
Ann
de Voqelbescherrriir:qslvachten in de prÓvincj-e

. i:riesland.
. i'aanl+idin.c van een schr,ijven van het ministerie va,r Ondervrijs,

tsunsten en iietensclrap2enrAfdeling Oudheidkunde en ]latu.urlrescherr, in':rd.d"
t7 Juli L943 en door mij ontvcngen brievenrdeel i1', U.het volSende aed.e; ,"

I . Controleur-Vogelrret 1936.
1. Voqel',ret 193i 

"llet i'linisterj-e van O,i{ en ,/" lafdelinq Oriírl'I. rvestigt. er de aan-
dacht oi:,dat de voorr:.: d boekjes over dè Vogelwet 193'6)euz"ultgei:ut is eÍI
det ooll de laet.st uit,qekornen drul: van de .iiederlandse Staet-ql/etten( editie
SchuurnaÍ1, en Jordens)geheet is uitverkocht.De eerste boekjes wordea niet
herrkukt.De nieuvse druk van de editie Schuurman en JorC.ens verschi"l:rt
eer"s'b over eenige nairnden"l1ierdoor ondervlndt het aanstellen van nieuvle
Controleurs-Vo.qelwet 1(i36. entge vertraqinq "2. Vrazenlij st.

'iet volqer:de voorbeeld laiL zienrr,'rat er al zo op het exanen voor
COntf oleUr-Vo?ol r,r+t I n?i .r1v;y.e..;3d k:,n ruoi-den

a.'.,'eÍlie aerinitiË -qlert.a"'ïoÀËï;;; 
LqBS van 'beseher-,rde vo{ets '?

b.'ielke voqels,dre irelonder. Oeze Oefiniiie -vaf 
f àÀ,wórOen tddh---niet 

.gerekenC tot l:escher,.tde vo3e1s in.de1 ztn det Vpgehvet"?
Ceidt clit steccls of voo:"( ee n)bepr-''ald ( e) ti3dvak( 1tn1l)'?Inclien
dit 1a,-tsr;e llct qev;.1 l_s,voor l,,,àk(e)t.tjdvalt(1.'"ea) ?

c,-,/ell<e vogel-s ,,'1o,.óen genoend in ar:t-ike 1 I der .Jachtr,vet' L')23'?

d.'iel;.,e h.rídciinte-n zljn t " a,y.§s5gltr-'rnde voqels -en^eiel:en en
- nesten va;r besel:er"rdó vogels in lreqinsel verboden?'

e,r.IelLe vergunnln.ieit t:u:rneó tot het voot'ionen cf bestrijden vaa
valn voqeléehl:de' r,,to::C,el ver'leend en cloor lvien?

' f ":iat zq1. kocivogels 1n den zin der Vo:1elwet en l',rel<e scorten

1,

zijn a1s zod.r:aig a,?nqe!/ezen?
g"Is voor het prePí,:1"aa", van voqels

hi:nd"elin1ea lunneï] nin een erkend
een veríiuïtnin1 nodiq?:,'ell<e
praepaï'ateur bi; ver*tnninq

rrvorder toeqestr;r?

Èj.j+:rri-a::i:.-. :

h.nedurend.e lyell< tijdvek zijn het zoeken en rapen van eieren van
kreviten toegestr:n?Zl-jn voor deze handelinqel verzunllln-e]l
nodiq'Zo jarweli<e'?

i "ledurende l,lel'l tijdvak zijn het zoel<en en rspen v;rn e].eren 'Van
meeuï/ vo.qels,rnet uitzonCering van ditl vao ;d.vrer?sterns r lichst,erns
en zr,,.rrl.te s-Ler.ns r geoorloofd.?Is hie:"voor een verilJnaing nodio?

=o 
jr',iueltó'? '

j.'i,.t i:unt 1l biJ eeal qeeon,s',-tteerde ove:l:-pCt-a-; uua.-=Ce=V.a::eh;e1-1:=:..:;--
lal'3 a1s coatioleur'dier'uret Coen;l,,1et voör vè:-beurdverklarrn'T'
vatbare Voorwerpen?Ind.ien il de toegang tot een woning trcrdt
rrcr la i cr.av'd ?/-)uvvu

k"liaak àen proces-verba.ri op van de volqende cvertreclinq;In it"r
functie vàn Controleur"-Vogelwet 1936 neen:t if op lC fiei L143
d.eS np-riClCn-S te On.reveer 3 UUr Wa:rrClit ZiC\ tn e c:il r,/€iland,
qele3en naast de boerderij vln. J.Riet,v,'cnencle Ileeu';'rerri:uurt -l--l

ie Vdgel**ràr.q( gem.ploemeíd.aal) iei:rand ophcudtrdie d.arr kentre-
lijk Éezig is-eleren 1'e zÓeken'u beqeef i zt'ch naar hen tce en
tri; onderioek btrjilt I1"clat hij 6 lciewitseieren onder zí1n.pet
lreeft"Verdachte nii.11u te zijí Kt,elis Sier'dief , zonder ireroep,
wonende Bier.tcade it te Benne6roekrgetroren t,e Castricum (lll.1{.)
den 29stefl Febri,ieiri i.-;Lr4,De rierl<larinqrdie verdrcht,e ontrelt

.,er ï-i aflegtrdient ï-I zeLf lan te,qeven
z.c,z. sov"p.

rijn h::nr1-olizi. l:'. . (,:-:.,



Aan de \loorz.Seer.Correspopdent der Vogelwaeht

straatnaam )..ooo. .....§o.réí/
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i{et kantongerecht binr--r.en welks arondlssement deze overtreding werd
gepleeqd is Haarleil'
De- na.tionaliteit van Eierdief is I'Iederlander"

3. Examen''Iet examen vrordt schriftelijk afgenomen.

ifarga l-9 JuIi L946
J,D.BRA DA


