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VOGELVANGERS 

In de zogenaamde beschaafde landen zoals België, Frankrijk, Spanje en  
vooral Italië worden van gevangen vogels de ogen geschroeid, hun pootjes  
gebroken en de slagpennen uitgerukt. De vogels worden opgehangen aan een  
lijn. Hun kreten trekken overvliegende soortgenoten. Zij strijken neer in  
haag of boom om dan te worden gevangen. 

De vogels vliegen jaarlijks vanuit de noordelijke broedgebieden via  
Italië en Sicilië naar Afrika ten zuiden van de Sahara. Hoeveel van deze 
insecteneters worden er in Italië neergehaald? Boven dat land worden zij  
in elk geval door meer dan een miljard patronen uit geweren bedreigd.  
Hoeveel van de ongeveer 3750 miljoen West-Europese vogels worden neerge-  
schoten is niet bekend. Een paar honderd miljoen vermoedelijk. En met  
ernstige gevolgen. 
Blijkens tellingen in vijf vogelstations is het aantal trekkende vogels  
vergeleken met 1968 sterk teruggelopen. Het aantal Grauwe Klauwieren   
met 91%, Winterkoninkjes met 80%, Roodstaartjes met 68%, Grote Karekieten  
met 64% en het aantal Lijsters met 34%. 

De massale uitroeiing van deze vogels brengt het natuurlijke evenwicht  
in de natuur ernstig in gevaar. De insecten krijgen vrij spel. Natuurlijk  
worden zij door middel van chemische stoffen bestreden, maar die bestrij-
dingsmiddelen komen tenslotte in het voedsel van de mensen terecht. Een  
weinig opwekkend vooruitzicht. Ik schat nog ongeveer tien jaar (ruim genomen)  
en veel Europese vogels zijn bijna of totaal uitgeroeid. Daarna houden de  
mensen de strijd tegen de insecten misschien nog twintig of dertig jaar  
vol en dan hebben zij hun zin, want dan is het land en de zee totaal vergif- 
tigd en gaan wij ten onder. 
Op schriftelijke vragen in de kamer over deze moordpartijen op onze  
vogels, antwoordde de staatssecretaris Brinkhorst van buitenlandse zaken,  
dat er weinig aan te doen is. De Italianen zijn echte vogelaars. Zij houden  
van schieten en daar kunnen wij als vogelaars (maar dan andere vogelaars  
als in Italië) het voorlopig mee doen. 

Stuk voor stuk horen zij op het schavot  
Maar dat is afgeschaft 
Dus gaan zij vlot hun vieze gang  
Zolang dit ongestraft blijft 
Bewijzen zij het niet bestaan van God 

N.B. Het behoud van de wereld ligt in alles wat wild is. 
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