
EÉN ZINGENDE MUIS MAAKT NOG GEEN MUIZICAL 
 
Het zal je gebeuren: je hoort gefluit achter je en als je je omdraait sta je oog in oog met 
een grijsbruine muis. Het overkwam een schooldirecteur in Amerika in 1936. Hij was 
niet de eerste in de geschiedenis die geconfronteerd werd met een zingende of 
fluitende muis. 
 
De Drooglegging was net drie jaar daarvoor afgeschaft, maar van alcoholgebruik was 
Herbert Gensch niet te betichten. Bewoners van het Chicago Industrial Home for Children in 
Woodstock waren in december 1936 overtuigd dat ergens in het gebouw een kanarie 
rondvloog. Dagelijks hoorden ze tjilpen en kwelen. Dag na dag zochten ze het diertje, maar 
zonder succes. Tot op een dag de schooldirecteur gefluit achter zich hoorde. Hij draaide zich 
om en aanschouwde de verbazingwekkende bron: een kleine, grijsbruine muis.  
Hij werd gevangen en als Mickey, de zingende muis werd hij het wonder en vermaak van de 
school en de buurt. Tenminste, volgens Time Magazine. De Daytona Beach Morning 
Journal berichtte dat het diertje, dat op 18 
december een radiodebuut had, ‘Minnie’ heette. 
Haar gezang werd vergeleken met een 
roodborstje, een kanarie en ook een 
veldleeuwerik werd genoemd.  
Directeur Gensch was het meest gelukkig over 
het feit dat ze tijdens de uitzending zong, want 
‘wanneer ze begon te zingen, kon je haar niet 
stoppen, maar wanneer ze stopte, kon je haar 
niet overhalen weer te beginnen’. 
 
Ook Wolfgang Amadeus Muis was dol op nootjes 
Onder deze titel schreef Frans Buissink ooit een artikeltje in het tijdschrift Grasduinen. Goed 
gevonden als het zou gaan om een muizikaal kinderboek, maar het bleek een serieuze 
aangelegenheid. In een blad Zoologist uit 1857 werd verhaald hoe een engelse heer in het 
bezit kwam van een zingende huismuis (Mus musculus). Op een dag hoorde hij in zijn 
jachtkamer een fijn stemmetje zingen. Het leek alsof het geluid uit een kist kwam die in de 
hoek van de kamer stond. De bedienden verklaarden, dat ze zingen wel vaker hadden 
gehoord. De kist werd geopend, doch er was geen spoor van enig leven te bekennen. Het 
stemmetje kwam blijkbaar vanachter het behang. De nacht na die ontdekking werd een val 
gezet, een van het type dat het slachtoffer ongedeerd laat. De volgende ochtend bevatte 
deze een muis. Het dier werd in een kooitje geplaatst. De verbazing van de engelse heer 
steeg tot torenhoogte toen hij merkte dat de muis zo nu en dan een heus lied aanhief. Geen 
onsamenhangend gepiep, maar een melodieus gezang, voorgedragen met een betrekkelijk 
laag en enigszins omfloerst stemgeluid. Doch zo krachtig, dat het tot in alle hoeken van de 
kamer te horen was. De berichtgever uit de ‘Zoologist’ beschrijft het muizegezang als dat van 
een zangvogel, een tuinfluiter of spotvogel. De butler ten huize wist te vertellen, dat op koude 
dagen de muis aanzienlijk minder luid zong dan op warme. 
 
blije en serene verrukking 
Dit geval staat niet alleen. De American Naturalist van 1871 meldt een zingende prairiemuis 
(Hesperonymus michiganensis). Weer een andere bron vertelt van een gevangen bosmuis 
(Hesperonymus) in Florida die negen minuten aan één stuk door kon zingen, dan een 
seconde nodig had om op adem te komen en dan weer negen minuten lang voortgalmde 
‘met zichtbare inspanning van alle spieren van haar lijfje’. Deze ‘Hespie’, zoals ze genoemd 
werd, beschikte over nog meer verbazingwekkende vaardigheden. Omdat ze een echte 
wilde muis was, hield ze niet van kaas, zij at liever een sappige worm en was in staat om met 
een katachtige sprong een langs zoevende vlieg uit de lucht te plukken. 
 



De verschillende artikelen over zingende knaagdieren ontlokten een wetenschappelijke 
reactie aan de heer doctor R.A. Kellogg, bibliothecaris aan de Academie voor 
Natuurwetenschappen in San Francisco. Kellogg herinnerde zich dat hij in zijn jeugd een 
Maryland-marmot had, die kon zingen. “Het diertje zong als een kanarievogel, maar zachter 
en lieflijker. Ik zat vaak naar haar te kijken als ze 
zong, op een soort kinderlijke manier. Haar 
neusgaatjes en lipjes bewogen kleintjes. Haar 
snorharen vibreerden mee. En ze deed het met een 
air van blije en serene verrukking.” 
 
Een vraag die volgde, was of de zingende muis 
‘labial’ of ‘guttural’ is, ofwel wordt het met de lippen 
veroorzaakt of is het een keelklank. Dr. Lockwood, 
die de eerdere artikelen had geschreven, zei hierop 
dat het geluid ontegenzeggelijk geproduceerd wordt 
in het bovenste gedeelte van de keel, ofschoon 
tijdens het zingen de lippen en neusgaten merkbaar 
meebewogen. 
 
mannelijk signaal 
Normaalgesproken zingen muizen vaker, maar hun hoge liedjes zijn onhoorbaar voor 
mensenoren. Wanneer de frequentie zestien maal wordt verlaagd, zoals twee onderzoekers 
van de Washington School of Medicine in St Louis in 2005 deden, worden ultrasone geluiden 
van muizen duidelijk hoorbaar. De onderzoekers analyseerden die opnamen en ontdekten 
dat er duidelijke structuren inzaten. Omdat de vrouwelijke feromonen de muizen aanzetten 
tot meer zingen, ligt het voor de hand dat het gezang, net als bij vogels, een seksueel 
signaal is. De vrouwtjes zouden eraan kunnen afmeten hoe sterk en gezond een mannetje 
is. De ontwikkeling van vogelzang wordt veel gebruikt als modelsysteem om het menselijke 
spraakvermogen te onderzoeken. Misschien, concludeerden de onderzoekers, zijn muizen 
daarvoor veel geschikter. 
 
koor van zingende muizen 
Vijf jaar later hadden japanse wetenschappers in elk geval de genen van een muis zodanig 
aangepast, dat deze hoorbaar zong. Het nageslacht van de muis erfde de zingende 
eigenschap. In het laboratorium van de Japanners bevinden zich zo’n honderd zingende 
muizen. 
Wetenschappers weten inmiddels dat vogels verschillende geluidselementen combineren om 
een liedje te maken. De schikking van die elementen is aan ‘taalregels’ onderworpen. Om te 
achterhalen hoe die regels zijn ontstaan, hoopten de japanse onderzoekers met de muizen 
verder te komen. “Muizen zijn beter dan vogels, omdat ze zoogdieren zijn en zowel wat 
betreft hun hersenstructuur en andere biologische aspecten veel dichter bij de mens staan.” 
 
De onderzoekers confronteerden ‘gewone’ muizen met de zingende exemplaren om te zien 
welke uitwerking dat had. Leerden de muizen elkaar zingen? Uit de eerste experimenten 
bleek dat de ‘gewone’ muizen door de zingende muizen minder ultrasone trillingen 
voortbrachten. Dat zou erop wijzen dat de communicatiemethode van de zingende muizen 
zich als een dialect door de groep verspreidt. 
 
De onderzoekers ontdekten ook dat de zingende muizen harder zingen als ze in een 
vreemde omgeving zijn of met vrouwtjes geconfronteerd worden. Dat wijst erop dat de dieren 
met hun zang hun emoties of lichamelijke conditie aankaarten. 
 
strijd 
Of de muizenzang is aangeboren of aangeleerd was drie maanden later punt van discussie. 
Twee artikelen in het online wetenschappelijke tijdschrift PLoS ONE spraken elkaar tegen. 



Amerikaanse en Britse onderzoekers stelden vast dat de zang bij opgroeiende muizen 
steeds rijker en complexer wordt naarmate ze ouder worden. Muizen kunnen zang dus leren, 
concludeerden zij. 
Het team Japanse onderzoekers stelde daarentegen dat de gezongen wijsjes per 
muizenstam verschillen. Ze haalden pasgeboren muisjes weg bij de ene stam en plaatsten 
die bij een pleegmoeder van een andere muizenstam. De opgroeiende muisjes bleven het 
wijsje van hun eigen stam trouw. Muizenzang is dus aangeboren, concludeerden de 
Japanners.  
 
Ook in Nederland was er verschil van mening.Hoogleraar gedragsbiologie Johan Bolhuis van 
de Universiteit Utrecht had er in het NRC geen goed woord voor over. ,, Aangeboren, 
aangeleerd? Ik dacht dat we die discussie al lang hadden gehad. Het klinkt als een discussie 
uit de jaren vijftig, uit de tijd van Konrad Lorenz en Daniel Lehrman. Zelfs als er een 
genetische basis voor het ontwikkelen van de zang bestaat, dan nog kunnen 
omgevingsinvloeden bepalend zijn.". Zelf deed hij onderzoek naar de ontwikkeling van zang 
bij zebravinken.  
 
Volgens Bolhuis staan zingende muizen zo in de belangstelling omdat zij een diermodel 
zouden kunnen zijn voor spraakontwikkeling bij mensen. ,,Nadat gebleken is dat vocaal leren 
bij mensapen ontbreekt, is men op zoek gegaan naar een ander zoogdiermodel. Maar dat is 
overbodig, want zangvogels voldoen prima als model voor de ontwikkeling van menselijke 
spraak." 
Hij stelde dat vocaal leren niets te maken heeft met afstamming, maar met convergente 
evolutie, waarmee hij bedoelde: doordat mensen en zangvogels beide hun stem gebruiken 
voor de communicatie, zijn er bij hen vergelijkbare systemen geëvolueerd in de hersenen. 
,,Bij mensen en zangvogels zijn dezelfde hersengebieden actief bij de ontwikkeling van taal, 
terwijl mensapen er niets mee doen." 
 
Gedragsonderzoeker Bart Houx van de faculteit Diergeneeskunde aan dezelfde universiteit 
was het niet met Bolhuis eens. Het zou volgens hem ,,sensationeel" zijn als definitief werd 
aangetoond dat muizenzang aangeleerd is. ,,Behalve bij de mens, vleermuizen en enkele 
zeezoogdieren is dat nog bij geen ander zoogdier bekend. Muizen zouden een prachtig 
nieuw neurobiologisch model voor leren kunnen zijn." 
De Japanners hebben nu laten zien dat muizen hun zang niet 
aanleren, maar Houx is niet helemaal overtuigd. ,,Ze werkten met 
ingeteelde muizenstammen en onduidelijk is of er bij de proef ook 
oudere mannetjes aanwezig waren van wie de jongen hun zang 
zouden kunnen leren." 
 
Het wachten is op een gemanipuleerde of getrainde muis die in 
staat is een opera te zingen. Dan is in elk geval duidelijk dat 
zingen is aangeleerd. 
 
Wie meer wil lezen over zingende muizen, leze het boek van Emerson Hough, The Singing 
Mouse Stories. 
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