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UIT DE OUDE DOOS

In de oude doos zitten verenigingsbladen van de Vogelwacht Utrecht: Mededelingen van 1960 t/m 1970 en De Braakbal van 1971 t/m 1976. In dit lustrumjaar zal
ik daaruit teksten kiezen die mij opvielen.
Jan van Nes

Mededelingen februari 1964 - Wacht U voor Welvaart!
Men kan tegenwoordig geen courant, tijdschrift of radiouitzending bekijken of beluisteren, of men hoort de ode op de welvaart in allerlei toonaarden zingen. Wanneer echter onder
welvaart wordt verstaan het suggereren van de mensen, dat ze
in achterlijke toestanden verkeren, dat hun eeuwenoude cultuurlandschap beslist in een cultuursteppe moet veranderd
worden en dat hun mooie rietgedekte boerenhofstee door een
rommelig conglomeraat van houten en stenen bouwsels moet
worden vervangen, dat ze altijd verkeerd handelden met het
aanbrengen van de prachtige erfbeplantingen en dichte hagen
om de percelen, dan zijn wij overtuigd, dat men volkomen op de
verkeerde weg is.
Dergelijke op ondemocratische wijze (wegblijvers zijn voorstemmers en intussen gestorvenen ook!) afgedwongen ruilverkavelingen, waarvan de voorzieningen méér kosten per ha. dan
de grond zelf, dergelijke miljoenen projecten worden mede door
ons, belastingbetalers-natuurbeschermers betaald!
Gaat U toch eens kijken (we kunnen in de buurt blijven) naar
wat eerst het rijke moerasgebied van Maarsseveen was en zie
dit maanlandschap. Rijd eens naar de Tielerwaard; een kale,
öde vlakte bezet met de meest wanstaltige bouwsels, die U kunt
bedenken. Honderden miljoenen kosten zulke projecten, tot
vermaak van de portemonnaire der cultuurtechnici en tot
schande van hen, die de natuur van Nederland een goed hart
toedragen.
Men wil graag 12 miljoen Nederlanders in leven houden (ook de
cultuurtechnici en de aannemers, die van dergelijke werken
leven), maar men vergeet dat Nederland ook leefbaar moet blijven!
Mededelingen september 1964 - Vogelvaria
Ofschoon wederom zeer veel interessante waarnemingen ons bereikten, waaronder zelfs dwaalgasten en andere zeldzame vogels, durven wij het tot onze spijt thans niet aan ze te publiceren, omdat gebleken is, dat dit niet alleen voor broedgevallen (de nesten zijn nu trouwens toch wel uitgekomen) maar zelfs
voor de trekkers nadelige gevolgen heeft, doordat de rust in
een vermeld gebied wordt verstoord. Maar ook het vermelden
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van reeds geslaagde broedgevallen ontmoet bezwaren, omdat velen dan een volgend jaar in zo'n gebied gaan kijken en het gaan
afstropen. Zodoende zou de Vogelwacht volkomen averechts
gaan werken, reden waarom wij voortaan misschien later tot
publicatie zullen overgaan.
Mededelingen maart 1966 - Vogelvangers gesnapt
Het euvel van het vangen en verhandelen van zgn. "wildzang"
neemt de laatste tijd weer hand over hand toe. Gelukkig bemerkten wij, dat de Rijks- en Gemeentepolitie in vele plaatsen
van ons gewest op dit punt zeer actief is.
Door een tip van een onzer leden, konden wij tezamen met de
Rijkspolitie te Vianen in de omgeving van deze plaats verschillende vogelvangers en -handelaars betrappen en een
groot aantal vogels de vrijheid
hergeven. Ook werden allerlei
vangmiddelen daarbij in beslag
genomen.
Deze lieden ontzagen zich niet,
om op de sneeuw leeuweriken,
fraters, putters, kepen, barmsijsjes,
sijsjes,
rietgorzen,
geelgorsen, vinken en vele andere vogelsoorten te vangen met
de druip, met lijmstokken, met
vangkooien, beugelnetten en wat
dies meer zij. Ook bleken er vogels geschoten te worden en zonder vergunning geprepareerd.
Terwijl wij bij een der vogelvangers nog huiszoeking hielBarmsijs - Bram Rijksen
den, liep een man, die een zojuist met de windbuks geschoten kerkuil wilde laten prepareren, precies in de val, toen hij een der politiemannen-inburger de vraag stelde, of deze de heer K. was!
Ook te Maartensdijk werden op kleinere schaal verschillende
vangmiddelen en vogels in beslag genomen. Vele procesverbalen werden opgemaakt.
Een en ander moge voor onze leden een opwekking zijn, om nog
eens extra op te letten of zich in kooien en volières inheemse
vogels bevinden en dit terstond aan de politie op te geven.
Het wekte bij ons geen verbazing maar wel teleurstelling, dat
zich onder de overtreders leden bevonden van de vereniging
van volièrehouders! Niet alleen in pers, maar zelfs op de T.V.
werden foto’s getoond van een der gevallen.
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