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Marco Houtschild (midden) declameert zijn gedicht over kauwen tijdens de vogelverzenwandeling. © William Hoogteyling 
 

Voor elke vogel een passend vers 
CULEMBORG - Vogels spotten en tegelijk poëzie beleven: dit weekend was het mogelijk tijdens een 

tweetal Vogelverzenwandelingen in Culemborg. 

Bas Moerman 21-11-21, 15:54 

De combinatie klinkt veelbelovend: wandelen, vogels kijken en luisteren naar gedichten. Dus verzamelen 

geïnteresseerden zich zaterdagmiddag tegen twee uur bij het aangekondigde startpunt - rugzakjes op de rug, de 

wandelschoenen dubbel gestrikt en verrekijkers in de aanslag. 

Vogelverzenveldgids 

We staan bij het Bomvrij Gebouw Noord op Werk aan het Spoel, een complex dat deel uitmaakt van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie, sinds kort trotse veroveraar van een plekje op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Voor het 

historische bouwwerk, dat met gras is bedekt en tegenwoordig functioneert als culturele ontmoetingsplek, 

verwelkomt Marco Houtschild (1962) de deelnemers en vertelt wat ze kunnen verwachten van de anderhalf uur 

durende struintocht. 

 

,,Ons motto van vanmiddag is ‘spot in het veld een vogel, zoek die op in de gids en beleef een poëtisch moment’”, 
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vat hij zijn initiatief samen. Met de gids bedoelt de voormalige stadsdichter Houtschilds Beknopte 

Vogelverzenveldgids, een bundel met zeventig korte gedichten die enkele wandelaars bij zich dragen. 

Spot in het veld een vogel, zoek die op in de gids en beleef een poëtisch moment 

Marco Houtschild 

Bijrol wordt hoofdrol 

Al wandelend vertelt de natuurliefhebber uit Culemborg, die in de afgelopen 25 jaar ruim achthonderd gedichten 

schreef en tien bundels publiceerde, hoe hij op het idee kwam voor de vogelgids. ,,Ik realiseerde me dat vogels 

opmerkelijk vaak een bijrol spelen in het werk dat ik schreef. Ze vliegen als het ware op de achtergrond voorbij. In 

dit boekje geef ik ze een hoofdrol. Elke pagina is gewijd aan een andere soort.” 

 

Als het negenkoppige gezelschap een hoogstamboomgaard passeert, fladderen een paar kauwen voorbij. Tijd 

voor de poëet om in actie te komen. Hij schetst het karakter van de vogel en vertelt hoe intelligent de beestjes 

zijn.  

 
Kauw. © Jaco Walhout 

Zoetgevooisde stem 

Dan bladert hij door de gids, op zoek naar het vers dat bij de soort hoort. “Ja hoor, ik heb het, en het heet Zoal 

Niet”, kondigt hij na een korte stilte aan. Dan leest hij met zoetgevooisde stem de strofen voor. 

 

,,Wat je nu zoal niet meemaakt: je ziet niet hoe de kauwen uit de boomgaard opvliegen, je ruikt de weeë walm 

van het fluitenkruid niet, je hoort geen pesterige grapjes en je krijgt geen natte kont omdat je niet naast me zit.” Er 

wordt even gegiecheld. Dan volgt een applausje. 

Grasmussen 

Ook een limietpaal in de Goilberdingerwaard is aanleiding voor de dichter/groepsleider om stil te staan en een 

vers voor te dragen. ,,Hierbij hoort mijn gedicht over grasmussen”, legt hij uit. ,,Dat zijn trekvogels die in Senegal 
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overwinteren.” Opnieuw luisteren de wandelaars geboeid terwijl hij zijn gedicht declameert. 

 

,,Pas na de grasmusseninvasie verloor ik dit jaar mijn somberheid. Ik zat op m’n vaste limietpaal en dronk met 

grote teugen van al het gefladder en gezang. Hoe was het in Senegal, jongens? Om zo weer deelgenoot te 

worden van het grotere geheel - alleen al dat is helend.” 

 
Grasmus. © Gerrit Jansen 

Vogelillustraties 

De tekeningen in de gids waar het tijdens de wandelingen op zaterdag- en zondagmiddag om draait, zijn van Rop 

Philippi (1957). Ook hij loopt mee met het gezelschap. De geboren Culemborger werkt al 40 jaar als beeldend 

kunstenaar en heeft zijn atelier in de middeleeuwse toren van de stadspoort in het stadscentrum. 

 

Zijn 64 vogelillustraties vervaardigde hij met Oost-Indische inkt. In een van de ruimten van het Bomvrij Gebouw 

worden de originelen geëxposeerd. Philippi: ,,Het was de eerste keer dat ik vogels tekende en ik was verbaasd 

hoe mooi ze zijn.” 

Het was de eerste keer dat ik vogels tekende en ik was verbaasd hoe mooi ze zijn 

Rop Philippi 

Wandeling biedt iets extra's 

Ondanks het miezerige weer en de modderige paden tonen de deelnemers zich enthousiast over de excursie. 

Astrid Rosenbrand en Helma Bokhove, vriendinnen en vroegere buurvrouwen uit Maarssen, wandelen vaak 

samen. ,,Dat is op zich al leuk, maar deze wandeling biedt nog iets extra’s”, vindt eerstgenoemde. ,,Een unieke 

combinatie in een unieke omgeving die we nog niet kenden”, zegt Bokhove. 

 

Rolien Walinga vertelt dat ze haar vogelspothobby te danken heeft aan Marco Houtschild. ,,Ik kwam hem ooit 
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tegen op de dijk en hij nam me een paar uur mee op vogelspeurtocht”, vertelt de Culemborgse. ,, Door hem ben 

ik hieraan verslingerd geraakt en heb ik deze verrekijker gekocht.” 

Pap-en-mam-gedichten 

De samenwerking tussen de voormalige stadsdichter en de beeldend kunstenaar, die in 2019 begon, is niet 

beperkt gebleven tot de veldgids. ,,Toevallig is vandaag ons nieuwe gezamenlijke project verschenen”, aldus 

Philippi. Het boekje heet Ouder en ouder.  

 

,,We noemen het de pap-en-mam-gedichten, want het gaat over vaders en moeders. Ik maakte de beeldcollages 

en onze stadgenoot Hans Bassa tekent voor de vormgeving.” Beide bundels zijn te koop via 

marcohoutschild.com. 

De Gelderlander 22-11-2021 


