DE MUS
Hugo Lambrechts-Augustijns
Met de winter in aantocht zien we gemakkelijker de mus op ons terras verschijnen. In de
Middeleeuwen was het gebruikelijk ieder klein vogeltje met de naam ‘mus’ aan te duiden en
bij de heggenmus (Prunella modularis) is de naam gebleven1. Dit komt omdat in het vulgaatlatijn ‘muscio’ een kleine vogel betekende, afgeleid van het Latijnse musca, of een vlieg. Het
is een vliegenvanger en in het Frans kennen we nog het woord mouche voor een vlieg. In het
Middelnederlands duidde men het vogeltje aan met de naam musche en in het Oudnederlands
sprak men al van een mus. De heggenmus heeft een echte insectenetersnavel, dun en puntig,
maar eet in de winter vooral kleine zaadjes. De heggenmus is niet verwant met de huismus
(Passer domesticus) en de ringmus (Passer montanus), die beide diksnavelige zaadeters zijn.
De huismus is een standvogel en semi-gedomesticeerd terwijl de ringmus gedeeltelijk nog een
trekvogel is.
Op het platteland beschouwt men de huismus als schadelijk, omdat zij bijna alle soorten
granen eet. Maar zij ruimt ook talloze bladluizen en rupsen op. Omdat de mus ook
rondscharrelt tussen de onkruidzaten, blijven wat zaadjes aan hun veren hangen en deze
belanden dan op plekken waar ze niet gewenst zijn2. Op 21 juni 1817 werd te Hoogstraten ‘De
Musschengilde’ gesticht, met als doel de mussen uit te roeien3. In de stad gaat het aantal
mussen achteruit omdat de huizen in stadsvernieuwingsgebieden nauwelijks nestelgelegenheid
bieden4.
In Rusland zegt men: “Wie bang is voor een mus zal nooit gerst zaaien.” Strooi dus in de
winter wat graantjes, want je moet ons niet blij maken met een dode mus.
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