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Titel grutto: teken van hoop of verval
De grutto is verko-
zen tot Vogel des
Vaderlands. Die
keuze roept ver-
deelde reacties op.
Is die titel een te-
ken van hoop of
juist een ‘flagge op
in strontskip?’

HALBE HETTEMA

Gezien de miserabele stand
van de grutto is de verkie-
zing tot Vogel des Vader-
lands ,,in potsierlike fer-

toaning’’, vindt professioneel weide-
vogelonderzoeker Klaas Jager uit
Jonkersland. Verwijzend naar de
zelfde beroerde situatie waarin de
vogel verkeert, noemt trekvogeleco-
loog Theunis Piersma uit Gaast de ti-
tel daarentegen juis ,,in teken fan
hoop’’.

Het is nog een link naar de agrari-
sche stand ook, de vergelijking met
een vlag op een mestschuit, zegt Ja-
ger. Hij kan er niet over uit dat juist
een vogel als de grutto, die door
menselijk handelen op uitsterven
staat, benoemd is tot nationale vo-
gel. Piersma is het in zoverre met Ja-
ger eens dat het lastig wordt in deze
tijd van verdere intensivering van de
landbouw de grutto te redden: ,,Mar
dan jout dit krekt kânsen.’’

Vara’s Vroege Vogels en Vogelbe-
scherming Nederland organiseer-
den de verkiezing. Ze stelden een
groslijst van soorten vast, gaven die
elk een ambassadeur (De Friese zan-
ger Syb van der Ploeg was dat voor de
grutto) en lieten ieder die dat wilde
op internet een stem uitbrengen.
Dinsdagavond werd de uitslag be-
kend: de grutto is met meer dan
10.000 van de 41.669 stemmen ge-
kozen.

Het verwondert Jager niet: ,,Der
hat de lêste wiken in geweldige lobby
foar west.’’ Het Friese burgerinitia-
tief Kening fan ’e Greide was daar

‘Dat de skries no
dizze titel krijt,
is te folle lof
foar de lânbou’

druk mee, maar ook een landelijke
prominente vogelbeschermer als Ni-
co de Haan.

Al die positieve aandacht voor de
grutto is een zucht naar nostalgie,
naar de tijd van Ot en Sien, vindt Ja-
ger. De rauwe werkelijkheid is dat de
grutto op het punt staat uit te ster-
ven en dat daar te weinig aan gedaan
wordt. Jager: ,,Dat de skries no dizze
titel krijt, is te folle lof foar de lânbou
dy’t allinnich noch mar yntinsiver
wurkjen giet.’’ Zuivelconsumenten
treft een vergelijkbaar verwijt: ,,Dy
wolle neat ekstra’s foar de molke be-
telje om it boerelân better te meit-
sjen foar de greidfûgels.’’

Dat toch de meeste mensen juist
op die grutto stemden, moet te ma-
ken hebben met de oude status van
de vogel als lentebode. Maar dat
symbool is de grutto volgens Jager al
lang niet meer. ,,Trijekwart fan de
Nederlanners krijt de skries yn de
maitiid net iens mear te sjen.’’

Theunis Piersma, zelf een van de
kopstukken van Kening fan ’e Grei-
de, beklemtoont het: er is een andere
vorm van landbouw nodig, die de
grutto kruidenrijk grasland biedt.
Daar moet het bij weidevogelbeheer
om gaan: ,,En dan kin dizze titel
krekt it poadium biede dat nedich is
foar in omslach.’’

Daar komt bij, zegt de trekvogel-
ecoloog, dat de grutto de enige on-
dersoort van een vogel is waar ons
land helemaal verantwoordelijk
voor is. Elders komt de grutto amper
tot broeden: ,,En dat is in hiel swiere
ferantwurdlikens. As der ien fûgel is
dy’t hjir grûnrjochten hat, dan is dat
de skries. Dy heart hjir. By ús.’’Karakteristiek beeld van de grutto: ‘Skries op ’e hikke’.Karakteristiek beeld van de grutto: ‘Skries op ’e hikke’. FOTO LC


