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Controleurs-Vogelwet

Er was eens een minister, een zekere Ex-

cellentie L. N. Deckers, die, in een voor

ons heel bekende wet, — ons gegeven te

’s-Gravenhage op
de 31ste December 1936

door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina,

(een oudcjaarsavondgeschenk dus) — had

laten optekenen in een hoofdstuk onder de

titel ARTIKEL DERTIG:

Met het opsporen van de feiten, bij

deze wet strafbaar gesteld, zijn belast, be-

halve de bij artikel 141 van het Wetboek

van Strafvordering aangewezen ambte-

naren:

ten eerste die en die, ten tweede weer ande-

ren en ten derde, zij, die daartoe door

Onzen Minister zijn aangewezen — —

Dit laatste zinnetje betekent zoiets als een

geboorte-acte van de controleurs-vogclwet.

Velen zal onze Minister er wel niet hebben

aangewezen, want er waren gelukkig tal-

rijke vogelvrienden (en ze zijn er nog!),

die de gelegenheid om als burger te wor-

den aangesteld ter controle
op de naleving

van deze wet, met graagte aangrepen. Ze

kwamen uit zich zelf, omdat er een pracht

kans was, die benut moest worden.

Nu, na 17 jaar, zetten enkele honderden

zich in en geven hun vrije tijd voor vogel-

bescherming. In het alleruiterste geval ma-

ken zij een proces-verbaal op tegen erger-

lijke overtreders, doch over het algemeen

trachten ze de zaak voor vogelbescherming

in goede banen te leiden, want dat is hun

ideaal.

Voor dit werk willen zij niet betaald wor-

den, trouwens daar heeft de wetgever zelf

al een stokje voor gestoken door te be-

palen: De aanstelling van Controleurs-

Vogelwet '36 geschiedt builen bezwaar van

’s Rijks schatkist.

Dat is goed gezien, zo kan de hele zaak

zuiver blijven.

Wat stond de wetgever voor ogen om de

gelegenheid te scheppen aan burgers spe-

ciale bevoegdheden te verlenen? Wel, we

denken zo, dat van een politieman niet ge-

ëist kon worden, dat hij behalve de wet

ook de vogels in al hun soorten moest

kennen.

Op iedere wet moet een goede controle

kunnen worden uitgeoefend, anders heeft

ze geen zin en het lag dus voor de hand,

dat de gedachte uitging naar vogelkenners,
die er alleen maar een wet behoefden bij

te leren.

Zo is geschied.

En nu wijst de geboorte-acte uit, dat het

kind inmiddels opgegroeid is tot een flinke

jongeman van 17 jaar. Hij wordt zichzelf

al iets bewust, heeft ervaring opgedaan,

heeft geleerd doorschade en schande, doch

weet nu tevens maar al te goed, dat hij
ook nog iets mist.

Alles wat leeft moet regelmatig voedsel

toegediend krijgen. Daar is geen speld tus-

sen te krijgen, nietwaar?

Wat heeft het echter met controleurs-

vogelwet te maken ? Het komt ons voor

dat de groep CV’s een levende gemeen-

schap moet zijn. Ze moet dus gevoed wor-

den, zodat er van deze
groep iets uitgaat.

Laten we maar met de deur in huis vallen:

dat zijn niet mensen die zo graag een

proces-verbaal maken. Wat zijn het dan

wel? Het zijn vogelvrienden, vogelbescher-

mers van top tot teen. Hun taak zien ze

allereerst als een opvoedkundige. Moeilijk

overigens, want zoiets houdt in, dat men

zelf goed op de hoogte dient te zijn met

vogels en vogelbescherming in de ruimste

zin. Een wetje instuderen, ja, dat zal wel

gaan. Je weet dan (soms!) wat niet of wel

wordt toegestaan, maar wie durft zich op

de borst slaan en zeggen: hier sta ik in

mijn functie als controleur-vogelwet, ik

weet er alles van! Het zullen er vermoede-

lijk niet velen zijn.

Nu, dan wordt het toch tijd dat we op

deze lieden eens een lichtje laten schijnen.
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Van elkaar is veel
op te steken en als ze

hun taak, — tevens een opvoedkundige —,

ernstig opnemen,
dan moeten ze zelf „bij”

blijven en ze behoren van alles op de hoog-

te te zijn. Contact met elkaar houden, het-

zij schriftelijk of mondeling.

Dan komt ons voor de geest een uitgave

van het Ministerie van O. K. en W.:

„Mededeelingenblad voor den Controleur-

Vogelwet 1936”, verschenen in Maart ’46.

We lezen daarin uit „Ter Inleiding” o.a.;

dat het besluit tot uitgifte van dit

blad niet alleen ten zeerste wordt toege-

juicht, doch dat het eerste nummer daar-

van door velen zelfs met spanning tege-

moet wordt gezien”.

En even verder: „Uiteraard zal de inhoud

van een blad als dit niet altijd licht verteer-

baar zijn. Maar een goed Controleur-

Vogelwet zal ook uit de zwaardere gerech-

ten, al zijn deze dan misschien wat moei-

lijker te verwerken, de volle honderd pro-

cent voeding trachten te halen”.

Hebben ze zitten te „kieskauwen”, die

Controleurs-Vogelwet?

Neen, dat niet, de kost beviel hun uitste-

kend, maar door bepaalde omstandigheden

kon dit blad niet meer verschijnen.

En wat nu? Het antwoord geven we gaarne

aan U ter overdenking en we voegen hier

aan toe, dat reeds 50 Controleurs-Vogel-

wet „Wiek en Sneb” lezen.

De overigen in ons land ontvangen dit

derde nummer van „Wiek en Sneb” ter

gelegenheid van het jubileum van de

vogelbeschermingswacht „Zaanstreek” ge-

heel gratis.

Moge zij tot de vaste lezers gaan behoren,

want dan kan er iets groeien.

J.A.

ZILVERMEEUW JAN LAAN


