
Karikaturen

Zeer geachte‘Directie,

De laatste weken bereiken ons van vele zijden-opmerkingen

over collecties opgezette vogels, die in verscheidene finialen van

uw bedrijf zijn uitgestald en te koop worden aangeboden.

Persoonlijk hebben" wij in enkele plaatsen kunnen constateren

dat V & D zich daarbij aan de wettelijke voorschriften houdt. Wij
troffen althans geen beschermde vogels in de zin van de Vogelwet
1936 aan'. Overigens zult u het ons niet euvel duiden dat wij ons

tot de afdeling Natuurbescherming van het Ministerie van GRM heb-

ben gewend, met het verzoek via haar controleurs—vogelwet nauwlet-

tend na te gaan of dit in alle finialen het geval is.

Ondanks dat, zien wij ons echter genoodzaakt U ervan in

kennis te stellen hoezeer het ons aan het hart gaat dat een bedrijf
als het uwe er thans - in het Internationale Natuurbeschermingsjaar
1970 - toe is overgegaan zulke belangrijke exponenten van onze aan

alle kanten bedreigde natuur tot dode on onesthetische verkoop-
artikelon te bestemmen, De uitgestalde exemplaren zijn niet veel

meer dan karikaturen van de levende vormen. Vooral in houding wijken

zij er veel van af,- 1 terwijl de kwestsuren die hun dood veroorzaakten

al te ‘duidelijk zijn te zien. Het feit dat een groot deel van de

collecties bestaat uit ééndagskuikens, achten wij in pedagogisch

opzicht eveneens weinig geslaagd,'

Vertrouwend dat U de gevoelens van een groot deel van de

Nederlandse bevolking - en van het koperspubliek - zult willen

ontzied, verzoeken wij IJ deze soort vorkoopartikelen niet meer

aan te bieden.

Met de meeste hoogachting,
NEDERLANDSE VERENIGING TOT

BESCHERMING VAN VOGELS

namens het Bestuur:

J. Gerritsen dir.

Frank Heilmann, Huygene'—lrr» 1^ t 27, Hilversum, Tel: 02150 -

houdt zich nog steeds bijzonder aanbevolen voor gegevens van het

Hilversums Wasmeer, Wat de gierzwaluwen betreft, ook gegevens over

plaatsen van nesten zijn bijzonder welkom.

Onderstaand schrijven richtte “Vogelbescherming” mede op ons verzoek,

aan de directie van n.v. Vroom & Dreesman.

De opgezette vogels, waarover in de vorige Korhaan werd geschreven,

zijn wel uit het finiaal te Hilversum verdwenen maar bleken echter

in vele andere finialen nog voor te komen.
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