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Vogelbescherming in de Middeleeuwen

Het duidelijkste voorbeeld van ware vo-

gelbescherming vinden we echter in de,

meest plaatselijke, bepalingen welke het

verbodinhielden de ooievaars en de zwa-

nen op enigerlei wijze te „beledigen”.

Voor de
„
odevaers” vondHallema(1952)

deze bescherming in Utrecht al in de 15e

eeuw, terwijl de „Regeerders van Ley-
den” in 1549 verboden „ouwevaars” te

schieten of hun jongen met netten te

vangen.

„Op 'tstuck van de Zwaanen” tenslotte

lezen wij bij Van Mieris (1762) in zijn

„Beschryving der Stad Leyden” op pag.

22 het volgende;

,,Het Zwaanenhok (werd) nevens de

„Rynsburgsche Poort gemaakt, dienende

,,tot verblyf van der Stede Zwaanen,

„zynde een recht ’t geene de Stad

„van den Huize van Wassenaar ten on-

„versterfiyken leen houdt, als blykt uit

„de verlybrief van den jaare 1593. Se-

„dert welken tyd de kwaadaardige, of

„baatzugtige menschen, doorbetbeledi-

„gen der Zwaanen oorzaak gegeeven

„hebben, dat de Regeerders, ter bescher-

„minge der gemelde Vogels, zekere stren-

„ge Keur gemaakt hebben, behelzende,

„zoo wel Geldboete als Lyfstraffen, naar

„gelang der zaaken, gesteld voor die de

„Zwaanen slaan, verjaagen, schieten, de

„nesten stooren, en eyeren of jongen

„rooven:

„en op dat die dieren des te veiliger zou-

„den leeven, draagenze eene Koopere
„halsband, omze van andere te onder-

dennen, op welke de Letters LEYDEN

„gesteld zyn.”

Onnodig te zeggen dat ook hier een

„Pluimgraaf” met het toezicht belast

werd.
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G.J. Heederik

Uit verschillende archieven is duidelijk

geworden dat al in zeer vroege tijden

„Placaeten”, „Keuren” of andere „Or-

donnancien” ter bescherming van be-

paalde vogelsoorten uitgevaardigd wer-

den.

In een uitvoerige studie over ons be-

waard gebleven gegevens van de avifau-

na van Nederland haalt Brouwer (1953)

talrijke voorbeelden aan uit de door

Merula (1605) bijeen gebrachte „Placa-

ten ende Ordonnancien
op ’tstuck vande

Wildernissen”. Ofschoon Drijver (1953)

terecht tot de konklusie komt dat met

deze beschermingsmaatregelen in de eer-

ste plaats „de belangen van de jacht

gediend moesten worden”, kan Brouwer

(pag. 150) toch gewag maken van een

placaat „tegen het vangen en vernielen

van Nachtegaaltjens”, hetwelk „van een

meer ideëele opvatting getuigt”.


