
Ingezonden 

Bij koninklijk besluit van 29 December jl ,? 

Staatsblad No li is de jaarwedde van de 

rijksveldwachlers opzieners der jagt en visscherij 
voor zoo verre zij niet bchooren tot eenc hoofere 

fere dan de derde klasse ,  met eene som van 

fl 50 verhoogd 
Wanneer men in aanmerking neemt ,  wat al 

niet aan de rijksveldwaehters wojdt opgedragen ,? 
dan mag cene bezoldiging van il 350 niet als 

te hoog beschouwd worden 
Behalve de dagelijksche werkzaamheden binnen 

nen den bewakingskring van den 
rijksveldwachier 

ier ,  wordt deze overladen van eene menigte 
circulairen en aanschrijvingen ,  naar welken inhoud 

houd 
hij zich heeft te gedragen ,  zoodat zijn 

woonhuis wel eens ontaard in een leeskabinet 

Somtijds wordt zijne verstandsontwikkeling op 
proef gezet ,  door hem vragen te stellen ,  welker 

beantwoording cenige sludie van logica noteert 

Toevallig kreeg ik onlangs eene circlulaire 

in handen ,  emanerende van den Commissaris 
iles Konings en in welke aan de rijksveldwachlers 

lers ,  tevens opzieners der jagt en visscherij ,? 
de volgende vragen worden gedaan : 

1 Hoe is de wildstand iu 1850 in het algemeen 

meen geweest ?  Is dezelve voordeeliger of na- 

<leeliger geweest in vergelijking met het vorig 
jaar ?  Met opgave van de redenen 

2 Is er in i 839 ook grof wild ,  als herten 

en reeen geschoten en in welke gemeenten ? 
5 Wat is er bekend over de meerdere of 

mindere hoeveelheid kleinwild dat in 18ï is 

aanwezig geweest en geschoten ,  als :  hazen ;  fazanten 

zanten ,  patrijzen ,  korhoenders ,  houtsnippen 
en kwartels 

i Gelijke opgaven over het klein wild ,  als :? 

eenden ,  duikers waterhoenders watersnippen 
schrikken ,  kemphanen ,  strandloopers ,  wulpen 
en plevieren 

8 Is het schadelijk gedierte en voornamelijk 

liet konijn in 1859 vermeerderd of verminderd 

derd ,  en wat is lea deze in het algemeen 
bekend ? 

fi Hoc was de staat der visscherij in de Maas 

en de Roer en in de overige wateren van dit 

gewest in 18S9 in vergelijking met het jaar 

te voren ? 

7 Gelijke opgave wegens de zalmvisscherij in 
1859 

Men ziet dat 
bij eene eventuele herziening 

van het wetboek van strafvordering de wetgever 

gever er op bedacht zal moeten zijn ,  om art i 

in dier voege te wijzigen ,  dat de daarin vermelde 

melde beambten niet allØØn met de opsporing 
van misdrijven worden belast ,  maar hun tevens 

wordt opgedragen een naauwkeurig onderzoek 
van den wildstand ;  de redenen noothans on te 

geven waarom de wildstand voordeeligcr of nadeeliger 

deeliger geweest is ,  dan in vorige jaren ,  zoude 
veeleer als prijsvraag door een natuurkundig 
genootschap kunnen gesteld worden ,  dan het 

ter beantwoording van den rijksvcldwachter te 
stellen 

Er ontbreekt niets aan ,  als opgave te doen 
,? 

of het aanwezige wild overjarig was ,  en het 

wild te verpligtcn zich van zijn geboorteactc 
te voorzien 

B D 

Aan de Redactie ! 

In nummer 8 schijnt de Volksvriend het af te 

keuren dat ecnige raadsledeu gestemd hebben 

vóór het voorstel ,  om de nachtwacht op 
bepaalde 

paalde uren de klep te doen slaan Uwe redenering 

nering daaromtrent wil ik thans niet behandelen 

len ,  maar onpartijdigheid vordert ,  dat gij de 

redenen tracht op te sporen ,  welke die leden 

Ut zoodanige stemming !eiddØn � Het is toch 

niet om ’de muziek van de klep te doen ;  het 

is om een toezigt op de nachtwacht te kunnen 

uitoefenen Wanneer die wacht niet behoeft te 

kleppen ,  dan loopt men gevaar ,  dat zij 
in het 

wachthuis blijft zitten ,  en uiet ieder uur of 

half uur de ronde doet ;  nog onlangs moet zoo 

iets gebleken zijn Moet evenwel ieder half uur 

de klep geslagen worden ,  dan kan dit voor de 

wacht eeiie aansporing zijn om geen ronde over 

te slaan daar al ligt de vrees bij haar bestaat 

dat een of ander burger wakende is en zijn 

verzuim zou kunnen opmerken 

De Redactie antwoordt hierop : 

Vooreerst ,  dat het toezigt van toevallig 
wakende 

kende burgers ,  uit den aard der zaak een zeer 

onvolledig toezigt is en bovendien niet te pas komt 

in cene stad waar belastingen worden betaald 

In de tweede plaats is de Redactie 
bij 

haar 

beloog ,  uitgegaan van de veronderstelling ,  dat 

het toezigt op de mindere beambten van policic 

en dus ook op de nachtwacht ,  goed en met beleid 

wordl uitgeoefend Niet alleen de Commissaris 

maar ook de Burgemeester is belast met de 

zorg voor de gemeentepolitie ,  � en men mag 
met regt verwachten ,  dat deze beide ambtenaren 

ren de nachtwacht surveilleren op onbepaalde 

lijdstippen ,  en dat zij 
de nalatigcn streng zullen 

bestraffen Wij gelooven dat zoodanig toezigt 

voldoende is � en dat alzoo het kleppen moet 

achterwege blijven ,  omdat de nadeelen daaraan 

verbonden ,  � grooter zijn ,  dan het voordeel ,? 

hetwelk de vier raadsleden daarin meenden te 

vinden 


