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Vogelvrienden, “let op uw saeck”

In het nieuws staat drs. H,E„ van de Veen met zijn boekje "De Veluve natuur-

lijk ?", uitgave van de Gelderse Milieuraad.

Hierin schrijft hij over wolf en wisent : sleutelfaktoren in ons natuurlijk

ecosysteem. Wij geloven niet dat door de invoering van deze dieren in een

dichtbevolkt landje als het onze de reeds verdwenen vogels, planten, in-

sekten, slakjes en wat al niet meer zullen terugkeren.

We zullen beter het verdwijnen en de achteruitgang van onze flora en fauna

moeten signaleren en de werkelijke oorzaak daarvan moeten vaststellen.

Maar komen er vaak niet of te laat achter,,,,,.

De jacht is in opspraak. En waarom ? Omdat leden van diverse natuurbescherm-

ings- en vogelbeschermingsorganisaties tevens jager zijn ?

Niet alleen daarom, maar ondat zij zich de laatste tijd duidelijk op gaan

stellen tegen meningen van andersdenkenden en vinden dat zij niet genoeg

inbreng hebben in bevengenoerade organisaties. Waarom wensen zij meer inbreng?
Omdat alleen jacht een goed faunabeheer kan zijn ? Waarom in onze natuur-

beschermingsorganisaties fervente jagers ? Waarom jacht in onze eigen na-

tuurmonumenten ? Waarom geen fervente vogelbeschermers in jachtorganisaties?
Waarom jacht op Bokje, Bonte Kraai, Roek, Vlaamse Gaai ?

Vanwaar de interesse van de jagers ? Niet zonder reden, maar laat iedereen

zelf zijn standpunt bepalen, waarbij een waarachtige dosis eerlijkheid ver-

wacht wordt en daar ontbreekt het in deze tijd nogal eens aan als men zijn
eigen straatje schoon wil houden. Eerlijk duurt nog altijd het langst !

De " tuin van Amsterdam wordt mishandeld en mismaakt,
De forensen die zo graag "buiten" wilden wonen kunnen zelf niet meer goed
omgaan met het waardevolle (De Natuur) waar zij het beheer van op zich

hebben genomen.

Wij zien dat duidelijk aan de gebieden tussen Bussem en Hilversum, Laten

we ons zo veel mogelijk beperken tot onze eigen omgeving, de gebieden die

we het beste kennen en op onze hoede zijn voor onnozele, domme, gewiekste
en kortzichtige figuren.

Neen een voorbeeld aan ons aller Mary Pos en steun haar in de strijd voor

het behoud van de Gooise natuur.

Vogelvrienden, let op uw saeck !

J.T.

Als de stalmeester van de koningin tijdens de jacht door een wild zwijn

wordt aangevallen en verwond omdat het zich niet zó maar laat neerschieten

haalt dit de voorpagina’s van de kranten. De gewonde brigade-generaal b.d.

slaagt na minuten het dier neer te schieten.

Dat er op de trek in de zuidelijke landen, met name Italië, vele miljoenen

trekvogels worden neergehaald schijnt echter minder belangrijk te zijn dan

een wild zwijn die zijn hachje tracht te redden.......
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