toe, maar het beoogde effect bleef uit.’ 

Onbekommerd
Toch stellen veel mensen de aanwezigheid van 
de spreeuw juist op prijs. ‘Het is een fraaie 
vogel om te zien’, stelt Rob. ‘Het verenkleed 
is glanzend zwart met witte, iriserend brons-
groene en purperen spikkels. De spitse snavel 
is in het broedseizoen geel, de rest van het jaar 
grijszwart. De veronderstelling dat de spreeuw 
verwant is aan de merel klopt niet. Goed, er is 
een overeenkomst: het zijn allebei zangvogels. 
Maar daarvan zijn er nog veel meer. Een vogel 
behoort tot deze groep als hij twee afzonder-
lijke stembanden met bijbehorende luchtpij-
pen heeft, waardoor hij ingewikkelde zangpa-
tronen kan produceren. De spreeuw beschikt 
zelfs over een zangspierstelsel dat hem tot de 
allergrootste onder de zangers zou kunnen 
maken. Maar hij gebruikt zijn talenten om al-
lerlei geluiden na te bootsen. Als je in decem-
ber een wielewaal hoort, is het een spreeuw.’ 
Edial haakt in: ‘Hij imiteert niet alleen moei-
teloos andere vogels, maar ook kikkers, zoog-
dieren en geluiden van telefoons, piepende 
autoremmen, sissende treindeuren en langer 
geleden van matrixprinters. Uiteraard hebben 
spreeuwen ook hun eigen klanken, waaronder 
een langgerekte fluittoon die lijkt op het geluid 
van een vuurpijl.’ Het hele jaar laten ze van 
zich horen, onbekommerd, zoals Jac. P. Thijsse 
de vogel karakteriseerde.

Breugheliaanse taferelen
Van oorsprong kwamen spreeuwen enkel 
voor in de Oude Wereld. Edial: ‘In 1890 liet 

een apotheker zestig Engelse spreeuwen los 
in het New Yorkse Central Park. Hij vond dat 
alle dieren die voorkomen in de verzen van 
Shakespeare, ook in de Nieuwe Wereld niet 
mochten ontbreken. Omdat de vogels niet tot 
broeden overgingen, zette hij een jaar later 
nog eens veertig spreeuwen uit. Met resul-
taat. Ruim een halve eeuw later bereikten de 
spreeuwen de overkant van de Rocky Moun-
tains en nu is Noord-Amerika meer dan hon-
derd miljoen spreeuwen rijk.’ Ook in Nieuw 
Zeeland is de vogel geïmporteerd. Daar leggen 
de spreeuwen bij gebrek aan nestholtes hun 
eieren soms op de rug van een schaap. Tussen 
de dikke lagen wol vlechten ze keurige nestjes. 
Insecten om de jongen groot te brengen, zijn er 
rondom de schaapskudde altijd volop. ‘Voed-
sel en woning dicht bij elkaar, is altijd ideaal’, 
zegt Rob. ‘Die gelukkige omstandigheid heb-
ben ze ook op IJburg. Ze kraken de nestkasten 
van gierzwaluwen of zoeken een gat van een 
ventilatierooster. In het Diemerpark wemelt 
het van de larven van de langpootmuggen, 
dus hun kostje is wel gekocht.’ Maar er staat 
nog meer op het menu. Alles gaat erin: slak-
ken, wormen, rupsen, appels, kersen, druiven, 
vlierbessen… Voor de spreeuw breekt er een 
feest met Breugheliaanse taferelen aan zodra 
in september/oktober de vlieroogst begint. De 
vlier zit zo vol suikers dat de bessen gisten in 
de vogelbuikjes. Daarom heffen de spreeuwen 
waggelend hun dronkenmansliederen aan, 
vallen ze soms van hun stokjes, vertoont hun 
kenmerkende strakke vlucht ineens onver-
wachte slingers en bochten en landen ze als 
dronkenlappen. In die tijd van het jaar zijn 
spreeuwen op hun lolligst. Doordat weilanden 
verdwijnen en het grasland verdroogt als ge-
volg van bodembeheer, neemt helaas het aan-
tal van deze vogelsoort af.

Waar in Oost te zien?
Bij winkelcentra, bijvoorbeeld: 
• Winkelcentrum Brazilië
• Winkelcentrum IJburg

80.000 (!!!) 
knettereenzame 
Amsterdammers

Als ik deze column schrijf, is het half mei en is net de 
nieuwste Gezondheidsmonitor van de GGD gepre-
senteerd. Elke vier jaar voert de GGD Amsterdam 
een grootschalig onderzoek uit naar de gezondheid 
van volwassenen en ouderen, wonend in Amster-
dam en Amstelland. 

In de vragenlijst, die door ongeveer 40.000 Amster-
dammers wordt ingevuld, staan vragen over de ei-
gen gezondheidsbeleving, ziekten en aandoeningen, 
roken, lichaamsbeweging, psychische gezondheid, 
voeding, alcoholgebruik, mantelzorg en huiselijk ge-
weld. Ook vragen over sociale uitsluiting, over een-
zaamheid dus, ontbreken niet. 
Dit jaar bleek dat 80.000 Amsterdammers zich ex-
treem eenzaam voelen. 80.000!!! Dat is één op de 
tien. Vier jaar geleden waren het er ‘nog maar’ 
65.000.
Ik schrok me wezenloos van het cijfer. 
Een rekensommetje. Als ik alleen al kijk naar het 
appartementencomplex in de Indische buurt waar 
ik zelf woon - zes portieken met elk vijf woningen 
– zitten op die dertig adressen dus drie mensen te 
verpieteren achter het raam. Drie! Alleen al in mijn 
flat! 
Het doet gewoon pijn aan mijn hart dat in elke flat, 
in elk Amsterdams gebouw, mensen leven die min-
der dan één keer per maand andere mensen zien 
dan de kassière van de supermarkt als ze hun bood-
schappen doen, de apotheekassistente bij het opha-
len van hun medicijnen en de buurman die hen een 
knikje geeft bij de glasbak. 
Ik snap dat je in een stedelijke omgeving wat snel-
ler onzichtbaar bent, dat je in een dorp met maar 
één supermarkt en één brievenbus meer aanspraak 
hebt van je buren. Maar kunnen we niet iets doen 
met z’n allen? Een Zeeburgs eiland of de Indische 
buurt is toch eigenlijk ook gewoon een groot dorp? 
Zullen we hier en nu besluiten dat we de komende 
zomerperiode zoveel mogelijk buren leren kennen? 
Misschien een bankje initiëren op 1 en 2 juli, via het 
geweldige leer-je-buren-kennen-op-je-stoep-initia-
tief van Het Bankjescollectief? Of je aanmelden als 
Goede Buur via het Burennetwerk Amsterdam? Of 
Aardige Amsterdammer worden via De Regenboog 
Groep in je eigen postcodegebied, om iemand te 
helpen die er doorheen zit? Er zijn genoeg manieren 
om achter de voordeur te komen van mensen die 
niemand hebben, al kost het misschien soms wat 
moeite. 
Ik zeg: laten we samen strijden om dat schrikbaren-
de cijfer van 80.000 knettereenzame Amsterdam-
mers over vier jaar niet nóg hoger te laten uitvallen! 
Wie doet er mee? 

www.bankjescollectief.nl
www.burennetwerk.nl
www.deregenboog.org/aardigeamsterdammer
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