
Een brief

aan koningin fabiola

van België

En een antwoord

Binnen een week kreeg ik een zeer hartelijke en lange brief terug

waarin Koningin Fabiola's secretaris o.a. schreef, dat het vogelver-

haal, hetwelk ik bij mijn brief had gevoegd, door haar “In één adem11

was uitgelezen, n.1. 1 Het late geluk van Doris, onze merel, dat zo

droevig eindigde, maar .... opnieuw begon' 5 ! ( Dit was geen sprookje

maar pure werkelijkheid, die had plaatsgevonden in onze achtertuin.)

Van het zakelijke gedeelte, dat voor alle vogelvrienden interessant

moet zijn, laat ik op verzoek van onze voorzitter, het onderstaande

thans volgen:

!l De Koningin heeft met belangstelling kennis genomen van Uw brief

van 1 okt. j.1.
De Koningin was steeds bezorgd het natuurpatromoniura te bewaren en

de dier- en plantensoorten in België te beschermen; bovendien betuigd

zij grote belangstelling voor elk initiatief, dat dit doel nastreeft.

Wat meer in het bijzonder de vogels betreft, hebben de Openbare

Machten in België de jongste jaren, op voorstel van de terzake bevoegde

Minister van Landbouw, een serie maatregelen getroffen, voorgeschreven

door de Internationale Konventie van Parijs, betreffende de vogel-

bescherming, waarbij
a

de geleidelijke afschaffing wordt gevraagd van de

vogelvangst;

Naar aanleiding van ons aller verlangen iets tegen de vogeljacht op

vogels in andere landen, in dit geval België, te doen en al onze po-

gingen, waaronder mijn éingen rekest, tot nu toe tevergeefs zijn ge-

weest, richtte ik mij kortgeleden in een brief tot H.M. Koningin
Fabiola.

Ik schreef daarin o.a. dat, ofschoon ik mij er volkomen van bewust was

dat zij als Koningin zich niet kon mengen in regeringsbesluiten, toch

misschien op andere -behalve haar persoonlijke invloed- de jacht op

zangvogels op zó onvoorstelbaar grote schaal kon tegengaan en in de

naaste toekomst doen eindigen, n.1. door haar gave als schrijfster,
waarvan o.a. haar sprookjesboek een voorbeeld was. Ik vroeg haar of het

haar niet mogelijk zou zijn een nieuwe bundel sprookjes te schrijven

maar nu over vogels, om zo de publieke opinie ,
vooral van de jeugd, te

beïnvloedden en de belangstelling voor de vogels inhet algemeen en

voor de zangvogels in het bijzonder, die zoveel vreugde geven vooral

aan oude mensen, gehandicapten, zieken, eenzamen, enz. op te wekken

of te vergroten.
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aldus wordt een steeds groter aantal vogels toegevoegd aan de lijst

der te beschermen vogels in België, en het Koninklijk Besluit van

20 December 1968 heeft nieuwe en belangrijke beperkingen op gelegd aan

de vogelvangst door elke vorm van commercialisatie ervan te verbieden.

"Niettemin heeft de Koningin mij opdracht gegeven Uw brief aan de gans

bijzondere aandacht van~de Heer Minxs£ër~van‘*Landb5üw~ove~‘'te maken*"*

die de~natuurEesc~ermxng~in~zijn~bevöë^dheid~Hëêf~U~'

w,g, De Secretaris van de Koningin

P. Paelinck

Mary Dowdeswell - Pos,
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