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Postzegels

Inleiding door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de heer

J.J. van Aartsen, bij het in ontvangst nemen van de eerste serie postzegels

met Nederlandse roofvogels, op 1 September 1995 om 13.15 uur in Nieuws-

poort

Dames en heren,

Heeft de in eerste instantie onsympathiek aandoende naam roofvogel daar iets

mee te maken? Er is hier in elk geval ook al eens voorgesteld om de naam

'roofvogels' maar te veranderen in ’stootvogels’ of 'grijpvogels'.
Het lijkt me nauwelijks een verbetering, en bovendien verander je er volgens

mij niets mee; niet bij de vogels en niet bij de mens. Want hoe je hem ook

noemt, een rondcirkelende buizerd is en blijft een vogel waar sommigen
ademloos naar kijken, terwijl anderen liefst vergiftigd aas uitleggen om hem

te verdelgen.
Maar gelukkig ondervinden de roofvogels in Nederland steeds meer waar-

dering. Wat wèl moet gebeuren, is door voorlichting het imago van de roof-

vogels nog verder te verbeteren. De Werkgroep Roofvogels Nederland en

Vogelbescherming Nederland zijn daar druk mee bezig. De uitgifte van deze

serie postzegels met afbeeldingen van Nederlandse roofvogels past in dit

streven en helpt daar ook werkelijk bij.
De stand van de Nederlandse roofvogels is momenteel gelukkig vrij stabiel,

maar dat is wel anders geweest. In de jaren '60 werden ze letterlijk gedeci-
meerd door het toen nog vrijwel ongelimiteerde gebruik van allerlei bestrij-

dingsmiddelen. Toen dat eenmaal aan banden was gelegd, heeft de roofvo-

gelstand zich geleidelijk hersteld. Op de 'rode lijst’ voor vogels die vorig jaar
is verschenen, staan dan ook maar drie soorten roofvogels: de Rode Wouw,

de Blauwe Kiekendief en de Grauwe Kiekendief. De eerste twee zijn op de

postzegels afgebeeld.

In Australië voeren enkele natuurbeschermers momenteel een discussie over

de naam van bedreigde inheemse knaagdiersoorten. De verwachting is name-

lijk dat de bescherming van deze diertjes beter zal lukken, als de Engelstalige
naam wordt vervangen door de naam die de Aboriginals aan het betreffende

dier geven, omdat het dan ineens sympathieker klinkt.

En zeg nu zelf: ’mayaro’ of ’yirrkoo’ klinkt toch veel aaibaarder dan ’lang-

harige rat’, resp. ’valse waterrat’. Iets soortgelijks is met onze roofvogels aan

de hand, die vaak tegenstrijdige gevoelens oproepen.
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Een bedreiging voor de Nederlandse roofvogels is momenteel de illegale

vervolging door de mens. Deze is helaas grotendeels terug te voeren op

hardnekkige misverstanden en onbegrip over de rol van de roofvogels in de

natuur. Maar wat roofvogels doen is niet ’

slecht’ of ’naar’ of
’

zielig’ (voor de

prooidieren, wel te verstaan!). Ze zijn onmisbaar voor het functioneren van

de natuur en ze vervullen een essentiële rol binnen de natuurlijke relaties.

Daarom is het belangrijk dat de illegale vervolging van roofvogels verder

wordt aangepakt.
Voor mij was dat de reden om een startsubsidie te geven aan de Werkgroep

Roofvogels Nederland, voor het opzetten van een waamemersnetwerk. Zodat

we een betrouwbare indruk kunnen krijgen over de aard en de omvang van

de illegale vervolging van roofvogels. Tevens heb ik geld gereserveerd voor

onderzoek ten dienste van de opsporingen van overtredingen.

Dames en heren.

Roofvogels preken tot de verbeelding. Ze verdienen onze aandacht en be-

scherming. Ik hoop en verwacht daarom dat de uitgifte van deze fraaie post-

zegels onze Nederlandse roofvogels nog beter bekend en meer bemind zullen

worden.


