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Wie Mijn weekblad al wat langer volgt weet dat ik 

een zwak heb voor zwanen. Daarom trof mij de 

inhoud van het Vogeldagboek van Adri de Groot 

dat gisteren op Internet verscheen.  

 

 

 
 

Knobbelzwaan met jongen. Het is een verminkte 

zwaan: boven de ijzerkleur op de kop is hij ge-

schoren, kenmerk van de zwanendrifter. 

 

De strijd tegen zwanendriften 
 

Vandaag ontving ik deze boodschap van Adri de 

Groot: “Al jaren schrijf ik zo nu en dan over het 

verfoeilijke zwanendriften. De jonge vogels wor-

den gevangen genomen en met een nailclipper van 

hun vliegvermogen ontdaan. Het middenhands-

beentje wordt geamputeerd waardoor ze nooit 

meer kunnen vliegen. Doel: zwanen voor de sier 

verkopen, voor het dons, voor het vlees. Een mid-

deleeuwse (barbaarse) traditie.” 

Het zwanendriften is in Nederland verboden bij de 

Flora- en Faunawet. Dankzij een overgangspe-

riode en een ontheffing van de minister kon het 

driften van zwanen voor vlees, dons en veren 

echter jarenlang doorgaan. 

Deze ontheffing is per 1 april  2013 verlopen en 

op Kamervragen van de Partij voor de Dieren 

heeft de huidige staatssecretaris verklaard dat er 

geen nieuwe ontheffing meer zal worden ver-

leend. Omdat echter het houden van zwanen voor 

de sier nog blijft toegestaan en omdat het leewie-

ken van vogels pas in 2018 wordt verboden kun-

nen zwanendrifters hun activiteiten nog steeds 

voortzetten. In de praktijk is er niets veranderd. 

Officieel worden de zwanen nu gedrift om als 

siervogel te worden verkocht, maar daar is geen 

enkele controle op 

Ook andere personen en instanties zetten zich op 

allerlei manieren in om het zwanendriften uit te 

bannen. Hopelijk dat de politiek aan deze dieren-

mishandeling nu eens een eind maakt. De Werk-

groep Gouda en omstreken van de Partij voor de 

Dieren is een petitie begonnen tegen deze vorm 

van dierenmishandeling. 

 

De Nederlandse politiek 
 

Nu we het toch over de politiek hebben moet mij 

van het hart dat ik deze week met een gevoel van 

schaamte de handelingen van de Tweede Kamer 

heb gevolgd. Waar zijn die heren in Den Haag 

toch mee bezig? Hebben we een staatssecretaris 

die verklaart zich met al zijn vermogen te willen 

inzetten tegen frauduleuze spelletjes van criminele 

Bulgaren, beginnen de kamerleden van de opposi-

tie een “barbertje-moet-hangen”-actie. De zin 

daarvan ontgaat de objectieve toeschouwer. Maar 

met de ene tenenkrommende domme opmerking 

na de andere trachten ze voor de camera’s hun 

houding te rechtvaardigen. En zoals de man van 

de VVD terecht opmerkte, naar argumenten wordt 

niet of nauwelijks geluisterd. Is dat de ultieme 

symboolpolitiek? Je stuurt gewoon een bewinds-

man weg en alle misstanden kunnen verder blij-

ven bestaan.  

Het deed me denken aan het gedwongen aftreden 

van staatssecretaris Co Verdaas. Die moest weg 

omdat hij als gedeputeerde in Gelderland zijn 

autoritten naar Arnhem had gedeclareerd alsof hij 

uit Nijmegen kwam. In feite was de rit aanzienlijk 

langer, want hij kwam uit Zwolle. Hij mocht im-

mers officieel niet buiten Gelderland wonen. Hij 

benadeelde niet de provincie maar zichzelf.  


