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Problemen rondom het (eerste) kievitsei

Als na enige weken de eerste legsels van deze vogelsoort kunnen worden ver-

wacht zal de vogelbeschermer deze dan ook met rust laten en het komt niet in

hem op de broedterreinen te verontrusten en eieren te gaan rapen.

Helaas wordt deze prachtige weidevogel nog niet overal in ons land gewaar-

deerd als vroege aankondiger van de lente. Zo begin maart van elk jaar kan

men in de dagbladen weer berichten verwachten over het vinden van het eerste

kievitsei en de aanbieding daarvan aan H.M. de Koningin of wel de Commis-

saris der Koningin of de burgemeester van de woonplaats van de vinder. Heel

vaak zijn het jeugdige personen kinderen nog die zich beijveren om dat

eerste ei te vinden en daardoor in de krant te komen. Over de minder goede
invloed die dat eierzoeken op die kinderen kan hebben en van de berichten in

de krant (”dan gaan wij ook eens zoeken”) bestaat weinig twijfel. Daar komt

nog bij, dat niet altijd voldoende zekerheid bestaat over het onderscheidings-

vermogen van de zoekende kinderen voor wat de soort eieren betreft.

Maar al te dikwijls wordt dit eerste kievitsei geraapt in strijd met het daarom-

trent bepaalde in de Vogelwet. Laten we eens zien, welke bepalingen bestaan

met betrekking tot kievitseieren: Blijkens artikel 12 van het Vogelbesluit 1937,

vangt de raaptijd van kievitseieren aan met ingang van 1 februari en eindigt
voor wat betreft de provincie Friesland met ingang van 20 april en voor wat

betreft de overige provincies met ingang van 13 april. In artikel 17, lid 4 van

de Vogelwet 1936 lezen we dat hij, die eieren van kieviten zoekt of raapt op

gronden welke niet bij hem in gebruik zijn, dit slechts mag doen in tegenwoor-

digheid van de grondgebruiker of met diens schriftelijke toestemming, tenzij

hij eigenaar van die gronden is.

Wil men dus kievitseieren zoeken en rapen dan dient men vergezeld te zijn

van de grondgebruiker of in het bezit te zijn van diens schriftelijke toestem-

ming. De mogelijkheid is dan ook geenszins denkbeeldig, dat het befaamde

eerste kievitsei door middel van overtreding is verkregen.

Wanneer we in het vroege voorjaar na de veldleeuwerik de kievit op de

broedterreinen zien terug keren (op Schouwen meestal eind februari), dan is

dat een bewijs te meer, dat het voorjaar in aantocht is. Het voorjaar, waarnaar

- tijdens de donkere gure dagen van de in Nederland zo lange winters -
reikhalzend is uitgezien.
De komst der kieviten en de fascinerende duikvluchten van de mannetjes

spoedig daarna, zal elke natuurminnaar dan ook met veel vreugde begroeten.
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Traditie, sport en ”van de eerste legsels komt toch niets terecht” zijn de mo-

tieven die verwoede eierzoekers aanvoeren om het rapen van eieren te recht-

vaardigen. In ons land met steeds kleiner wordende natuurgebieden zou het

nog zo gek niet zijn met deze traditie te breken. De sport van het eierzoeken

zou kunnen bestaan in het enkel zoeken en niet in het rapen der eieren. Naar

het ons voorkomt moet het nog bewezen worden dat eerste legsels van kieviten

(waarom alleen deze vogels?) toch niet tot hun recht komen vanwege de lage

temperaturen die in ons land heersen als de jonge kieviten uitkomen.

De laatste jaren worden op Schouwen-Duiveland vrijwel geen kievitseieren

meer gezocht en geraapt. In de Westhoek komt dat zeker sporadisch voor en

van een afname van het aantal kieviten in de laatste jaren is ons niets gebleken.

Gelukkig kent men hier in het voorjaar geen race van de jeugd naar het veld

om het eerste kievitsei te vinden. Dat ook door jeugdige natuurminnaars wel

aanstoot wordt genomen aan een dergelijke race bewijst de brief die de 10-

jarige Hans Papon uit Leiderdorp in 1967 schreef aan H.M. de Koningin. Hij
schreef daarin;

„Lieve Koningin! Over enkele weken komt de trek weer naar ons land. Dan

zullen vele kinderen in deweilanden weer gaan zoeken naar het eerste kievitsei.

Het is toch wel jammer, dat die kinderen dat doen. Ze zullen ongetwijfeld
verschillende nesten vernielen. En ze zullen ook, als het eerste kievitsei ge-

vonden is, doorgaan met eieren zoeken en nestjes vernielen.

Lieve Koningin, ik zou u willen vragen om die gewoontevan het eerste kievitsei

te ontvangen, af te schaffen, hoe lekker u zo’n ei ook vindt.”

Uit ~Sterna", verenigingsblad van de Vogelwacht Schouwen-Duiveland,

11e jrg., maart 1967.

Landbouwers in Holten geven het voorbeeld

Naar ik uit mijn krant vernam hebben de heren Arfman en Veneklaas, land-

bouwers te Holten, een initiatief genomen dat navolging verdient. Het ver-

driette hen namelijk te zien hoe in het voorjaar de vele legsels van weidevogels
in het voormalige Holterbroek door eizoekers werden geraapt. Zij vrezen dat

hierdoor het grootbrengen van een maximaal aantal jonge vogels wordt be-

lemmerd. Samen met acht andere landbouwers hebben ze nu de toegang tot hun

weidegronden aan eizoekers verboden.

Blijkbaar zijn genoemde heren vogelliefhebbers van de echte, goede soort.

Want ze laten het niet bij dit verbod. Belangstellenden kunnen op vastgestelde
uren in groepsverband nesten zoeken waarbij wordt aangetekend de plaats,

soort, aantal eieren, data van uitkomen enz. Dus geen half werk maar echt

systematisch. Hun bedoeling is uiteraard deze gegevens met die van volgende

jaren te vergelijken.

Zo het mogelijk zou zijn zulke gegevens ook te verkrijgen van de niet be-

schermde terreinen zou een mooi vergelijkingsmateriaal ontstaan, waaruit

conclusies waren te trekken omtrent het nuttig effect van hun streven. Naar

mijn mening moet deze vergelijking gunstig uitvallen naar de kant van het
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beschermde terrein. Uit het krantenartikel bleek overigens dat de heer Arfman

dit al heeft geconstateerd.

Het wordt misschien nu eens tijd de aandacht te vragen voor dit onderwerp.
Eieren rapen is een traditie, men voedt de jeugd erin op, men ziet het niet als

onjuist. De voorstanders hebben enige, niet gefundeerde theorieën erover en

verder nog wat drogredenen om hun bedrijf te verdedigen. Nu de kieviten-

stand aan het afnemen is past bezinning en heroriëntering voor het te laat is.

Het feit dat men in streken waar het eizoeken erg populair is gebieden aanwijst

waar niet mag worden geraapt, wijst er al op dat men dit als een bescherming

beschouwt. Zo men het rapen ook naliet op de overigen broedterreinen zou dit

een gunstig resultaat moeten hebben.

Zo bezien komt men tot de conclusie dat het beter zou zijn voortaan de legsels
van weidevogels met rust te laten. Om dit echter te bereiken is het nodig de

legioenen fervente eizoekers tot het inzicht te brengen dat hun bedrijf de vogel-
stand in erge mate schaadt en vooral bedreigt. Dat ze eigenlijk bezig zijn hun

kip met gouden eieren te slachten.

De propaganda voor deze zienswijze dient uit te gaan van lichamen met vol-

doende autoriteit en ze dient breed, sterk en langdurig te worden gevoerd. Het

meest voor de hand liggende is wel, dat de Nederlandse Vereniging tot Be-

scherming van Vogels dit ter hand neemt.

Het is geen gemakkelijke taak iemand, die van jongsaf gewoon was in ’t voor-

jaar eieren te rapen, zo ver te krijgen dat hij zich het genot van deze liefhebberij

gaat ontzeggen om der wille van de vogels. Behoort hij tot de goede soort

vogelliefhebbers, die er nooit over zouden denken legsels van andere dan

weidevogels te rapen, en die het hele jaar door een genoegen vinden in het

waarnemen van vogels, dan lijkt de kans
op bekering, op het bijbrengen van

het juiste begrip, tamelijk groot. De velen echter, die alleen maar in het veld

komen om eieren te rapen, zullen moeilijker bereikt en tot een ander inzicht

gebracht kunnen worden.

Maar dat ergens een begin moet worden gemaakt met de verspreiding van deze

idee is, naar mijn mening, nu wel dringend gewenst.

Rein Stuurmani, Nieuwe weg 16, Eemnes (U.)


