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Gelden de conclusies van Prof. Klomp nog na twintig jaar?

Nog steeds: het rapen van kievitseieren

Door B.J. Speek

Er wordt niet bij vermeld dat dit wordt gedaan opdat de eierzoekerssport (lees:
het rapen en verkopen van kievitseieren) zoveel mogelijk kan worden bedreven.

De algemene Nederlandse opinie inzake het eierzoeken, de Nederlandse Vogel-

wet, kraaien, eksters, wezels en hermelijnen, de jacht op kieviten in het buiten-

land, alles moet wijken voor het ideaal van de Friese eierzoeker: veel kieviten

veel eieren. Ik vraag me af of de Bond van Friese Vogelbeschermings-
wachten niet beter C.F.E. (Club van Friese Eierzoekers) kan heten.

1. hoeveel kievitseieren (en grutto-eieren ?) worden er jaarlijks geraapt in

Friesland?

2. hoeveel kraaien, eksters, hermelijnen en wezels worden er jaarlijks gedood
in het kader van de Friese vogelbescherming ?

En dat heet Vogelbeschermingswacht? Kom nou, ik heb nog nooit gehoord van

een jagersvereniging, die zich „hazenbeschermingswacht” noemde.

Het artikel van de heer Westra is voorzichtiger. Hij citeert een studie van Prof.

Klomp uit de jaren 1946-1950, waarin deze aantoont:

1. dat de belangrijkste oorzaak voor de achteruitgang van de kievit de moderne

weilandcultuur is;

De heer Span vermeldt (Het Vogeljaar, blz. 549) dat hij voorzitter is van de

Bond van Friese Vogelbeschermingswachten. De heer Westra vermeldt niet

dat hij secretaris is van deze bond. Daar het een grote en goed georganiseerde

vereniging is met 13-000 leden, is het van belang te weten, dat de bovenge-
noemde artikelen zijn geschreven door de voorzitter en de secretaris van de

Bond van Friese Vogelbeschermingswachten.
In zijn emotionele artikel toont de heer Span, dat hij geen idee heeft van het

internationale begrip „vogelbescherming”. Waarschijnlijk heeft hij zijn leven

lang uitsluitend verkeerd in de enge kring van Friese eierzoekers en nooit

buiten deze provincie geleefd, zodat hij persoonlijk langdurig contact kon

hebben met andere meningen. Met dit artikel doet hij de B.F.V.W. geen goed.
ledere Nederlander ziet duidelijk waar het hem om te doen is: „Het zo hoog

mogelijk opvoeren van het aantal broedende kieviten”.
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1. dat het maaien weliswaar het voortplantingssucces van de kievit vermindert,

maar niet verantwoordelijk is voor de achteruitgang;

3- dat het eierrapen geen schadelijke invloed heeft
op het voortplantingssucces

van de kievit.

Daarna haalt Westra een citaat aan uit de Proceedings van de Tweede Euro-

peese Conferentie voor het Behoud van Waterwild, waarin staat dat „het

wetenschappelijk bewezen is, dat het rapen van duizenden kievitseieren in

Nederland geen enkel gevaar oplevert voor de populatie van deze vogel, maar

integendeel een hoofdfactor is voor de Nederlandse en speciaal voor de Friese

bevolking om interesse op te wekken voor de natuur en de natuurbescherming”.

Kennelijk steunt deze uitspraak op dezelfde studie van prof. Klomp.
Een conclusie geeft de heer Westra niet, maar deze moet natuurlijk luiden:
„Het is bewezen dat aan het rapen van kievitseieren, volgens de normen van de

huidige Vogelwet, geen enkele beperking in de weg behoeft te worden gelegd”.

Ziezo, en hiermee geeft hij dan een nieuw verweer in de handen van de 13.000

eierzoekers in Friesland. Het oude liedje van „De kievit legt te vroeg, de eerste

eieren gaan toch verloren, is niet meer bruikbaar, maar hier is nu een degelijk
verweermiddel. Rapen maar jongens, een professor heeft wetenschappelijk be-

wezen dat het kan.

Alleen vraag ik me angstig af of de conclusies uit de studie van Prof. Klomp
in de jaren 1946-1950 na twintig jaren nog onverminderd gelden, nu de kievit

steeds meer bedreigd wordt door de moderne weidecultuur.

Indien deze conclusies nog wel gelden, mag ik dan ook iets voorstellen? Het

voortplantingssucces van de kievit is blijkbaar zo groot, dat de achteruitgang
niet kan worden toegeschreven aan de jacht. Ik pleit voor:

a. geen beperking van de jacht op kieviten in Frankrijk en Spanje, want:

„Qui n’a pas mangé du vanneau, n'a jamais mangé du meilleur morceau”

(Frans spreekwoord).
Westra spreekt over overbejaging in deze landen. Hoe weet hij dat? Heeft

hij cijfers? Zou het meer zijn dan de half miljoen wilde eenden, die wij

jaarlijks om zeep brengen, ook zonder dat de stand achteruit gaat?

b. Ik pleit vóór opening van de jacht op kieviten in Nederland onder het

motto: „De kievit kan het best hebben ’.

Als ik dit werkelijk meende zou ik me de woede van alle Nederlandse

jagers op
de hals halen, want ze zouden niet eens willen. Hebben we

bovendien daarvoor alle moeite gedaan om de kievitvangst in Reeuwijk tot

een einde te brengen ?

c. Op dezelfde grondslag kan ik pleiten voor het rapen van eieren van wilde

eend-houtduif-merel en nog meer soorten, ze zullen stellig niet achteruit

gaan.

Zo en nu genoeg gekheid. Wat willen we? Vogelbescherming, d.i. het bescher-

men van de vogels tegen de nadelige invloed van de mens. Of willen we

vogelbescherming met het doel zoveel mogelijk geldelijk voordeel te plukken
van de vogels. Ik kies voor het eerste en ben dus principieel tegen het rapen

van kievitseieren.
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De kievit wordt belaagd door:

1. moderne graslandcultuur

2. maaien

3. vee

4. bejaging in het buitenland

5. prooidieren, zoals kraai, ekster, wezel en hermelijn

6. eierrapers.

Punt 1 is waarschijnlijk het belangrijkste. Helaas kunnen we hiertegen weinig

beginnen. We kunnen niet van alle graslanden natuurreservaten maken. Aan

punt 2 en 3 wordt dank zij de Friese eierzoekers in Friesland veel gedaan. Ik

verwacht er veel heil van tot voorbeeld van de rest van Nederland. Punt 4

zullen we internationaal moeten bestrijden. Blijven over de punten 5 en 6. Als

we die nu eens omwisselden? Gewoon niet meer rapen en de niet geraapte
eieren overlaten als natuurlijk bijvoedsel voor kraai, ekster, wezel en hermelijn?

Voorlopig is er nog niemand die mij wijs kan maken dat daardoor de stand van

de kievit veel zou veranderen en waarschijnlijk ook niet de stand van de

genoemde predatoren. Kunnen we niet gewoon de hele natuur beschermen in

plaats van steeds maar te willen ingrijpen ten bate van eigen belang?

En wat nu met die 13.000 leden tellende Club van Friese Eierzoekers? Als ik

de interne geluiden beluister ziet het er zéér hoopvol uit:

a. het stichten van steeds meer reservaten, waar niet meer geraapt wordt;

b. het beschermen van de weidevogels, ja, ook andere dan de kievit, tegen

maaien en vee, door het plaatsen van stokken en nestbeschermers;

c. wintervoederingsakties;

d. excursies;

e. jeugdwerk;

f. een prima maandblad „Vanellus”, dat steeds tracht interesse te wekken voor

de gehele vogelwereld.

Prachtig werk, vogelbeschermingswerk. Laat deze vereniging doorgaan met haar

belangrijke taak en haar goede resultaten. Alles kan niet in één keer veranderen.

Geleidelijk zullen al haar leden steeds meer vogelbeschermers worden. Het

bestuur zal hen daarin stimuleren. Mag ik een idee aan de hand doen, dat zeker

in Nederland en in alle Europese landen zéér hoog gewaardeerd zal worden;

Een voorstel van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten aan het Mini-

sterie om voor Friesland de raaptijd van de kievitseieren te verkorten tot

minstens 12 april. Eén of twee dagen vóór die datum zou nog mooier zijn en

een lichtend voorbeeld voor geheel Nederland.

Vanaf dan is het voor mij niet langer de C.F.E. (Club van Friese Eierrapers)
maar voluit de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten, waarvan ik veel

werkzaamheden ten zeerste waardeer.

B. J. Speek, Didamseweg 46, Zevenaar


