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Bladerend in Franse jachttijdschriften
Door H.H. Buisman

Dezelfde organisatie heeft o.a.

ƒ 35.000,— gevoteerd voor het behoud

van reservaten in de Camargue, reeds

te veel door de rijstbouw bedreigd.
In een geëmotioneerd artikel wordt ge-

wezen op het gevaar, dat de 2800 ha

grote baai van I’Aiguillon-sür-Mer
wordt ingepolderd.

Volgens schrijver is dit de enige baai,

ten zuiden van de gelijksoortige baai

van St. Michel, waar zich uitgestrekte
slikken bevinden. Zowel voor de mos-

selkwekers als voor de waterwildjagers
zou het een ramp zijn.
Gevraagd wordt of het nu absoluut

nodig is om nog meer recreatieterrein

9an de landbouw en veeteelt op te of-

feren. (In Nederland vragen sommi-

gen zich bii bepaalde innolderingen en

ruilverkavelingen hetzelfde af.) Een

andere schriiver verbaast zich er over.

dat de rale des genéts (kwartelkoning)
zo zeldzaam wordt. Hij vraagt zich af

of de vogel zijn treklijn heeft verlegd,
of werkelijk zeldzaam wordt. Wu' hier

weten het antwoord wel en zouden de

wens willen uitspreken, dat de jacht

op deze vogel in geheel Frankrijk on-

middellijk wordt gesloten.

Wanneer we dan ook nog hebben ge-

noteerd dat Deense patrijzeneieren in

Frankrijk worden aangeboden, slaan

we het blaadje dicht, om de „Revue Na-

tionale de la Chasse”, eveneens van

mei 1960, in te zien.

Ook hier komen de ontginningen, niet

alleen van de baai van 1’Aiguillon, maar

ook van de moerassen van Brière en

Redon ter sprake. De jagers proteste-
ren heftig en zien het nut niet in van

het ontginnen van moerassen, nu nog

zoveel ander land op herontginning
wacht. De stem van de Franse jagers
klinkt ongetwijfeld verder, dan die van

de Nederlandse bij dergelijke kwesties.

Gewezen wordt op de waarde van het

riet. Ook in Nederland werd steeds

vergeten dat goed rietland meer op-

brengt dan het beste bouwland. Het

,.Fryske Gea” zou het u met de cijfers
in de hand kunnen bewijzen.
De Fransen vrezen bovendien dat de

extra te produceren landbouwproduk-
ten de toch reeds topzware markt te

zwaar zullen belasten. Ook dit geluid is

in Nederland bekend. Wij produceren
dit jaar 6 miljard liter melk, maar men

kan maar de prijs voor 5 miljard ga-
randeren en het overschot is vrijwel
onverkoopbaar. Maar ook de St. Jo-

hannergaaster Veenpolder onder Hee-

renveen ligt al „klaar voor de schop”.
Benauwend is, dat in het blad jubelto-
nen worden geuit over het feit dat de

jacht op de „Avrillots” dit zijn alle

kleine strandvogels die in april en mei

naar het noorden trekken, dit jaar voor

het eerst weer langs de kust in noord-

westelijk Frankrijk werd geopend van

zondag 24 april tot en met zondag 15

mei, meer naar het zuiden van zondag
17 april tot en met zondag 8 mei. Hier-

in vallen dus vier zondagen, de dag
waarop in Frankrijk het meest wordt

gejaagd. En of het nu een tureluur,

qruttoof kemphaan is, een bonte strand-

loper of sfrandplevier. een kievit of een

regenwulp, alles moet dood.

Wel wordt uitdrukkelijk vermeld dat

voledig beschermd zijn de lepelaars, de

ibis. de zwanen, de meeuwen, sterns.

Jan van Genten, kleine zilverreigers,
kluten en échasses. waarmede vermoe-

delijk bosruiters en groenpootruiters zijn
bedoeld. Maar verder is dan ook alles

wat langs het strand trekt drie a vier

weken vogelvrij. Het zal noodzakelijk
Zijn, dat de internationale vogelbe-
scherming hier een zo hevig mogelijk
protest laat horen. De vogelbevolking
van de noordelijke streken van Europa
kan hier straffeloos worden afgeslacht.
Deze jacht is enkele jaren verboden

ge-

Het is wel eens interessant om de bui-

tenlandse jachtliteratuur in te kijken en

de gelegenheid om de „Plaisirs de la

Chasse” van mei 1960 eens wat nauw-

keuriger te bezien, liet ik mij dan ook

niet ontgaan.

Er stond in dat de Nationale Jachtraad
(Conseil Supérieur de la Chasse) zich

heeft uitgesproken voor de totale be-

scherming van de slangenarend, overi-

gens in Frankrijk reeds zeer zeldzaam,

maar het is in elk geval een begin.
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weest en wordt nu op aandrang van de

Franse jagers heropend. Men moet dit

zelf hebben meegemaakt, de strandlo-

pers, bontbekjes en steenlopers hebben

zien vermoorden, om het zich te kun-

nen voorstellen. Niet alleen tijdens de

herfsttrek van half juli af, maar nu ook

weer gedurende de voorjaarstrek tot

half mei toe worden de ongelukkige vo-

gels belaagd langs de honderden kilo-

meters lange kustlijn van Frankrijk.

Geen wonder, dat wij dan ook op een

andere pagina bemachtigde geringde
vogels vermeld vinden als tureluur en

kievit en, eigenlijk minder duidelijk te

verklaren, kluut en visdiefje. Wanneer

wij dan ook
nog een artikel vinden

waarin zeer uitvoerig wordt beschreven

welke munitie men nodig heeft voor de

jacht op de leeuwerik, legeren wij het

tijdschrift met verontwaardiging naast

ons neer. Wij slaan dan de advertentie

van de wedstrijd op levende duiven,

prijzen f 50.000, te houden aedurende

de laatste weken van mei in Parijs, als-

mede de uitvoerige beschrijving van de

,.jacht” op het bokie maar over. Over

de jacht op het bokje mogen wij trou-

wens niets zeqgen, want het schieten

op dit onschuldige snipje is ook in Ne-

derland nog geoorloofd. Wij noteren

nog wel even, dat de voorjaarsjacht op
de tortelduif, meestal ongeveer 10 stuks

per dag, en een zeer enkele keer 80

stuks oplevert.

Voerman-Thijsse tentoonstelling
te Haarlem

Op initiatief van de Stichting Spaarpropaganda
zal van 7—18 oktober in de beneden- en

bovenzaal van de Vleeshal en in de Vishal op

de Grote Markt te Haarlem een Voerman-

Thijsse tentoonstelling worden gehouden. Het

doel van de tentoonstelling is allereerst een

overzicht te geven van het werk van de schil-

der jan Voerman Jr. Deze is, op zeer jeugdige
leeftijd, begonnen met het illustreren van de

Verkade-albums, waarvoor Tac. P. Thijsse de

teksten schreef. Ook aan Thijsse's werk zal

daarom bijzondere aandacht worden besteed.

De tentoonstelling heeft nog geen naam. De

Stichting Spaarpropaganda (Postbus 1046 te

Rotterdam) zal gaarne suggesties voor een naam

voor deze tentoonstelling ontvangen.


