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Staatssecretaris Mr. Y. Scholten antwoordde op vragen

over vangst van kooivogels

2. Indien de eerste vraag bevestigend wordt be-

antwoord, acht de Staatssecretaris dit uitgangs-

punt dan in overeenstemming met het feit dat:

a. artikel 11 van de Vogelwet 1936 en de daarop
aansluitende bepalingen van het Vogelbesluit
1937 en de Vogelbeschikking 1937 uitvoerige en

gedetailleerde regelingen inhouden met betrekking

tot het vangen, vervoeren, enz. van z.g. kooi-

vogels, anders dan in het belang van de vogel-
stand, de opvoeding of de wetenschap, als ge-

regeld bij artikel 21 van de Vogelwet 1936;

b. Regering en Volksvertegenwoordiging bij de

behandeling van het ontwerp der Vogelwet 1936

het denkbeeld van een minderheid der Kamer

om de vangst enz. van kooivogels voor andere

dan dè in artikel 21 der wet genoemde doel-

einden geheel te verhinderen uitdrukkelijk heb-

ben verworpen, bij welke gelegenheid de toen-

malige Minister van Landbouw en Visserij ver-

klaarde, het niet redelijk te vinden om de mens

te beletten, op een geoorloofde manier zich een

ontspanning te verschaffen, die hij gelegen acht

in het houden van een kooivogel (Handelingen
TweedeKamer, zitting 1936-1937, blz. 78, linker-

kolom)?

3. Indien de eerste vraag ontkennend mocht wor-

den beantwoord, heeft de Staatssecretaris zich

er dan van overtuigd, dat voldoende in de be-

hoefte aan kooivogels is voorzien — vide artikel

4 van de Vogelbeschikking 1937 —, of hebben

andere beweegreden, en zo ja, welke, de Staats-
secretaris ertoe gebracht, geruime tijd in het

ge-

heel geen vergunningen krachtens artikel 11 van

de Vogelwet 1936 te verlenen?

4. Is de Staatssecretaris bereid thans op korte

termijn, gezien de door de Vogelbeschikking 1937

tot de periode van 15 oktober tot 15 december

beperkte vangtijd een beslissing te nemen met

betrekking tot sedert geruime tijd bij hem voor-

liggende aanvragen van vang- en vervoerver-

gunningen voor z.g. kooivogels?

Zijne Excellentie Mr. Y. Schollen heeft op deze

vragen op 29 oktober j.1. als volgt geantwoord;

1. Deze
vraag kan in zoverre bevestigend worden

beantwoord, dat sinds 1940 geen vergunningen

voor het vangen van z.g. kooivogels meer zijn
verleend dan ten behoeve van de opvoeding en

de wetenschap. Leidraad voor genoemde ge-

dragslijn is geweest het belang van de vogel-
stand. Voor het vervoeren worden steeds ver-

gunningen verleend, indien er geen reden is te

vermoeden dat de vogels op onwettige wijze in

het bezit van de aanvrager zijn gekomen.

2. De ondergetekende wijst er op, dat in artikel

11 van de Vogelwet 1936 het verlenen van de

daarin bedoelde vergunningen facultatief is
ge-

steld: dit in tegenstelling met het direct vooraf-

gaande artikel (10) van deze wet waarin het

verlenen van een vergunning tot het doden, van-

gen en vervoeren vanbeschermde vogels in geval
van schade of overlast imperatief is voorge-

schreven.

Het is inderdaad juist, dat het bij de totstand-

koming van de Vogelwet 1936 niet in de be-

doeling heeft gelegen de vangst van z.g. kooi-

vogels voor andere doeleinden dan die voor op-

voeding en wetenschap geheel uit te sluiten. Dit

betekent echter niet dat de ondergetekende te

allen tijde verplicht is vergunningen af te geven

voor het vangen van kooivogels voor deze andere

doeleinden. Bij het al of niet gebruik maken van

de bevoegdheid, in artikel II verleend, zal de

ondergetekende zich moeten laten leiden door de

doelstelling van de Vogelwet 1936, t.w. de be-

scherming van de in het wild levende vogels.
Het belang van de mens, die zich ontspanning wil

verschaffen door het houden van een vogel in

een kooi, is door de wet ondergeschikt gemaakt

aan het door haar beschermde belang van de in-

standhouding van de in Europa levende vogel-
soorten. (Cursivering van ons. — Red. Vogel-

jaar).

3. Nu de eerste vraag bevestigend is beantwoord,

kan behandeling van deze vraag achterwege

blijven.

4. De ondergetekende heeft in verband met de

aanvragen voor vang- en vervoervergunningen,
welke hij na zijn ambtsaanvaarding heeft aan-

getroffen, reeds vóórdat de onderhavige vragen

waren gesteld, advies gevraagd aan de Voor-

lopige Natuurbeschermingsraad. Hij zal zo

spoedig mogelijk, nadat hij het desbetreffende

advies heeft ontvangen, zijn standpunt definitief

bepalen.

Het is bekend, dat in sommige kringen van de

volièrehouders de wens leeft, de vangst van de

in de Vogelwet 1936 als z.g. kooivogels aan-

gewezen vogelsoorten, weer ter hand te mogen

nemen. Bovendien zou deze groep zelfs het aan-

tal kooivogels nog uitgebreid willen zien met o.a.

de goudvink.
De vogelbeschermers stellen zich daarentegenop

het standpunt, dat de vogelstand in Nederland

door tal van andere, onvermijdelijke oorzaken

reeds zozeer wordt bedreigd, dat het toestaan

van de vangst van Nederlandse broedvogels
eenernstige bedreiging zou vormen van de vogel-
stand. En het staat vast, dat gedurende de in de

Vogelbeschikking 1936 genoemde periode van

15 oktober tot 15 december zich nog vele exem-

plaren van de tot de kooivogels behorende soor-

ten Nederland bevinden.

Tevens is dit de periode, waarin tot de kooi-

vogels behorende soorten door Nederland trek-

ken, die behoren tot de in noordelijke en ooste-

lijke van ons land broedende populaties. De

vangst van deze vogels die zelfs bij nauwkeurige

meting meestal niet van onze broedvogels zijn te

Op 30 september j.1. heeft het lid der Tweede

Kamer voor de K.V.P., Mr. Baeten aan de

Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en

Wetenschappen de volgendevragen gesteld:

1. Is het juist, dat reeds gedurende vele jaren

bij de uitvoering van de Vogelwet 1936 ervan is

uitgegaan, dat vergunningen voor het vangen

en vervoeren van z.g. kooivogels slechts kunnen

worden verleend in het belang van de vogel-
stand, de opvoeding pf de wetenschap?



218

onderscheiden, zou uiteraard de Nederlandse

broedvogelstand niet schaden.

Maar de vangst van deze vogels zou, terecht, in

de landen van herkomst evenveel verontwaardi-

ging wekken, als bij ons bestaat over de vangst
van onze trekvogels in België, Frankrijk, Spanje
en Italië.

Men vergeet wel eens, dat onze Vogelwet dateert

uit 1936, derhalve alweer 23 jaar oud is! In deze

23 jaar hebben de opvattingen omtrent natuur-

bescherming en vogelbescherming zich verder

ontwikkeld, o.a. onder de druk der vele gevaren,

die de natuur bedreigen.
Het wil ons, vooral ook op grond van de zeer

vele protesten, die ons bereikten na publikaties
over de vangst op grote schaal van zangvogels
in Italië, uit alle delen des land en uit alle

kringen der bevolking, beslist voorkomen, dat

de „minderheid der Kamer", waarvan sprake is

in vraag 2 van Mr. Baeten, thans een meerder-

heid is geworden. Dat er sprake zou zijn van

hypocrisie, door het houden van niet in Europa
in het wild levende vogelsoorten wel toe te

staan, zoals wel wordt betoogd, is slechts ten

dele juist. Deze opmerking geldt niet ten aanzien

van vogelsoorten als kanaries, parkieten en een

aantal andere soorten, die zich in gevangenschap

voortreffelijk voortplanten en waaronder er zijn,
die zelfs in het geheel niet meer in het wild voor-

komen. Zij geldt wel ten aanzien van een aantal

andere soorten die in de, soms onderontwikkelde

landen van herkomst, schaars of althans be-

schermd zijn.
Het wil ons dan ook voorkomen, dat ten aan-

zien van die vogelsoorten een regeling zou

dienen te worden getroffen, krachtens welke in

geen geval vogelsoorten zouden mogen worden

ingevoerd, die in landen van herkomst bescher-

ming genieten. Dit lijkt ons een eis van billijk-
heid, die mag worden gesteld in een land, welks

bevolking zich in meerderheid bezwaard voelt als

zijn broedvogels gedurende de trek worden ge-

vangen of gedood.
Ook als deze, naar ons gevoel logisch uit de geest
van de Vogelwet 1936 voortvloeiende stap zal

zijn gezet, zal er nog voldoende gelegenheid zijn

voor de liefhebber, om zich „op een geoorloofde
manier ontspanning te verschaffen, die hij ge-

legen acht in het houden van een kooivogel".
Wij zouden hier nog willen wijzen op de merk-

waardige situatie in Nederland, krachtens welke

men een vergunning nodig heeft voor de handel

in het vlees van geslachte dieren, doch aan geen
enkele spelregel gebonden is, waar het de handel

in levende dieren betreft. Dat deze handel niet

slechts eenbedreiging kan vormen voor de vogel-
stand, doch tevens gepaard moet gaan met veel

dierenleed, zal een ieder beamen, die weet hoe

enorm de sterfte is tijdens het transport en de

acclimatisering van ingevoerde kooivogels. Een

sterfte van dusdanige omvang, dat er alweer

mensen een broodwinning hebben gevonden in

de handel van de geprepareerde lijkjes.
Hoewel dat allerminst zijn bedoeling zal zijn ge-

weest, hebben de vragen van Mr. Baeten de

aandacht gevestigd op enige bepalingen van de

Vogelwet 1936, die gezien de tegenwoordige op-

vattingen van de meerderheid van het Neder-

landse volk dringend herziening behoeven. Wij
kunnen hier slechts de wens uitspreken, dat het

advies van de Voorlopige Natuurbeschermings-
raad voor Mr. Schollen aanleiding zal zijn, bin-

nen afzienbare tijd aan de Staten Generaal voor

te stellen de Vogelwet 1936 aante passen aan het

geëvolueerde verantwoordelijkheidsbesef van het

Nederlandse volk ten opzichte van de vogel-
stand.

Als men van bepaalde zijde zo gaarne aanvoert,

dat godsdienstige overwegingen leiden tot de op-

vatting, dat de mens als Heer der Schepping het

recht heeft voor zijn genoegen over de vogels
te beschikken, dan vergeet men klaarblijkelijk

gemakshalve, dat reeds Noach de opdracht ont-

ving: „Van alle reine dieren moet ge zeven

paren nemen, telkens een mannetje en zijn wijfje,

en van de dieren die niet rein zijn, twee, een

mannetje en een wijfje. Desgelijks van de vogelen
des hemels, die rein zijn zeven paren en van de

niet reine vogelen één paar, een mannetje en zijn

gaaike, om het geslacht over de hele aarde in

stand te houden." Daar kan de vogelbeschermer,
die streeft naar de in standhouding der soorten

„over de gehele aarde” nog aan toevoegen, dat

het recente verleden heeft aangetoond, dat het

gevaar voor uitsterven van vele vogelsoorten
(b.v. Labrador Duck, Whooping Crane,

Ivory-billed Woodpecker, Trumpeter Swan,

Passenger Pigeon, Eskimo Curlew e.v.a.) aller-

minst door een nieuwe zondvloed behoeft te

worden veroorzaakt. K .Z.


