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en de verkoop van

opgezette vogels

Alles bijeen, hoe dood ook, een zielig stel. Abominabel opgomaakt on

beslist geen reclame voor a: V, on D, en bi do preparateur.

Do opgezette vogels kwamen ons bekend voor. Wij zagen ze vorig jaar

in de souvoniorsshops op Terschelling ongeveer de Zelfde reeks.

Op verzoek van enkele leden stolden wij ons in verbinding mot do

directie van het warenhuis. Do hoor Van Kempen, de directiesecretaris

te Amsterdam verzekerde ons, bij afwezigheid van do. hoofddiroctour do

hoer Vroom, do verkoop terstond te zullen beëindigen en Hilversum last

te zullen geven het stalletje in de huishoudelijke afdeling direct

te verwijderen.

Deze belofte werd gedaan op dinsdagmiddag 2k maart. Op donderdag 2

april - de dag waarop ik dit schrijf - waren do opgezette exemplaren

nog aanwezig.
V, en D, had zijn woord gebroken en ik acht me ontslagen van mijn toe-

zegging, over de affaire nog niet in uitgebreider kring, aandacht te

schonken. Vooral nu blijkt, dat ook in andere V, en D,- finialen met

de verkoop wordt doorgegaan (Zaandam).

Er wordt door V, en D, geen strafbaar feit gepleegd, De vogels vallen

onder do jachtwet. Hot is echter oen kwestie van mentaliteit,

V» on D, te Hilversum verleende eens het Instituut voor. Natuur'»»

boscherningsoducatio onderdak en steunde daarmee de natuurbescherming.

Het warenhuis werkt nu door de verkoop van opgezette vogels het natuur

verderf in de hand, (het onttrokken van die vogels aan do natuur.)

Hieronder bevinden zich de eidereenden, die door rampen, die zich over

deze soort in de Waddenzee hebben voltrokken, tot de mooiste, maar

ook tot de meest kwetsbare vogels van ons land mogen worden gerekend.

De noodzaak van het op do helling zotten van do jachtwet, wordt door

d,it alles geaccentueerd,

Hopioon van, dit artikel gaan naar de Nederlandse vereniging tot

bescherming 1 van Vogels, de Dierenbescherming, hot Ministerie van

Landbouw on de afdeling Faunabeheer en het Ministerie; van CRU,

april 1970 JL.B,

Hoot: Op 7 april waren do opgezette vogels verwijderd.

Tot verbijstering van diverse leden van onze Vogelwerkgroep, bleek

warenhuis Vroom en Dreesman te Hilversum enkele weken voor Pasen

oen stalletje met opgezette vogels te hebben ingericht.

Er waren enkele mannelijke exemplaren van de eidereend geëtaleerd,
zwarte zeeë enden, kuif -, topper- en tafeleenden, goudplevieren en

zomer- en wintertalingen.
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