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Het eerste Kievit’ s-ei

Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat jarenlang de traditie heeft bestaan

het eerste in Nederland gevonden kievitsei aan H.M, de Koningin aan te

bieden.

Op 7 maart 1969 gaf Hare Majesteit echter te kennen hieraan in de toekomst

niet meer te zullen neewerken. Zij wilde hiermee voorkomen dat het zoeken

en rapen van kievitseieren, hoewel wettelijk niet verboden, nog langer
officiële erkenning kreeg.

Vanzelfsprekend is deze geste van de Koningin door allen, die de vogel-

beschermlngsgedachte een warn hart toedragen, buitengewoon op prijs ge-

steld.

Des te meer wordt betreurd dat, nu aanbieding van een kievitsei op het

hoogste niveau niet meer mogelijk is, dit thans plaats heeft bij de ver-

tegenwoordigers van provinciale en gemeentebesturen.

Zo werkt het besluit van de Koningin averechts, omdat nu nog meer eieren

dan vroeger voor dit doel worden gezocht, '

Dit is voor ons bestuur aanleiding een dringend beroep te doen op de Bur-

gemeesters van de in het werkgebied van de Vogelwerkgroep het Gooi e,o.

gelegen gemeenten in de komende jaren geen medewerking (meer) te verlenen

aan deze naar zijn mening verwerpelijke gewoonte»

In deze tijd, nu op ;
internationaal niveau in toenemende mate actie wordt

gevoerd tegen kwalijke praktijken in andere landen van Europa, verzwakken

wij als Nederlanders onze argumenten, wanneer wij blijk geven het voor-

beeld van ons staatshoofd niet te begrijpen noch te willen volgen.

Met de meeste hoogachting,
Namens het bestuur van de VWG het Gooi e,o«

J. Klein secretaris

Op 9 april 1974 werd de hieronder volgende brief verzonden aan de burge-
meesters van de gemeenten Hilversum, Bussum, Naarden, Huizen, Laren, Bla-

ricum, ’s-Graveland, Weesp, Muiden en Eemnes,

Zeer geachte heer Burgemeester,

Uit de pers vernamen wij dat dit voorjaar één of meer z.g.n, eerst gevon-

den kievitseieren werden aangeboden aan de Burgemeesters van Hilversum

en ’s-Graveland.


