
Vogelmoord

in België
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In noordelijke en oostelijke

landen , ook in Nederland,

spaait men zicl^nitermaite tn

om de zangvogels te bescher-

p me*. Helaas, wat (Ue landen

uitoeven om Ue voedsel- en

leefgebieden van die vogels te

bewaren, dient voor een goed
deel om vogelvangers in Bel-

gië en

‘

zuidelijker landen aas

bijverdienste te helpen.

i Por dag vangt zo’n vogel-

vanger tientallen, vaak hon-

derden, vogels van allerlei

soort. De „eetbare” knijpt hij

dood (de kop), de andere

gaan naar (deels illegale) vo-

(ièrehouders in r^€derUin<i

(Limburg vooral). Dmtsland'f
en Luxemburg. M

. ■ d f ■

£R
wordt goed aan ver-r

diend. De heren vangen 1
vlak langs onze zuidgrens en\\

langs de kust, langs de Duitse ;

grens in de provinde Luik, en ,
in Luxemburg. De bruto

‘

winst loopt op tot soms 5 mil- .
Ie (guldens) per goed-toege-

ruste vanger. i

De Belgische wet verbiedt

de handel in levende vogels, i
maar laat toe die vogels in \

praktisch onbeperkte mate te

vangen, aldus de documenta-

tie van het Coördinatiecomité. \

Het z.g. handelsverbod is j
een poging van de Belgische

regering (met het oog op

handel en toerisme?) de Eu-

ropese vogelvrienden zand in

de ogen te strooien, want er

wordt tegen die handel niets

nf zeer weinig~gedaan. Hv ge-

i schicdt in het openbaar, naar

ik 'zelf heb gezien w Brugge,

Gent en andere Belgische ste-

den, waar vogelmarkten wor-

den gehouden.

Is er iets legen te doen? V

: weet zelf hoeveel kabaal wen

1 in Limburg heeft gemaakt:
de TV toe liet zich gewil-

ha voor het karretje spannen

I van de Limburgse

\ van vinkanzangwedstrijdenj

| waarvan, niet helemaal toe-

vallig, de Limburgse kaste-

leins zulke grote voorstanders

j van zijn. Dan zult u zich kun-

i nen voorstellen hóeveel ru-

moer 20.000 vogelvangers die

er goed aan verdienen, in

Belgiëkunnen maken!

DIT
alles gebeurt in onze

Benelux, en, in groter ver-

i band, in de EEG. Een vorm

i van milieumoord, waar onze

; Mansholt misschien ééns zijn
j schouders onder kan zetten?

Hat Europese Coördinatie-

comité tegen de Vogelvangst |
vraagt de Belgische minister j
van Landbouw: afschaffing van '
de vogelvangst, schietverbod op

lijsterachtigen (consumptie),
betere bestraffing (art. 31 r

Jachtwet en wet op de Bene-

luxconventie), en officiële

aanstelling van controleurs

met de status van „bovental-
lig” boswachter (zoals bij de

Kon. Sint-Hubertus Club,

van jokers).
i

Het zal mü benieuwen! He

vogels-vangen is in. Belgii
eeuwen ingeburgerd, en thnn:

uitgegroeid tot een schandaal

dat in deze tijd met groeiende
aandacht voor de milieube-

scherming een vlek werpt op

België’* aandeel daarin. In-

dien België zou merken, dat

zijn jaarlijkse massamoord op

vogels ernstig afbreuk doet

aan de buitenlandse sympa-

thie voor dat land, zou het

vraagstuk daar misschien be-

ter worden aangepot.

Dit artikel van Dagboekanier is ons

uit het hart gegrepen. Middels

"De Korhaan" hebben wij in 1970 ons

hierover tot de Raad van Europa

gericht en alle 2e Kamerfracties

hierover ingelicht. Het resultaat

is nul komma nul gebleven, behalve

dat vorig jaar het liberale Kamerlid

Tuynman een poging deed, onze regering

;aan te sporen om "stappen" te doen bij
ihaar Belgische collega’s. We geloven,
-'dat dit allemaal niets oplevert.
tha'ant in België is dit een interne

politieke zaak, die "sociaal onhaal-

baar" ia, zoals dat heet. Ze kunnen

al die vogeletende, -vangende en

daaraan geldverdienende stemmers

niet tegen de haren instrijkon. Ea

daarom helpen onze protesten nietl

Verlies van buitenlandse sympathie?
Eet zal België een zorg zijn,zalang
dat "buitenland" zelf geen redelijk

schone handen heeft. Alleen boven-nationale verboden voor alle BEG-landen

maken een kans. Maar hoe lang nog? Aanstonds gaan alle grenzen wagenwijd

open. Levende en geconfijte vogels zullen gemakkelijker dan voorheen ons

land binnenstromen. Als wij in Nederland nu al voorbereidingen treffen

om dat straks te voorkomen, dan zouden we voor de andere landen een

voorbeeld kunnen zijn. Maar wie kan déze KAT de bel aanbinden? tH. *

HET Europees Coördinatie-

comité tegen de Vogel-

vangst, Nederlands adres Ned.

Ver. tot Bescherming van Vo-

gels, Nachtegaalstraat (nomen

est omen!) 60bis, Utrecht-2502,

vestigt de aandacht op de Bel-

gische vogelvangst, die heter

het uitroeien van vogels kan

heten.

Daar trekvogels zoveel

grenzen overschrijden is hun

bescherming een internatio-

nale zaak. De Belgische rege-

ring dóet telkens of zij daar

aan mee doet, maar in werke-

lijkheid geeft zij jaarlijks

20.000 (!) vogelvangers per-

missie om met een halfmil-

ioen lokvogels en 280 km net-

ten zo’n 20 miljoen (!) zang-

vogels te vangen, die levend

of dood (ze voeren ze uit naar

vogeltjes-etende landen, waar

zangvogels als sateh aan stok-

jes geregen worden genut-

tigd) worden verhandeld.
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