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Belgen vangen elf miljoen vogels per jaar

Door Ko Zweeres

Voor sneeuwgorzen wordt 175-250 frs.

per paar gevraagd, de toch schaarsere

ijsgorzen zijn al voor 150 frs. per paar

te koop. Een kramsvogel doet 20 frs.

een zanglijster 50-75 frs. een koperwiek
wordt, samen met een spreeuw voor 25

frs. aangeboden. Maar dit was een res-

tantje, en daardoor een wat afwijkende

prijs.

Overigens schommelen de prijzen wel,

o.a. afhankelijk van conditie der vogels
en de aanvoer. De hier genoemde wer-

den genoteerd op zondag 12 november

Wie op zondagen in Antwerpen de

markt op de Oude Voort Plaats be-

zoekt, zal getroffen worden door een

genoeglijke drukte, die een grote char-

me heeft. Maar het genoegen van de

vogelliefhebber verkeert al spoedig in

ongenoegen, dat al naar zijn aard kan

overslaan in woede, verbittering, ver-

slagenheid, afgrijzen. Want langs één

zijde van de markt staan in door het

drukke gewoel letterlijk onafzienbare

rij, vogelhandelaren en vogelvangers op-

gesteld, die hun vaak meelijwekkend
verfomfaaide levende handelswaar te

koop aanbieden.

Voor slechts vijf Belgische francs (dus

nog geen vier dubbeltjes), kunt ge er

eigenaar worden van een mannetjes-
vink of een keep, maar voor een putter
in prima conditie wordt wel honderd

francs gevraagd (dus ruim zeven gul-
den). Minder verzorgd uitziende vo-

gels, waaronder wel veel pas gevangen,

nog niet aan de kooi gewende exempla-

ren zullen schuilen, zijn hier al voor

30-40 francs te koop. Niet zelden zijn

er dertig tot veertig van deze vogels

in één onwaarschijnlijk kleine kooi op-

gesloten. De prijzen hebben klaarblijke-

lijk minder te maken met de talrijkheid

van het voorkomen, dan met de waarde

als kooivogel. Voor spreeuwen wordt

25 francs betaald, voor hetzelfde bedrag
is een Europese kanarie te koop, riet-

gorzen en kneuen „doen” zelfs slechts

15 frs, een merel is voor 30 francs ver-

krijgbaar.

De foto hierboven, van de vogelmarkt te Antwerpen, werd

gemaakt door de heer H. J. A. de Reuver
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j.1., toen er zelfs een ijsvogel werd aan-

geboden (in een kooitje van ongeveer

15 x 15 x 20 cm) voor 1000 frs. Een

onwaarschijnlijk hoog bedrag voor een

vogel, die toch uiterst moeilijk in de

kooi of volière te houden moet zijn.
Wellicht was hier zelfs sprake van

speculeren op een „zotte Hollander”,
die uit medelijden de vogel zou los-

kopen. We waren er in principe zot

genoeg voor, maar het bedrag leek

toch wel erg hoog. Zodat we ons heb-

ben beperkt tot de aankoop van een

sijs (voor slechts 15 frs.), die een rin-

getje van de Belgische ringcentrale te

Brussel om had en op de thuisreis, even

buiten Zundert, werd vrijgelaten. Er

zit aan zo’n aankoop „uit imedelij-
den” trouwens de bedenkelijke kant, dat

je er de handel mee in stand houdt. Dit

geldt ongetwijfeld voor de overigens
zeer goed bedoelde aankopen die de

Antwerpse Maatschappij voor Dieren-

bescherming elke zondag tegen het eind

van de markt (het einde wordt om één

uur door een bel aangekondigd) ver-

richt. De „winkeldochters” worden dan

tegen een speciale prijs in flinke aantal-

len opgekocht (dit zijn vooral vinken

en kepen) en de vogels worden zo spoe-

dig mogelijk op een veilige plaats los-

gelaten. Wat niettemin voor de kooplui
het voordeel biedt, dat zij de handels-

waar niet mee naar huis hoeven te sle-

pen en dus in zekere zin de handel be-

vordert. Overigens ben ik zelf toch ook

wel eens met een prachtige jonge sper-

werman van de markt gegaan, die in

zo prima conditie was, dat hij de vol-

gende dag kon worden losgelaten. Zel-

den heb ik zoveel plezier van een tien-

tje gehad, als toen deze kleine felle

rover de lucht in schoot, tot ontsteltenis

overiaens van een troepje huismussen,

die ijlings in de meidoornhaag bescher-

ming zochten.

We hebben een vrije ruwe schatting
gemaakt van het aantal „in Europa in

het wild levende vogels”, dat op zon-

dag 12 november in Antwerpen te koop
werd aangeboden. Dat waren er be-

slist niet minder dan 5000 en misschien

wel een duizend meer. We hebben bo-

vendien, op zondagen in oktober, vaak

een veel groter aantal vogels aange-
iroffen. Het aanbod is nu eenmaal af-

hankelijk van de vangst, die weer be-

paald wordt door de sterkte van de trek.

Er waren dit jaar negen zondagen,

waarop de markt in Antwerpen werd

gehouden, hetgeen dus een totale aan-

voer van ongeveer 45.000 vogels zou

kunnen betekenen. Ik geloof niet, dat

nauwkeurig bekend is hoeveel van deze

vogelmarkten er in België zijn. Vrijwel
elke grote plaats heeft ze, terwijl er na-

tuurlijk ook veel handel buiten de mark-

ten om is. Het zal dus niet eenvoudig

zijn uit deze cijfers een totaalcijfer te

berekenen.

Er zijn echter sinds enige tijd andere

cijfers beschikbaar, die een indruk ge-

ven van de totale vogelvangst in België.

Cijfers die zijn opgesteld door een zo

eerbiedwaardige instelling als het Ko-

ninklijk Belgisch Instituut voor Na-

tuurwetenschappen en de Belgische af-

deling van de InternationaleRaad voor

de Bescherming der Vogels. In hun rap-

port wordt er allereerst op gewezen,

dat het aantal vogelvangers (in 1937:

12.340) vooral na de oorlog snel en

sterk is gestegen en in 1959: 23.998 be-

droeg, dus bijna het dubbele in ruim

twintig jaar. Bovendien waren er in

1959 nog 410 personen in het bezit

van een vergunning voor het vangen

van vogels in strikken. De rapporteurs

wijzen er op, dat het aantal vergunnin-

gen voor de vangst van vogels uitslui-

tend op zondag nauwelijks stijgt (in

1953: 7.389 en in 1959: 7.529). Het

aantal vergunningen voor de gehele

vangstperiode, dus ook op werkdagen
is daarentegen gestegen van 9.627 in

1954 tot 16.469 in 1959. Men is er in

geslaagd van 330 vergunninghouders,
verspreid over geheel België, verslagen

over de vangst te verkrijgen, waaruit

werd berekend, dat gemiddeld 26 vogels

per dag worden gevangen (minimum

14, maximum 118). Op grond hiervan

wordt berekend dat de zondagsvangers
26 x 16 (vangstdagen) x 7.529 (aantal

vergunninghouders) 2.936.310 vo-

gels vangen en de houders van een

„grote” vergunning 26 x 46 (vangstda-

gen x 16.469 (vergunninghouders)
= 19 ..96.924 vogels. Voorwaar ver-

bijsterende cijfers!
Nu zal men zeggen, dat niet elke ver-

gunninghouder elke dag van het vangst-
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seizoen „op het vinketouw” zal zitten,

zodat de rapporteurs zelf voorstellen de

hierboven berekende cijfers te halveren.

Niettemin resteert dan nog een veront-

rustend aantal van elf miljoen gevangen

vogels per jaar.
Een deel van deze vogels is bestemd

voor consumptie, want vooral lijsters
prijken nog steeds als delicatesse op

het menu van menig restaurant en ook

spreeuwen en huismussen worden veel

gegeten. Men ziet ze op vele plaatsen te

koop aangeboden. De rapporteurs

schatten, dat ongeveer vijf miljoen

spreeuwen, lijsters en mussen onmiddel-

lijk ter plaatse worden gedood. Van

voor de kooi bestemde vogels als vin-

ken, groenltngen en kneutjes, die een

geringe handelswaarde hebben, worden

de wijfjes gewoonlijk eveneens ter

plaatse gedood. Wie de markten

bezoekt zal zelden wijfjes van deze

soorten aangeboden zien.

Maar ook onder de andere kooivogels
vallen nog heel wat slachtoffers, voor-

al tijdens het vervoer en de eerste da-

gen van gevangenschap. De vogels vlie-

gen dan tegen de wanden van kooi of

volière en zelfs op de markten ziet men

er tientallen met bebloede kopjes. Voor

Overal in het Vlaamse (en Waalse) land

lokken de vogelaars hun slachtoffers met zoet

gefluit. Kramsvogels en andere lijsters worden

verzonden naar restaurants, of op de Zondags-

markten verhandeld.

(Foto’s Ko Zweeres)
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de goudvink bedraagt deze sterfte on-

geveer 40 pet., voor de putter 25 pet.

(voor jonge ex., gevangen in aug.-sept.

echter wel 80 pet.), voor de kneu 12

pet. het sijsje 15 pet., vink en groen-

ling 8 pet. De rapporteurs voegen hier

nog aan toe, dat bij vogels die ’s winters

of in de lente clandestien worden ge-

vangen (goudvinken, putters) de sterf-

te ongeveer 80 pet. bedraagt.
De cónclusie luidt, dat van de elf mil-

joen vogels, die jaarlijks in België
worden gevangen 5-6 miljoen ter plaat-
se worden gedood en 1-2 miljoen tij-
dens de eerste dagen van hun gevan-

genschap omkomen.

Dit zijn uiterst verontrustende cij-

fers. Temeer, omdat wij weten,

dat de trekvogels, die aan de Bel-

gische vogelvangers ontkomen, in

Frankrijk, Spanje, Portugal en

Italië (afhankelijk van hun trek-

richting), maar ook in Zuideuro-

pese en Afrikaanse landen even-

eens worden belaagd.

Terecht wijzen de rapporteurs er op,

dat de meeste vogelsoorten, die in Bel-

gië in zo grote getale worden gevan-

gen, in de landen van herkomst be-

schermd zijn. Sterker nog: de grootste

vangstactiviteiten worden ontwikkeld

langs de Nederlandse en Duitse grens

(en langs de kust), met andere woor-

den: het zijn de vogels die anderen, ten

koste van vaak aanzienlijke bedragen
en grote inspanning trachten te be-

schermen! Gemiddeld is er in België

bijna 1 vogelvanger per km 2
,

maar voor

de grensprovincies zijn deze aantallen

nog veel hoger: Luik 1,6 km
2,

Antwer-

pen en W.-Vlaanderen 1,5 km
2.

Het aantal kooivogels dat wordt gevan-

gen overtreft vér de binnenlandse be-

hoefte en de rapporteurs wijzen er op,

ddt er een belangrijke sluikhandel is

naar Engeland, Duitsland en Neder-

land. Dat dit beslist geen fabeltje is,

blijkt herhaaldelijk als in Engeland vo-

gels in beslag worden genomen, die uit

België zijn ingevoerd. Voor Nederland

werd het wel heel duidelijk bewezen

toen deze herfst, tijdens een verscherpte
controle langs de grenzen, tegen niet

minder dan 110 personen proces ver-

baal werd opgemaakt wegens het in

strijd met de Vogelwet invoeren van

kooivogels, die op de Belgische mark-

ten waren gekocht. En dit aantal zou

ongetwijfeld nog veel hoger zijn ge-

weest, als niet de Belgische grenswacht
reeds veel vogels in beslag had geno-

men, die men wilde uitvoeren.

Er is, na het bekend worden van deze

cijfers in Nederlandse kranten allerlei

onvriendelijks over onze zuiderburen

geschreven. Soms in bewoordingen, die

in eerlijke verontwaardiging over de

schreef gingen en er onvoldoende reke-

ning mee hielden, dat nog geen halve

eeuw geleden ook Nederland een om-

vangrijke vogelvangst kende. Er is an-

derzijds in Nederlartd geklaagd, dat

men hier de vogels niet (meer) mag

vangen, die in België „toch in de net-

ten terecht komen”. Hetgeen, gelukkig,
beslist niet waar is. Zo min als ’t onzin

is om in Nederland in beslag genomen

vogels vrij te laten, ~opdat de Belgen
ze nogmaals kunnen vangen.” De vo-

gelvangst is in België voor velen een

welkome bijverdienste geworden, waar-

van de grootte echter wordt bepaald
door de vraag op

de markten. Als de

vraag uit Nederland (en andere lan-

den) daalt, zal dit zeker op de Belgische

vogelmarkten merkbaar zijn en tot ver-

mindering van de dan minder lonende

vaagst leiden.

België heeft, reeds in 1950, de Interna-

tionale Conventie ter Bescherming van

Vogels mede ondertekend en heeft

sinds 1955 de plicht naar afschaffing
van de vogelvangst te streven. Van een

dergelijk streven is bij de Belgische re-

gering tot nu toe teleurstellend weinig

te bespeuren.

Het is toch wel heel wonderlijk dat bij-
voorbeeld Groot-Brittannië met een

over het algemeen voortreffelijke vo-

gelwet, de reeds genoemde Conventie

van Parijs niet kan ondertekenen,omdat

daar de eieren van een klein aantal al-

gemene vogelsoorten nog mogen wor-

den verzameld, terwijl België zich wel

bij deze conventie heeft aangesloten,
doch een dergelijke slachting blijft toe-

staan van voornamelijk uit andere lan-

den afkomstige en daar beschermde

vogels.


