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Schadelijk of nuttig, lelijk of mooi, afstotend
of aantrekkelijk - dit zijn kwalificaties die van
generatie tot generatie kunnen verschillen en het
zijn tegelijkertijd noties van bedreigingen wan
neer één generatie daaraan kan toevoegen: uit
roeien of beschermen, vervolgen of met zorg
omgeven. Deze wat zwaarwichtige overwegin
gen kwamen bij mij op toen ik enkele verrassen
de meldingen van 'schadelijk gedierte' tegen
kwam in de 'Jaarverslagen van de Gedeputeerde
Staten' op het Rijksarchief te Groningen. Voor
de jaren 1850-1860 zijn de hoofdstukken over
jacht en visserij in deze verslagen zo gedetilil
leerd en tegelijk zo verwonderlijk, dat het de
moeite waard leek om de gegevens eens te tabel
leren en nader te beschouwen. De bedoelde
hoofdstukken begonnen al omstreeks 1826,
maar beperkt zich tot 1850 tot kwalitatieve be
schrijvipgen. Als een typisch voorbeeld citeren
we het verslag over de jacht in 1847:

'De zoogenaamde korte jagt was, in het afgeloopen
jaar, over het algemeen beter dan in de laatstvorige
jaren; er was meer patrijs, waarvan de prijs, door ver
zendingen naar elders, steeds hoog is gebleven. Of
schoon wij een strengen winter hebben gehad, schijnt
het wild niet veel geleden te hebben; door de weinige
sneeuw, die er toen is gevallen, is de gelegenheid tot
stroopen veel minder geweest, hetwelk tot de conser
vatie van het wild heeft bijgedragen. De broeitijd is
tot nog toe zeer gunstig, en doet de hoop ontstaan,
dat de wildbaan, ten dezen opzigte, belangrijk zal
worden verbeterd, daar van een goeden broeitijd zoo
veel afhangt. Inmiddels lijdt het wild steeds veel,
vooral ook in de woud- en veenstreken, door het
schadelijk gedierte, en wel voornamelijk door de vos
sen, die nog menigvuldig zijn, niettegenstaande er
zoo veelen zijn gevangen. Steeds blijft de behoefte
bestaan, dat, voor de conservatie van de wildbaan,
verordeningen konden worden daargesteld ter verdel
ging van dit gedierte'.

Als 'schadelijk gedierte' worden hier nog slechts
de vossen met name genoemd, maar dat veran
dert in de verslagen van 1850 tot 1860. De hier-
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boven genoemde roep om 'verordening tot ver
delging' vond kennelijk weerklank. Men begon
met het uitloven van voor die tijd forse premies.
In 1851 bijvoorbeeld per: moervos f 1,50; re
kelvos f 1,00; jonge vos f 0,75; wezel f 0,30;
bunzing f 0,30; otter f 3,00(!); valk f 0,30;
arend f 1,50.
Deze hoge premies leidden ertoe dat het totaal
van de uitkeringen (zie bijv. 1855 in de volgende
tabel) een ongekende omvang aannam en een
kennelijke bedreiging voor de schatkist ging
vormen. Na 1855 werden de betalingen schielijk
beperkt en werd gelukkig ook de extreme ver
delgingsdrift getemperd.
Wat in tabel 1 is ondergebracht zijn meldingen
van officiële registraties. De tabel is daarmee
een belangwekkende indicatie maar hoeft nog
geen betrouwbare steekproef voor het voorko
men van de genoemde soorten te zijn. Veelzeg
gend is de voetnoot a) bij de vos in 1855 over
niet gemelde maar wel gedode exemplaren. Na
tuurlijk hadden we ook graag een nadere speci
ficatie van wouw, arend en valk en natuurlijk
vragen we ons af hoe betrouwbaar de determi
naties waren. Ook kan destijds verwarring met
volksnamen van enige invloed geweest zijn, zo
als hierna nog nader toegelicht wordt voor de
blauwvalk (= sperwer). We letten echter op wat
de tabel biedt en niet op wat ze achterwege laat.
Het oog valt dan meteen op meldingen van ot
ters, wouwen, arenden en duizendtallen wezels.
Dit zijn nauwelijks voorstelbare rapportages
voor een ieder die ook maar een vage notie heeft
van het huidige faunabestand.
Voor wat betreft de zoogdieren beschikken we
over summier vergelijkingsmateriaal in de zoge
naamde Schoolmeestersrapporten van 1828.
Deze gegevens zijn toegevoegd aan de tabel, sa
men met enkele recente meldingen van (meestal)
deelnemers aan vogelinventarisaties van de Ver
eniging Avifauna Groningen (Boekema, Glas en
Hulscher, in voorber.). Wat betreft de stootvo
gels is het interessant om de gegevens te vergelij-
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Tabell. Gemelde aantallen 'schadelijke' zoogdieren en vogels waarvoor premies werden uitgekeerd tot een totaalbedrag dat
onderaan is vermeld *,

Soort

totaal recent
1850- Schm, ± 1960

1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1860 1828 -1982

Vos (Vulpes vulpes) 296 240 9 92 66 105a) 86 109 48 25 72 1148 20 15
rekel: 57 59 4 10 4
moer: 75 72 5 7 8 2
jong: 162 103 31 13 70

(Boom) marter 14 11 19 11 10 5c) 3 13 87 2
(Martes martes)
Otter (Lutra lutra) 20 26 46 JO
Bunzing 188 212 115 24 401 142 105 77 96 45 1405 28 47
(Putorius putorius)
Hermelijn 3 6 25
(Mustela erminea)
Wezel 116 117 438 872 6658 11534 332 965 135 21168 13 28
(Mustela nivalis

Valk (Falconidae) 153 157 47 166 502 193 156 230 145 169 256 2174
Havik 15 21 I 1 9 12 2 6 67
(Accipiter gentilis)
Sperwer 8 19 3 30
(Accipiter nisus)
Buizerd 3 3
(Buteo buteo)
Wouw 4 2 2 4 13
(Milvus milvus)
Arend 3 2 8
(Haliaetus albicilla)

premie: f 483b) 458b) 196 450 2344 3661 253 484 162 95 134 8720

*[n de twee rechtse kolommen staan ter vergelijking voor de zoogdieren het aantal meldingen in de Schoolmeesterrapporten'van
1828 en in recente notities van de Vereniging Avifauna Groninen.

a) Terwijl een nog groter maar onbekend aantal viervoeters is gedood; onbekend want er werd (behalve voor de wezel) slechts in
een gedeelte van het jaar premie gegeven. Zo bemachtigde de bezoldigde opziener te Vlagtwedde alleen al zo'n 50-lal vossen.

b) Dit zijn minimum bedragen, omdat de opgaven verdeeld zijn naar drie districten, waarvan één (het minst belangrijke district)
zonder opgave van premie-uitkeringen.

C) Plus één fluwijn (= steenmarter).

ken met een 'lijst van vogels in de Provincie
Groningen' die in 1858 gepubliceerd werd door
de zoölogen De Gavere en Van Bemmelen. De
kwalitatieve opgaven van deze biologen worden
opgenomen in de volgende kanttekeningen bij
de lijst van tabel 1:
De vos (Vulpes vulpes) stond onder zware
druk. Dat was volgens opgaven ook nog zo in
1865 (81 stuks), 1866 (65 stuks) en 1867 (62
stuks).
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Marter (Martes martes) en otter (Lu tra lutra)
zijn door de mens op de rand van uitsterven ge
bracht door premiedruk en biotoopvernieling.
Mij zijn slechts twee recente meldingen van de
marter bekend en een aantal incidentele geruch
ten omtrent otters in de Drents-Groningse me
r.engebieden. Opmerkelijk is dat er in 1850 en
1851 alleen voor de otter en in 1852-1859 alleen
voor de marter premies werden uitgekeerd. Mo
gelijk houdt dit verband met onbekende uitke-



ringsregels. De hoge premie voor de otter (maar
liefst! 3,- per exemplaar) hangt natuurlijk sa
men met visserij belangen.
Bunzing: (Putorius putorius): De aantallen
schommelen van jaar tot jaar maar met iets gro
tere uitschieters dan bij de vos. De aantallen
voor beide soorten gaan ook niet gelijk op en
neer.
Hermelijn (Mustela erminea): Opvallend veel
minder dan de wezel. Dit was ook het geval in
1828 (Schoolmeestersrapporten) en zou er op
kunnen wijzen dat de aantalsverhoudingen voor
hermelijn en wezel in recente tijden veranderd
zijn ten gunste van de hermelijn.
Wezel (Mustela nivalis): Zoals hierboven ge
zegd, zijn de aantallen in 1854 en 1855 zo on
waarschijnlijk hoog, dat ze gedachten aan ma
lafide praktijken oproepen. Kennelijk dacht de
kroniekschrijver ook in deze richting, getuige
zijn opmerking:

'dat niet overal de gewenste nauwkeurigheid in acht is
genomen ten aanzien der voorwaarden waarop de wet
alleen het toestaan der premiën toelaat. Aan enige
maatregelen is het misschien toe te schrijven dat de
staten nu op verre na niet zulk een aantal dezer dieren
aanwijzen. Ook waren ze niet in zo grote getale aan
wezig als in de vorige winter'.

Hoe deze situatie ook was, men mag wel aanne
men dat het om enorme aantallen ging. Dat de
kroniekschrijver over de wezel ook tot genuan
ceerd denken in staat was, blijkt wel uit zijn ver
slag over 1855:

'De wezel is zeer nadelig voor de wildbaan; eijeren
zijn haar geliefkoosde voedsel en in den tijd, dat het
wild broedt, is de wezel zijn geduchtste vijand. Voor
den landbouw is ze, vooral in rijke en hooge streken,
eerder voor- dan nadelig. Zij maakt jagt op de muis
en verdelgt alzoo schepselen, welke voor de landerij
en tot de schadelijkste worden geteld. In de streken,
waar de landbouw op nog kleinere schaal wordt uit
geoefend en waar ook uit eijeren van hoenders en
eenden voordeel wordt gezocht, klaagt men over de
eijerdief en verlangt men zijn uitroeiing'.

Valk (Falconidae): De aantallen zijn veel groter
dan voor de andere, hierna volgende, stootvo
gels. Ik vermoed echter dat onder het totaal
aantal van 2174 een groot aantal sperwers
schuilgaan, vanwege de volksnaam 'Blauwvalk'
voor deze soort. Volgens De Gavere en Van
Bemmelen was de torenvalk destijds overal al
gemeen en kwam de slechtvalk jaarlijks in klei
ne getale voor, maar was de sperwer de meest

algemeen voorkomende stootvogel.
Havik (Accipiter gentilis): Voor deze momen
teel zeer schaarse soort melden De Gavere en
Van Bemmelen: 'de jongen vrij algemeen, de
ouderen zeldzaam'.
Sperwer (Accipiter niscus), of met bovenge
noemde volksnaam 'Blauwvalk' : Een soort die
met het totaal aantal van 30 onevenredig laag
genoteerd is (zie ook onder Valk).
Buizerd (Buteo buteo): Naar huidige maatsta
ven zo weinig vertegenwoordigd, dat ik me af
vraag of voor deze soort misschien geen premie
werd uitgekeerd (omdat 'het nut' van deze mui
zenvanger erkend werd?). De buizerd was er
wel. De Gavere en Van Bemmelen melden:
'broedt vrij algemeen in de hele provincie. In
het najaar vrij algemeen'.
Wouw (Milvus milvus): Het totaal van dertien is
een verrassing, temeer omdat determinatiefou
ten in dit geval niet waarschijnlijk zijn. De Ga
vere en Van Bemmelen melden voor de rode
wouw (de zwarte wordt niet genoemd en zijn
aanwezigheid is ook onwaarschijnlijk): 'een
jong wijfje werd enige tijd geleden bij Paters
wolde door de jager A. Griens geschoten'.
Arend (Haliaetus albicilla): Ook een totaal
aantal (8) om verbaasd van op te zien. Afgaan
de op de lijst van De Gavere en Van Bemmelen
kunnen het zeearenden zijn geweest. Deze zoölo
gen noemen namelijk niet de steenarend, en zeg
gen bij de visarend: 'over het algemeen zeld
zaam', maar bij de zeearend: 'ouden zeldzaam,
jongen soms in de herfst en het najaar vrij alge
meen, o.a. in 1851-1852'. Dit laatste is dus een
directe bevestiging van de tabel. Zeearend en
visarend worden natuurlijk ervaren als concur
renten van de vissers.
Opvallend is, dat de Jaarverslagen helemaal
geen melding maken van kiekendieven. Die wa
ren een eeuw geleden mogelijk schaars, maar ze
waren wel aanwezig. De Gavere en Van Bemme
len melden namelijk voor de bruine kiekendief:
'broedt jaarlijks in het Onland' (tussen Gronin
gen en Eelderwolde), en voor de blauwe kieken
dief: 'jaarlijks in kleine getale'.
De tabel vormt een aanzet tot een beperkte
fauna-inventarisatie voor het midden van de vo
rige eeuw voor de provincie Groningen. Zo er
soortgelijke gegevens voor andere provincies
zijn, wordt het van belang dat iemand eens het
materiaal van alle provinciale archieven syste
matisch gaat analyseren. Mogelijk kan deze
Groninger bijdrage stimuleren tot zulk een lan
delijke aanpak.
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