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Inlevering van vossen
Ten aanzien van het inleve ren van vo ssen
in verband met de beke nde premieregeling . ove rkw am het ee n bevriende jager
dat de be handelende pol iti eman hem de
vos weer mee te ruggaf. Alleen het ' tonen' we rd voldoende geacht. Mij overkwam he t dat een andere politieman me
verzocht de vos even van de staart te ontdoen. Hij hield de staart en ik kon de
staartloze vos meene men naar hui s. Het
mo tief was dat daarm ee ko n worden
voorko me n dat een vos Icn tweede n male
zou wo rden ingele verd en de premie vaker dan éénmaal zou worden geïnd .
Hoe luiden de voorschri ften dienaangaandc·'
P . te L.

Uitbetaling Win de premie aall degene die
eell vos heeft illgelet'erd, geschiedt
sl echts naar aan/eit/fIlM
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neel, door de politÎe opgemaakt e ll ondertekend formulier-rapport . Het formu lier is door het Ministerie \'ClIl Landbouw
en Visserij ter beschikking gesteld Va/I alle politiekorpsen . De politieambtenaar
vult daarop gegevens in t.a .v. dexene die
de vos inlevert, de wijze waarop de vos is
bemachtigd en he f eVl'lIfuele af wijkende
gedra g dat de vos vóór zijn dood heeft
vertoond.
Op grond vall de in vulling van die bijzonderh eden moet de politieambtenaar op
het formulier aangc\'en wll! IlIj daarna
lJlel de vos heeft gedaan . Daarbij heeft hU
de keus uit drie mogelij kheden :
a . 'onverdachte' vossen onder zijn toezicht ill zijn geheel laten begra vell Ila
overgie fin g met creoline (om her-inlevering te voorkomen) ;
b . . verdachte' \'05Sell middels de Vet eri naire Dienst op=ellden Jlllllr het Cen traal Diaengeneeskulldig Instituur te
Lelystad:
('. op verzoek wm de Veterinaire Dienst
te 's- Gra vcnhage zowel oll\'erdachte
als verdachte vossell opzenden naar
hel C .D .1. Lel\'swd (b v. ;1/ speciaal
(l(lI1gewezen gebieden ).
Zo' n rapport wordl op ambtseed ingevuld
en ondertekend. Het laai dus afwijkingen , zoals door U gesignaleerd, bepaald
niet lOl', tenzij de politieambtenaar de ge-
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noemde drie mONelijk/wden alle doorhaalt (' 11 in plaats daoJToor I'erm eldt dat
hij de \ 'OS - al dan niet illc1l1 s h~t staart heefr teru[:Mer;even. Maar we mogen aannemen dm dan geen prem ie zal u'orden
uitgekeerd .
Tot : O\'er de \ 'o orge.\'c hre~'ell procedure.

111 de praktijk is het evenwel nier altijd
evell gemakkelijk om voorgeschrewn
procedures uit te voeren . Men kan al beginn en met zich afte vragen lI'aaromjuist
'de polit fl>' dit slllkje faull abeheer-raak ill
de schoenen gescllO\'en kreeg. Naar oJl ze
m el/iJlK is het bepaaldelij k eell ' oneigel/ lij ke' laak \'oor de politie, die l11aar I/lOel
zorgen dnt de \'l)S ter aarde wordt besteld . Soms zal de jager die de vos inlevert de schop ter hand nem en om de \'os
in Zijll eigen veld te beg ra ven: de politieman zal er echter ambtsedig bij moeten
zijn en er du s even veel tijd aan besteden
als wallneer hij zelf het graafwerk zou
doen . In aJ/dere gevallen zal de politie
moeten uitzien naar eell vossenkerkhof.
De plom selijke plantsoenendienst heeft er
misschien eeH afgelegen stekje voor plus
een werkman die gewend is met de schop
om te gaan. Dan kost her tweemaal ambtelijke tijd. We spreken dallllog nier over
vorstperiodes gedurende welke er niets te
gmvell valt ...
De prem ieregelillK is illge\'oerd in het begin der \'i.iftiger jaren , toe1l 15 gutden
voor een m odaal-arbeider/jachtopzichter
HOg een ha(( weekloon was. N u is datzelfde bedrag zoiets als eell half uurloon .
Dus werden in de vijftiger jaren nage1I0eg alle bemachtigde vossen ingeleverd
voor de premie. Daama kwamen er jaren
dat de prepa rateur een veelvoud kOIl geI'ell voor een gave vos, ongeacht jong of
0//(1, zom el' ~ (~f willlerpeis. Opgezette vossen bleek een algemeen gewild artikel te
zijn , zo xewild dat : e((s strop ers er brood
ill zagen en in diverse delen \ '01/ het land
\'ossehoten gingen lIitgravell . Alleen kapotgeschoten (?f wulerszins \'00 1' preparatie ongeschikte kadat'er.\· werden ingeleven /. Het totaalbeeld \'lill het vosJelibesrnnd was niel meer q( te lezell vall de
iIlle\'eringsa(llllallell .
We hebben de indruk dat de preparateurs1/1arkt il/middels \'erzadigd is . Een
\'ossebalg is niel meer gewild, maar er
zijn door allerlei j achlbeperkhlgen meer
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\'ossen in her land dan ooit tewJI'en e/l dal
betekeJ1l dat de stroom W III premiel'OSSCl/
;1/ de ri chf;,zg wm de politieburelll{s }:cswag :a/ {oellemell en steeds ma r lImbtl'lijke {Jolitietijd zal \Tagell. We kUllnen
ons dal/ fOm \'oorstellell dat er poli ~
tieal1lhtenllren : ijll die op eigt:'1l houtje
eell \'oudiger \'erll ieliKingsmer/lOdell' hedel/keil , waarmee :e : ichzelf en het politieappll ralll geen goede dienst bewij:ell .
B eter lI'are /Wl dal \'(111 O\'erheidswege eell m eer adequate \'ernietigil/ljsmethodi:
H'erd bedacht: misschien : 0 1/ het destructie via een kada verton klOmell ZijII, misschien de hui,n 'lIil-\'erbrwuliIlX.wwen ,
misschien lerugga"'e VlIll de vos nadat de
nagels \ '(111 de \'oorpoten zijn afgeknipt
om her-inlevering te voorkom en ? De lijd
zal het leren (4 er politietijd kan worden
bespaard.

Broer t

vos
Goeie ouwe tijd . Korhoenders op de Veluwe. De wulpen broedden op de hei en
zelfs de wi lde eend Icgde er graag haar
eieren . Soms zag je moedereend met de
kuike ns ac hter zich aan door een karrespoor onderweg naar de Sprengen om
vanda ar beter vaarwater op te zoeken.
De vos was de onbetwiste heerser op de
Veluwe. Hij jaagde als ee n vorst en koos
zijn menu met zorg. Naast zij n dagelijkse
portie muize n was het vandaag een korhoe n, morgen cen wulp en overmorgen
de eieren van de nachtzwaluw . die ze zo
maa r voor het rape n op de dennenaaJden
had gelegd .
De tijde n zij n veranderd . Mui zen zij n er
nog. maar korhoen. wulp en geitenmelker zij n vrij wel verd wenen cn de wilde
ee nd zou wel gek zijn om op de hei te
gaan broede n.
Nu scharrelt de vos langs de varkensvoerplaatse n. hopend op restante n. Bij pickni ckplaatse n blijft nog we l eens wat ligge n en mes tvaalte n. stortplaatse n en kippenhokken moeten worden bezocht om
aan de kost te komen.
De eens zo fiere jager van de Veluwe is
helaas ee n sc harre laar geworden.
Gev(fflh

