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Nogmaals wilsterflappen in Drenthe

Ate Dijkstra

Oude archieven geven inzicht in de vangst van Goudplevieren in Drenthe. Ook

toentertijd (vanaf eind 19de eeuw) was de vangperiode strikt gereguleerden was

een vergunningnodig om te wilsterflappen.

In de vorige Drentse Vogels stond een artikel over het vangen van Goudplevieren
Pluvialis apricaria (wilsterflappen) in Drenthe (Veenstra 1998). In dat artikel be-

schrijft hij zijn eigen ervaringen als wilsterflapper sinds 1963 in Drenthe. Hij geeft

hij aan dat ook in het verleden Wilsters in Drenthe werden gevangen, waarbij hij
enkele personen vermeldtdie zich daarmee bezighielden.
Dat wilsterflappen geen onbekende activiteit in Drenthe was, blijkt ook uit het

volgende. In een verslag van de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie van

den Toestand der Provincie Drenthe in het jaar 1897 (Anonyous 1898), kwam ik

onder het hoofdstuk ‘Jacht en Visscherij’ de volgende tekst tegen: ‘Verder werd nog

door ons afgewezen een verzoek van Romke de Jong, Wiert Vos en Coenraad Vos,

die tijdelijk verblijfhielden te de Groeve, gemeenteZuidlaren, om dejacht op plevie-
ren door middel van slagnetten in dezeprovincie voor het lopende seizoen op ultimo

Maart 1898, de dagteekening waarop dezelfde jacht ook in deprovinciën Groningen

en Friesland was gesloten. Door openstelling van de jacht op waterwild tot 31

Januari 1898 was eenigermate aan hun verzoek tegemoet gekomen. ’ Uit het voort-

gaande valt op te maken dat met zekerheid in 1897 in Drenthe plevieren werden

gevangen. Gezien het antwoord van Gedeputeerde Staten had men in Drenthe blijk-
baar geen ervaring met het vaststellen van een vangseizoen voor plevieren. Na dit

verzoek is het weer enkele jaren stil. In het Verslag van Gedeputeerde Staten aan de

Provinciale Statenover 1900staat echter het volgende vermeldt: ‘De jacht op water-

wild welke nog gedurende de maandJanuari 1901 op alle werkdagen bleef geopend,

was op den laatsten dag diermaand gesloten, met uitzondering van het vangen van

plevieren met slagnetten welk bedrijfook gedurende de maandenFebruari en Maart

1901 op alle werkdagen bleef toegelaten.' Uit deze zinsnede blijt dat Gedeputeerde
Staten van Drenthe het eerdere verzoek voor verlenging van het vangseizoen nu wel

hadden gehonoreerd, endat men dezelfde vangperiode ging hanterenals in Groning-
en en Friesland, namelijk van begin september tot en met maart. Tot en met het

Verslag over 1920 wordt jaarlijks de periode waarin plevieren mochten worden

gevangen, vermeld (Bijlage 1). Alleen in de Verslagen van Gedeputeerde Staten aan

de Provinciale Staten van 1908 en 1909 ontbreken deze vermeldingen. Na 1920

worden de Verslagen van Gedeputeerde Statenaan de Provinciale Staten sterk bekort

en wordt de opening en sluiting van het jachtseizoen in Drenthe niet meer genoemd.

Aan de hand van deze verslagen is dus niet meer na te gaan wanneer het commerci-

ële wilsterflappen in Drenthe is gestopt.
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Once more, catching Golden Plovers in DrentheSummary:

Hunting plovers, especially Golden Plover, was strictly limited in the 19th and early
20th century in the province ofDrenthe. This review reveals the hunting seasons for

his species in 1898-1920,and gives informationon some licenses that were issued.

From these sources, it was impossible to pinpoint the year when commercial hunting
ceased.
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Bijlage 1. Openings- en sluitingsdata van de vangst van plevieren in Drenthe, zoals vermeld in de

Verslagen van Gedeputeerde Staten aan de Staten van Drenthe van den Toestand der provincie
Drenthe (Anonymous 1898-1921). Open seasonsfor plover hunting in the province ofDrenthe in

1897-1920.

1897 18 September 1897 - 31 december 1897

1898 geen opgave

1899 geen opgave

1900 15 september 1900
-

31 maart 1901

1901 21 september 1901 - 31 maart 1902

1902 13 september 1902
- 31 maart 1903

1903 12 september 1903 - 30 maart 1904

1904 10 september 1904 - 31 maart 1905

1905 9 september 1905
-

31 maart 1906

1906 8 september 1906 - 31 maart 1907

1907 7 september 1907 - 31 maart 1908

1908 geen opgave

1909 geen opgave

1910 10 september 1910
-

31 maart 1911

1911 9 september 1911 - 30 maart 1912

1912 7 september 1912
-

31 maart 1913

1913 13 september 1913 - 31 maart 1914

1914 12 september 1914 - 31 maart 1915

1915 18 september 1915 - 31 maart 1916

1916 16 september 1916
-

31 maart 1917

1917 15 september 1917 -31 maart 1918

1918 7 september 1918
-

31 maart 1919

1919 6 september 1919-31 maart 1920

1920 4 september 1920-31 maart 1921 i.


