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Beunhazen in de polder

U kent ze wel, de jachtmagazines waarin full colour
de meest afgrijselijke foto’s afwisselen met nog
afzichtelijker teksten, die woord voor woord getuigen
van het volstrekte onbenul en de beangstigende
hersenloosheid van gewapende tweebenige scrotums, die
zich laten portretteren met aan barrels geschoten
kadavers van wat kort tevoren nog topfitte wilde
sierraden der natuur waren.

Laten we die zelfvoldane tronies van zulke
gegemzenpluimde en geknickerbockerde
incodruppelaars achterwege, dan ligt er slechts een
zielig hoopje sterfelijkheid ter aarde, waarvan
niemand de heldhaftigheid van het afknallen ervan
zal kunnen bevestigen en willen rechtvaardigen.

Niemand heeft ons bijvoorbeeld ooit kunnen
uitleggen, wat er stoer, dapper en mannelijk
aan is om met dubbelloopse semiautomaten
en vanuit een hinderlaag wipstaartende
konijntjes af te knallen, die als populatie
nog maar juist zijn bijgekomen na
jarenlange massasterfte van door de mens veroorzaakte
myxomatose en VHS-virus.
Zoals ook niemand ons ooit bewijsmateriaal heeft
kunnen leveren voor de hardnekkige
jagersleugen die beweert, dat volkomen
ongewapende dieren louter vanwege het feit
dat hun gebraden vlees een lekkere smaak
zou hebben, WEERBAAR zijn tegen de
zwaarste kalibers jachtwapens.
Néé klootzakken: álle vlees is veel lekkerder
als het met liefde en tederheid wordt omringd
en zal dan zónder geweld en nodeloos bloedvergieten
leiden tot waarachtige en wederzijdse genotsbeleving,
waar jagers geen benul van hebben!

Het wordt de hoogste tijd, dat weerbare
moerhazen, voedsterkonijnen, reegeiten,
hinden en bagges jullie hun hinter tonen,
letterlijk onder kruisvuur leggen en de natte
luiers uit de vetlederen hosen rukken.
Er is tegenwoordig een kudde neoliberale
fermentatietrutten die menen dat zij `erbij horen`, als
zij gewapenderhand weerloze
houtduiven in de 40 bunder veldjes van
Thierry Baudet en Ard van der Steur
mogen aanschieten als makkelijke prooi
voor havik, kraai en vos.
Daarom zou het erg goed zijn als er
vanuit de feministische stellingen
van de PvdD een snelvuur wordt geopend op deze
nieuwe variant van neoliberaal degeneratief onbenul!
Al zullen wij naar wij vrezen wel eerst de hele fractie
van Marianne en Esther tot leven moeten wekken.
Want óók dát hoort kennelijk bij de Haagse Mores!
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1. WAKE UP - STAND UP
Als wij mogen vertrouwen op de bevolkingscijfers van het CBS, dan
leven er in ons land anno 2017 ruim 17 miljoen geregistreerde
inwoners, die onevenwichtig verdeeld zijn over een landoppervlakte
die volgens hetzelfde instituut jarenlang officieel varieerde tussen
34.000 en 35.000 km² maar die tegenwoordig kennelijk 41.543 km²
zou bedragen.
Als daarbij het Noorderhaaks, de Razende Bol en de Markerwadden
zijn inbegrepen dan lijkt er enige duidelijkheid te bestaan over de
prangende vraag, waarom er bij de jongste Kamerverkiezingen een
stembureau was gevestigd in laatstgenoemde bouwput van Boskalis.

Want daar woont nu nog helemaal niemand en dat moet ook zo blijven
vanwege de megabedragen die er vanuit de schatkist worden
uitgegeven om de uitgebeende natuur enigszins te herstellen.

Wij voorzien echter al jaren dat VVD en CDA – mochten die ooit een
coalitie vormen – dit gebied in verkavelde vorm denken te kunnen
gaan vermarkten op een wijze zoals dat nu ook al gebeurd in
Vinkeveen: waar na de verkoop van legakker-eilanden op den duur de
aanleg- en bouwvergunningen zeker zullen volgen.
Het is immers met een snelle boot maar een kwartiertje varen vanuit
het centrale Markermeer naar het Buiten IJ, waar op privéterrein de
bolide met chauffeur al zal klaar staan om via de busbaan mijnheer
naar de Zuidas en mevrouw naar de Bijenkorf te rijden.

Hetzelfde lot zouden het Noorderhaaks en de Razende Bol kunnen
treffen, waar nu nog maar alleen zeehonden en vogels wonen en bij
tijd en wijle de rust wreed wordt verstoord door peddelrecreanten,
maar met al zijn bijeen gegraaide ABNAMRO miljoenen zou de in
Den Helder geboren Rijkman Groenink er maar zo een luxe hoogzit
voor de Bruinvissen-, Grienden- en Tuimelaarjacht kunnen
neerplempen.

Daarom overwegen wij nu al om onze nautische brigade ter plaatse
aan lager wal te zetten om zo te voorkomen dat Randstadse
patjepeeërs zich meester maken van nieuwe buitengaatse bunders, die
in feite aan 17.1 miljoen landgenoten toebehoren.
Blijkens onderzoekster Desiree Meter van het CBS komt dit overeen
met circa 42.56 miljard zandkorrels en schelpengruis per persoon en
er schijnen inmiddels honderdduizenden nog niet geregistreerde
bootvluchtelingen in onze opvangcentra te zijn die er naar hunkeren
om zoveel vaste grond onder de voeten te voelen.
Hans Alders zal dan ook binnenkort voorstellen om aan die nieuwe
Nederlanders de Razende Bol als nieuw Pied á Terre cadeau te doen,
maar niet eerder dan na via Henk Bleker met wisselend succes een
spoedcursus Hedendaags Oldambts doorlopen te hebben.
Want differentiatie móét en zál er blijven!
Omdat de omkading van de nieuwe vrijstaat een taak zal zijn van de
bewoners die daarvoor bij de Action gepast gereedschap mogen
uitzoeken, stelt Alders voor om deze nautische woonplaats “De Natte
Stad” te dopen (met ebstroomwater uit het Schulpengat) en deze
plechtigheid te laten verrichten door Jette Kleinsma, die daartoe op de
buddyseat van Klaas Dijkhoff’s watertandem zal plaatsnemen.
Dat leek uitgekookte Hans de slimste oplossing!

Zoals u bemerkt begint ons land alras loodzware sporen van
ethisch en moreel verval te vertonen, waardoor het voor
almaar meer babyboomers steeds minder moeilijk wordt om
hun corpus te laten verassen door de zojuist teruggetreden
Neoliberale partijvoorzitter, die immers rijk werd door
uittredende medemensen in een urn te stoppen.
Wie ná dit nieuwe integriteitsdebacle nóg op de VVD stemt, die heeft
minstens een granieten Trump Tower voor de kanis!
Wist u overigens dat de president van de VS rechtstreeks
verwant is aan de nieuw ontdekte primaat, waarvan wij
kondt deden in het referaat Faunaschade en Wanbestuur?
Welnu: naast Ateles capellii stellen we graag Ateles
americanus varietas stupidicus aan u voor: De
Wolkenkrabbende Mediaslingeraap!
Wij achterhaalden deze stinkend rijke
verliesmutant (zélfs zijn haardos blijkt fake te zijn) bij
louter toeval toen wij een onderzoek deden naar
de gebitsstructuur van carnivore neoliberale
alleseters en daarbij oud-burgemeesteres
Annemarie eens diep in de huig keken.
Toen wij informeerden of de brulkikkerbillen naar wens waren staarde
ze ons verbouwereerd aan en zei toen besmuikt: “nee hoor, Donald
heeft veel grotere spillenpoten.”
Dát namen we voetstoots van haar aan!
Wél liet zij ons in vertrouwen weten, dat ze na haar
pensionering in overleg met Jules Deelder in alle stilte
nachtburgemeester van de Apenheul is geworden.
Daar keken wij nauwelijks van op!

2. STAND UP – WAKE UP
U meent nu mogelijk dat uw verslaggever met de ebstroom is
meegevoerd en ergens op het wantij zijn kluts kwijtraakte, maar dat is
niet zo en wij weten dus exact waar wij ons bevinden.
Zojuist passeerden we namelijk met opkomend tij de Zuidpier
bij IJmuiden en bevinden ons nu met een straffe noordenwind
in de rug ter hoogte van het Worstenveld onder Zandvoort,
waar we even een glimp meenden op te vangen van de
ontslagen Bloemendaalse burgemeester Ruud Nederveen, die
tegen paal 68 stond te pissen en daarbij verried dat (zoals mode
is bij geruststellend veel VVD’ers) de prostaat zich niet meer in al
te beste conditie bevindt.
“Hé Ruud, je rug wordt nat”, wilde Herkauwer juist roepen naar de

stuntelende druppelaar die niet zo heel lang geleden de Amsterdamse
Gemeenteraad liet weten, dat men het met hém aan de stok zou
krijgen als er niet subiet duizenden herten in de AWD zouden worden
afgeschoten. Maar de ex-magistraat wrong zijn wormvormig
aanhangsel uit, sloeg de eigele druppels eraf tegen de strandpaal en
had grote moeite om de failliete boedel weer opgeborgen te krijgen.
Vluchtige zaken zijn nu eenmaal weinig tastbaar, zéker op een kille
voorjaarsdag en al helemaal bij het Worstenveld, waar op dat moment
überhaupt geen Arische zak te beleven was.

En hij dacht terug aan de trofee die hij nog maar kort
geleden overhandigd had gekregen uit handen van een
goedlachse partijgenote.
Een kingsize golfbal!
Hoe anders was het geweest toen hij het al tijdenlang
aanstormende en over zichzelf afgeroepen kwaad niet
langer onder stoelen en banken had kunnen
verstoppen en de kogel plein publiek door de
raadszaal vloog.
Of HIJ, de grote Ruud Nederveen, zijn
ambtsketting maar wilde afgeven bij de portier
en het gemeentehuis te voet via de
containersluis wilde verlaten.
En hij hád al zo’n pesthekel aan sluizen!
Ook aan containers trouwens, die hem
herinneren aan dooie herten.
“Boe-oe-oe”, klonk het door de raadzaal: een geluid dat méér weg had
van dat van een melkkoe met koliek dan van een bronstig hert.
Het zei zo!
Want altijd weer is het hetzelfde liedje: jagersvriendjes en zelfjagende
bestuurders barsten in snikken uit en janken alligator- en
kaaimantranen zodra het tij keert, om dan weer op dezelfde voet voort
te gaan zodra de bui is overgetrokken.
Dan wanen ze zich weer hele kerels en staan er
zich luidkeels op voor dat zij wel zes ganzen of
twee bokken met één schot neer kunnen leggen.
En zij geloven dat zélf!

Kampioen Bokkenschieten in de Wbe-sectoren `Randstad` en
`Centraal Bestuur` is zonder enige twijfel de talloze malen
Kamerbreed berispte en ten langen leste in een politieke
kadaverbak afgevoerde neoliberale appendix Ard van der Steur.
Jacht als tijdverdrijf is in ons land al decennialang een nauwelijks
maatschappelijk geaccepteerd middeleeuws relict, dat sinds enkele
decennia wordt gecamoufleerd en als zogenaamd Faunabeheer zelfs
een wettelijke status heeft gekregen.
Ziet u dit maar als het equivalent van `Jeugdzorg` die wordt
gepraktiseerd door pedofielen van het allerergste slag.
En over zoiets vuigs, goors, smerigs en verwerpelijks zwaaide
hobbyjager Van der Steur als minister van V&J dus de scepter.
Hij deed dat met een air alsof hij de Koning van
Sheba zelve was en maakte grof misbruik van een
nationaal politiekorps dat door zijn partijgenoot
Opstelten totaal was uitgekleed, zodat de
vrouwelijke dienders (die volgens Ivo slechts diensters
zijn) van hun wederhelften niet zonder hun eigen
regenpak aan op surveillance mochten gaan: zelfs
tijdens hittegolven.
U begrijpt nú wel waarom, maar het was en is de
NOS door VVD-er Sander Dekker uitdrukkelijk
verboden om hierover door Mariëlle Tweebeeke opening van zaken te
laten geven in Nieuwsuur.
Wij onderzoeken nog wat dáárvan de
achterliggende reden is, maar beginnen wél een
vermoeden te krijgen.
Voor de VVD zijn álle geklede vrouwen immers
véél te weerbaar jachtwild!

Steur vormde het voorlopige dieptepunt van
neoliberaal gestuntel, gestoethaspel en bestuurlijk
onvermogen en het is feitelijk onbestaanbaar hoe zulk
een wangzak vol overgekookte eigenheimers ons
openbaar bestuur tot een absolute farce wist te maken
en keer na keer als een tuimelaar weer overeind veerde.
Om opnieuw dezelfde of soortgelijke blunders te
maken en stoïcijns te blijven volhouden dat er aan zijn
beleid niets mis was en dat de fouten altijd bij anderen
lagen.
Ondergeschikten, bij voorkeur!
Want zó is dat slag: naar boven likken en naar onderen
trappen!
Daarom zou het ook zulk een fenomenaal televisiemoment zijn geweest als er na Steurs afmarcheren
in beeld zou zijn gekomen, wat er gebeurde met de
bananenschil die per ongeluk uit Kees van de
Staaij’s broekzak was gevallen toen hij terug kwam
van een toiletbezoek.
Nu moesten we het doen met eindeloze herhalingen van neoliberale
herenliefdeshoots, terwijl het oorzakelijk voorwerp koud twee
minuten later tien stappen verder op zijn platte arrogante bek ging.
Onbetaalbaar!
En zó verdient!

Het ministerie van V&J is namelijk hoofdverantwoordelijke en
medeschuldige aan het volkomen naar de kloten gaan van zelfs maar
de geringste vorm van toezicht, opsporing en handhaving van alle
misdrijven die het hobbyjagende geteisem jaarrond, dag en nacht en
zelfs op zon- en feestdagen, ongestraft kan uitvreten ten koste van de
natuur en fauna die het staatsrechtelijke eigendom zijn van alle
Nederlanders.
O zeker, gecontroleerd en verbaliseerd wordt er volop, maar zelden of
nooit gaan er daarbij jagers op de bon.
Wandelaars met loslopende honden, fietsers op voetpaden midden in
uitgestorven bossen en heidevelden, foutparkeerders op hectaregrote
terreinen bij doodstille recreatieterreinen op stormachtige regendagen,
in- of mindervaliden die met hun scootmobiel gebruik maken van
fietspaden en gaat u zo maar door.
Wij namen vele proeven op sommen en wisten bekeuringen steevast te
voorkomen door alleen maar te dreigen dat we het kantoor van de
beheerseenheid van SBB, NM of Landschap wel even zouden bellen.
Dan bleef het bij een “laatste waarschuwing” en werden er
sanctiebedragen genoemd waar zo’n fakeagent een dagdeel voor zou
moeten werken.
Zoals de Renkumse gemeenteopzichter en Wbe-boa Leijendecker, die
ons in SBB-object Oostereng “een prent van 60 euro” in het vooruitzicht
stelde als hij ons nog één keer daar zou aantreffen. Een vermetele
bedreiging in terrein dat formeel van alle Nederlanders is.
Tien minuten later en twee kilometer verderop vertelde een SBB
beheerder dat er daar gewoon geparkeerd mocht worden en dat hij
talloze van dergelijke klachten ontving, maar dat “van bovenaf” was
verboden om er tegen in actie te komen.
Want publiek moest geweerd worden om jagers vrij spel te geven!

3. GET UP - STAND UP
Hoewel het verleidelijk is om hier niet alleen de politiek-bestuurlijke
val- en struikelpartijen van de fake-kasteelheer Jonker Steur van
Kwaad tot Erger (die een appartement huurt in kasteel Huis te Warmond en

daaraan een goederentrein vol kouwe kak meent te mogen ontlenen) ten tonele

te voeren, maar ook de blunders die hij aan de lopende band schijnt te
maken bij wat hijzelf “de jacht” placht te noemen, maar dat niet
anders is dan schieten op alles wat er zich beweegt, beperken we ons
tot een analyse van het “Verschijnsel Steur” die door het definitief
heenzenden van deze bekakte bitterbal verloren dreigde te gaan.
Na zijn parlementaire hellegang volgde immers de berendans met zijn
beschermheer en jachtpatroonheilige Rutte, die hem toefluisterde dat
hij in de benen moest blijven.

Echter: nog maar koud een halve stap achter de coulissen ontmoette
hij de bananenschil van de SGP-voorman, maakte een salto mortale en
keerde volkomen dizzy weer terug in de ruimte die hij zojuist met
enige dwang verlaten had.
Manisch pluchekleven noemen wij dat.
Vervolgens liep hij verdwaasd door de wandelgangen de publieke
ruimte in en dat had hij beter niet kunnen doen.
Tenzij hij er op kickte om tweemaal op rij genaaid te worden.

Want nadat hij gewone dienders voor zijn gelijken aanzag en hen de
hand schudde, iets wat Zijne Excellentie Steur vanzelfsprekend nooit
zou hebben gedaan, liep hij zich pardoes klem tegen een afzetting en
werd daar door een bronstige hengst aangezien voor de spermavanger
van de rijkshengstenhouderij, waar ook Ivo Opstelten zich dagelijks
muilezeloren liet aannaaien.
Gewapend met een gezinsverpakking hengstengeil zien we hem dus
minuten later met kordate tred als rokkenjager op weg naar een
argeloze prooi, die hij eerst van achteren monstert alvorens zij
onverhoeds frontaal gevisiteerd zal worden.
Daarbij murmelt hij onverstaanbaar: “in naam der wet”, maar dat
wordt gesmoord in het schaamhaarwoud dat neoliberale geiten
kenmerkt. Zó krijgen dus al die liberalen hele bossen haar op hun
tanden en dit verklaard het wollige taalgebruik bij die gasten!

Dit kan echter weer snel worden verholpen door, in plaats van een
elektrische tandenborstel, een ladyshaver langs het gebit te raggen,
wat dan echter weer het manco `hazenlip` tot gevolg kan hebben.
Ach, ja het neoliberale leven is lijden en last!
U meent nu wellicht dat wij de draak steken met ex-minister Steur en
eigenlijk is dat ook wel zo, al zouden wij met de beste wil geen draak
kunnen verzinnen die zich kan meten met dit zelfvoldane serpent.
Alle groen gecamoufleerde draken die wij kennen (en dat zijn er méér dan
men in een geciviliseerd land voor mogelijk zou houden) blijken doorgaans naast een
afstotelijk uiterlijk bij nadere kennismaking toch ook wel één of (bij
hoge uitzondering) zélfs twee minder schadelijke kanten te bezitten.
Wij verklappen dat dit meestal de achterkant is.
Welnu: Hobbyjager Ard van der Steur is één en al achterkant en daar
valt zelfs geen facebooksilhouet van te maken, zoals niét VVD-ers
zich wellicht met enige moeite zullen kunnen voorstellen.
Over het bekrompen voorstellingsvermogen van het VVD volk
zal t.z.t. een extra referaat worden samengesteld: op
gefalsificeerd Readers Digest perkament en met een in helder
Bolkestein ABN gesproken toelichting door de, speciaal voor
die gelegenheid door ZZP-er Peper geschoren, Neelie Kroes.
Alweer zo’n hovenier die niet weet dat er in het voorjaar
beschermde vogels nestelen in struikgewas en takvorken.
Enfin: De PvdA is geen spatader beter dan de VVD!

U begrijpt dat we nu enigszins zijn afgedwaald van het
kernthema LUSTMOORDJACHT, maar bij de VVD zijn de
marges erg smal en kan de betaalde voorzitter van een
pro-life club recht vanuit zijn kantoor maar zó
plaatsnemen op een wildkansel, om met zijn PBNAdiploma en semiautomatische loodspuit de zwijnen-,
reeën- of hertenpopulatie uit te gaan dunnen, omdat
HANOS weer een spoedbestelling bij zijn Wbe plaatste.
Wij beweren hiermee niet dat machtsjunk Ard van der
Steur iets met pro-life van doen heeft, want slechts een
blik op de tronie van die man brengt aan het licht, dat
zelfs de doden niets dan verderf van deze gruwel te
verwachten hebben.
Hij zal dan ook wel zwaar stoned los gaan op
de damherten van de AWD en
Kennemerduinen, want dat gebied ligt dicht
bij Warmond en met zijn vorstelijk wachtgeld
kan hij zich makkelijk inkopen in de van
bloeddorst kwijlende Bloemendaalse
lustmoordbrigade.
Dáár zorgt de eveneens thuis lopende Ruud Nederveen wel voor!
Zijn er eigenlijk nog wel VVD-bestuurders die niét de laan uit
gesodemieterd werden of die binnenkort gewipt gaan worden?
En zoiets voert het hoogste woord over het bestuur van onze natie!
À propos: hoe zát dat eigenlijk ook alweer met die zogenaamd te grote
damhertenpopulaties in AWD en Kennemerduinen?
Wordt het trouwens niet de allerhoogste tijd om de VVD op de
nationale Vrijstellings- en Nuloptie lijsten te zetten?
Dat lijkt ons geen luxe, maar bittere noodzaak!

4.STAND UP FOR YOUR RIGHTS
Dit referaat handelt primair over de jacht.
Maar, zoals u al wel zal hebben begrepen, is die jacht in ons land
volledig gekaapt door neoliberaal en confessioneel schoftentuig, dat in
de voorbije 15 jaren onze complete natuur- en faunawetgeving heeft
platgewalst en zich alles toe-eigende dat formeel en staatsrechtelijk
eigendom is van de totale Nederlandse gemeenschap.
Wij attenderen daar nu al jarenlang tevergeefs op en de maat is meer
dan vol.
Er gaat vrijwel geen dag voorbij of de VVD komt wel negatief in de
publiciteit vanwege corrupte of gewoon rotzooiende raadsleden,
wethouders, magistraten, gedeputeerden, Kamerleden en vult u zelf
maar verder in, na alle afgetreden ministers en staatssecretarissen.
Zélfs de partijvoorzitter, Godbetert!
Op de achtergrond houdt het minstens zo corrupte CDA zich muisstil,
maar dat wil niet betekenen dat zij niet ook tot ver over hun toupet en
voile in de drek van leugen, list, laster, feitenverdraaiing en
eigenrichting verzonken zijn.
Maar wij zijn de laatsten om hen er uit te trekken en zullen gaarne
helpen aan hun totale verdwijning uit ons politiek-bestuurlijke bestel.

Het moge duidelijk zijn dat de stinkende zwijnenstal die VVD en
CDA van ons openbaar bestuur en daarmee van onze verzorgingsstaat
gemaakt hebben en die leidde tot het tegendeel van alles waardoor nou
juist een beschaafde samenleving behoort te verschillen van een
barbarij (i.c. wegrottende bejaarden, verloederende zieken, verhongerende
minvermogenden, analfabetische schoolverlaters, een volledig uitgehold sociaal
woningaanbod en een totaal uitgebeende natuur en fauna, om een paar procent van alle

niet ongestraft mag blijven en dat het
rapaille op enig moment zal worden afgerekend op hun schanddaden.
aangerichte ellende te benoemen)

Neem bijvoorbeeld het afzichtelijke wanbeleid ten aanzien van de
damhertenpopulaties in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de
Amsterdamse Waterleiding Duinen: twee kostbare natuurgebieden
waar de kapitalistische top van de Randstedelijke Lustmoordbrigades
die zich bevinden onder de louche camouflagenetten Fbe NoordHolland en FBE Zuid-Holland al jaren geleden kwijlend en hunkerend
het bloeddoorlopen oog op liet vallen.

Eerder al legden wij uit hoe men in 2012 aanvankelijk vrijwel de
voltallige Amsterdamse Gemeenteraad leek te kunnen omkopen met
het uitzicht op gratis vleespakketten en hoe die stemming 180 graden
omkeerde nadat wij vlak voor de ultieme raadsvergadering alle leden
per persoonlijke mail informeerden over onze bekendheid met deze
criminele omkopingspoging.
Voor dát moment waren de 1800 AWD-herten gered maar het schuim
der natie sloeg opnieuw toe nadat er na verkiezingen in 2014 een
andere raadssamenstelling tot stand was gekomen, waarbij het aantal
immorele leeghoofden binnen de raad in de meerderheid bleek te zijn.
Op enig moment zullen we ook hierin alle bewijsmateriaal voor
omkoping kunnen overleggen, maar daarmee valt niet te voorkomen
dat er enorme schade wordt aangericht aan de populatieopbouw en het
terreingebruik van de nooit bejaagde damhertpopulaties in deze
uitermate kwetsbare gebieden.
En dan zullen we uiteraard niet schromen om alle daders plein publiek
over het voetlicht te sleuren.
De hele vuillakkerij rond deze
populatie begon met het volstrekt
krankzinnig plaatsen van rasterwerk
langs de zoom van de
binnenduinrand dat, zoals hier te
zien is, zodanig is neergezet dat bij
wijze van spreken zelfs een egel er
nog overheen zou kunnen springen.

Ieder normaal mens kon bedenken dat het hekwerk hier bovenop de
helling geplaatst moest worden, maar zo niet de gemeente
Bloemendaal, waarvan de functioneel afgeschoten oud-burgemeester
Nederveen immers een fervent pleitbezorger was van de
hobbymoordbrigades die zich faunabeheereenheden durven te
noemen.
Nóg wel, maar dat zal niet lang meer duren!
Dat er overlast is van herten in de bebouwde kom van Zandvoort en
op andere plaatsen is namelijk een gevolg van het feit, dat er slechts
fragmentarisch deugdelijk rasterwerk aanwezig is en er op veel
plaatsen zelfs helemaal geen afrasteringen zijn.

Zo is op deze foto te zien, dat antieke betonpalen (die mogelijk nog
dateren van de Atlantikwal uit 1940-45) op morsige wijze met
harmonicagaas werden behangen en amper anderhalve meter hoog
zijn.
Daar springt zelfs een kreupel hert moeiteloos overheen en het is
feitelijk misdadig om zoiets een wildraster te noemen.
Dit is zélfs te duiden als het moedwillig aansturen op wildschade!

Nóg erger is het echter in de Zeereep ter hoogte van de AWD-duinen
en het Nationaal Park Zuid Kennemerland, waar iedere vorm van
rasterwerk zelfs volkomen ontbreekt zodat de herten daar simpelweg
via het strand naar Zandvoort kunnen wandelen.
Is het dan vreemd, dat de dieren na een strandwandeling belanden op
de Zandvoortse boulevard, zich daar keurig houden aan de geldende
oversteekbepalingen en vervolgens de fantasieloze klootjesvolkwijken
van een beetje échte natuur voorzien?

Dat zij daarbij weleens browsen in borders, sierheesters en buxus- of
ligusterheggen in voortuinen kan als een vorm van natuurlijk
snoeiwerk worden opgevat en lieden die de godganse dag in touw zijn
met het strooien van roundup, slakkenkorrels en mierenpoeder moeten
niet zeuren als Moeder Natuur spontaan zelfs hún aandoenlijke
kleinburgerlijkheid met een bezoek vereerd.

Want die dieren komen daar uitsluitend dankzij het moedwillig
verregaand ondeugdelijke of geheel ontbrekende rasterwerk rondom
de AWD en het NPZK.
Dat zij vervolgens via het overstaphekwerk ook weer gemakkelijk
naar hun vaste stekkies kunnen terugkeren is een keihard feit, want de
bezoeken aan het urbane domein vinden immers voornamelijk
gedurende de nachtelijke uren en in de vroege ochtend plaats.

En waarom dóén die oorspronkelijke bewoners dit eigenlijk?
Echt niet vanwege “overpopulatie” van hun eigen soort, want op dat
(tot 2007 volstrekt onbekende ) monstrum heeft immers de hobbyjagende
kloon van Homo Sapiens het mondiale alleenvertoningsrecht opgeëist.

En een variant van datzelfde veelkoppige doch absoluut infantiele
wanproduct plempte het gebied boordevol exotische medegrazers
zoals Poolse paarden, Schotse koeien, uit Oost-Europa geïmporteerde
Wisenten en ook nog een kudde Drentse Heideschapen.

Het ontbreekt er nog maar aan dat er door die volslagen idiote
faunavervalsers niet ook nog Muskusossen, Rendieren, Gemzen en
Camarguepaarden zijn losgelaten in onze duinreservaten!

En dan maar liegen en lasteren dat de natuurlijke grazers –dus de
damherten, reeën, konijnen, hazen en op natte plaatsen ook ganzen,
smienten en meerkoeten - de vegetatie zouden verwoesten.

Dat is de wereld volledig op zijn kop zetten en heeft NIETS met
ecologisch verantwoord natuur- en terreinbeheer van doen.
Wij hebben destijds het college van B en W zowel als de
Amsterdamse gemeenteraad uitvoerig geïnformeerd over het AWDdossier en zelfs nooit inhoudelijk antwoord ontvangen.
Vanuit zijn expertise als oud RIN-medewerker en (co-)auteur
aan vele hoofdstukken van het meerdelige Handboek
Natuurbeheer stelt Spotvogel dan ook de Amsterdamse
Raad in staat van beschuldiging van de massamoord op een
deel van de residente populatie damherten en het naar de
verdommenis helpen van het totale terrestrische ecosysteem
van de AWD.
Uit bot onbenul!
De Nederlandse niet-agrarische natuur is immers geen
safaripark maar een biogenetisch refugium waarmee
uitermate zorgvuldig en VAKBEKWAAM moet worden
omgegaan, omdat alleen daarin nog restpopulaties van
elders verdwenen zoölogische- en botanische
levensvormen tot regeneratie en verdere ontwikkeling
kunnen komen.
En dat begint bij KENNIS nemen van de KUNDE die
door waarachtige deskundigen op schrift werd gesteld en
die van BLIJVENDE WAARDE is en dus niet naar
eigen meug en willekeur “bijgesteld” kan worden.
De ellende met het invoeren van wezensvreemd gebruiksvee zoals
Schotse koeien en Poolse paarden en van de Hebriden geïmporteerde
edelherten danken we aan Frans Vera, een Amsterdamse
Artisbezoeker die van ons hele land een dierentuin wilde maken.

Daardoor werd niet alleen het uitermate kwetsbare Flevolandse
ecosysteem van zoetwatermoeras Oostvaardersplassen volledig
verziekt, maar transformeerden hónderden tot dan toe unieke
levensgemeenschappen naar verwordingswoestijnen, waarin vooral
distel, brandnetel en andere ruigtewoekeraars hun optimum vinden en
alle terreinspecifieke planten- en diersoorten verdwijnen.
Omdat deze ellende al bijna drie decennia in gang is, zijn er
nauwelijks nog terreinbeheerders in functie die er enig besef van
hebben in wát voor een hemeltergende
ecowoestijn zij feitelijk hun dagtaak uitoefenen.
Exact: een uitvloeisel van het moedwillig
uitgezaaide Wan-ecologische supplement van
de Wet tot Behoud van Ellende.
Want men liet de oren hangen naar volstrekt
krankzinnige Serengeti -strebers die meenden dat een kopie van een
Afrikaanse halfwoestijn het summum zou zijn van natuur in een land
dat grotendeels beneden de zeespiegel ligt.
Gelukkig geldt dit (nog) niet voor de duingebieden langs onze kust,
hoewel het hele land aan het inklinken is vanwege het rücksichtsloze
wegpompen en uitslaan van alle bodemwater ter wille van altijd
klagende en nooit tevreden boeren.
Daarom is het bizar, dat het gemeenschappelijke bezit van 17 miljoen
Nederlanders zonder slag of stoot kon worden geroofd door amper
twintigduizend met dubbelloopsgeweren en kogelbuksen behangen
monsters en is het de hoogste tijd dat er wordt afgerekend met die
barbaren en het fatsoen en respect terugkeren in onze buitengebieden!

5. DON’T GIVE UP THE FIGHT! PART ONE
We leven in een klein en overbevolkt land, dat miraculeus genoeg op
jaarbasis door miljoenen toeristen wordt bezocht, die gezamenlijk een
substantieel gedeelte van het Bruto Nationale Product binnen brengen.
Zo sjokken jaarrond miljoenen betalende bezoekers achter gidsen of
op eigen gelegenheid door de Amsterdamse binnenstad en haar musea,
vergapen zich vanuit rondvaartboten aan onze kapitale
grachtenpanden, haasten zich vervolgens naar de Zaanse Schans, het
eiland Marken, tweelingdorp Volendam-Edam en – indien geopend –
de Keukenhof of brengen in een dagtriparrangement een bezoek aan
de Rotterdamse Haven, de Euromast, Kinderdijk en Madurodam.
And that is that!
Waarin een pietluttige Calvinistische woestijn megalomaan
bekrompen kan zijn!
Want dankzij de niet aflatende inspanningen van landgenoten die
sinds het ontstaan van een confessioneel machtsbolwerk en de intrede
van het neoliberalisme te vuur en te zwaard worden verguisd,
beschimpt, gecriminaliseerd en zelfs bedreigd, kent ons land nog altijd
een adembenemend natuurschoon, zij het dat alles zich wel
concentreert op postzegelformaat.

Daarin schuilen uiteraard vanuit ecologisch perspectief enorme
gevaren, maar tegelijk biedt het ook unieke mogelijkheden om tijdens
een kort bezoek een veelheid aan ecotopen en de daarvoor
karakteristieke levensvormen van zeer nabij te leren kennen.
Cruciaal daarbij is de benaderbaarheid van in het wild levende dieren
en daarom is het desastreus dat CDA en VVD kans zagen om
bijvoorbeeld al het Veluwse wild dermate mensschuw te laten maken
door dag en nacht rauschende hobbyjagers, dat recreanten, toeristen en
zelfs bedreven waarnemers bij daglicht nauwelijks nog een glimp van
een hert, ree, zwijn of moeflon te zien krijgen.
Dat is niet een eigen bedenksel, maar een keihard feit waarvoor al
jaren geleden vanuit de toeristenbranche zelf werd gewaarschuwd.
Tegen dovemans oren!
In het vorige hoofdstuk lieten we zien, waaróm de herten het
duingebied verlaten en zich gaan voeden op gazons, in struiken en in
tuinen terwijl zij daar vroeger hoegenaamd nooit werden aangetroffen.
Dat is namelijk een voorspelbaar gevolg van voedselconcurrentie met
veel grotere grazers zoals de Schotse Hooglanders, de Konink paarden
en de Wisenten, maar ook de in hecht kuddeverband grazende Drentse
Heideschapen, waartegen de in losse roedels grazende damherten het
afleggen.

Ecologisch gerichte begrazing van
natuurterreinen is een kwestie van
uiterst zorgvuldig maatwerk en feitelijk
is er tegenwoordig hoegenaamd geen
enkele zoöloog noch vegetatiekundige
meer in leven die er enig besef van
heeft, wélke plantengemeenschappen
met wélke kensoorten er per natuurgebied typisch zijn en op welke wijze
die vegetatiestructuren door middel van
begrazing geregenereerd zouden kunnen worden.
Weliswaar ligt dat alles vast in gestencilde rapporten ten kantore van
de (intellectueel nagenoeg geheel ontmantelde) natuurbeherende instanties,
maar daarin is al decennialang nooit meer een blik geworpen.
Daárom is dus destijds ook dat veeldelige Handboek Natuurbeheer
samengesteld uit alle toen nog aanwezige parate kennis.

Dus óók om te voorkómen dat er slachtpartijen zouden plaatsvinden
zoals in de Oostvaardersplassen door de strenge winter 2009/10 en het
absolute onbenul dat thans in de duinen van Kennemerland woedt en
waarbij niemand er enig zicht op heeft wat gewapende hobbyisten
uitspoken nadat de duisternis is ingevallen.
Bij daglicht kunnen de kadavers immers open en bloot worden
weggesleept door opzichtig geklede inhuurkrachten!
Er zijn zelfs snoeiharde aanwijzingen dat er al
jarenlang ’s nachts door leden van de Fbe’s
Noord- en Zuid-Holland zowel in de
Kennemerduinen als in de AWD op damherten
wordt geschoten met semiautomatische
kogelgeweren, die zijn voorzien van
telescoopvizier, lichtversterker en geluiddemper.
Nadat de hekken waren gesloten schijnen geregeld luxueuze SUV’s
gezien te zijn die het gebied in reden en in het ochtendgrauw weer
terugkeerden, dus exact zoals door ons bij de Oostvaardersplassen, het
Schietkamp Oldebroek en de Hoge Veluwe werd vastgesteld.

Het lijdt dan ook amper nog twijfel, dat er bij nacht en ontij zowel in
het duinreservaat, in de Oostvaardersplassen als op de Veluwe
intensief en jaarrond op grofwild wordt gejaagd en dat zal zeker niet
door minvermogende ZZP-ers of buurtgrutters gebeuren.

Wij namen ooit zélf via onze camera de proef op de som, om te
ervaren welk een heldendaad het moet zijn om in het holst van de
nacht geluidloos de vredig grazende dieren af te knallen. En we
hebben die nacht onze complete avondmaaltijd voortijdig uitgelaten:
alléén al bij dié gedachte!

We mogen er dus wel van uit gaan dat er zich in het complex AWDNPZK in het groot een soortgelijk misdrijf afspeelt als de Eper
Zwijnenkwestie die – niet voor de eerste maal – werd blootgelegd in onze
nota Faunaschade en Wanbestuur. (NB: zie hiervoor ook de update Ondertussen op de
Veluwe # 8 “De Eper zwijnenzaak stinkt nog veel harder dan gedacht” op onze website)

Want precies zoals in Epe de zwijnen naar de bebouwde kom werden
gedreven met het misdadige doel om nulopties te verkrijgen en de
dieren voor de Publieke Opinie als schadeverwekkers te doodverven,
vinden er in het duingebied soortgelijke malversaties plaats, waarbij
volkomen onschuldige dieren door een kennelijk met succes
omgekocht stadbestuur op de dodenlijst werden geplaatst.
Men moest zich ten stadhuize verrot schamen en nog eens heel
nauwkeurig het complete AWD-dossier uit 2012 /13 tot zich nemen.
Verschuilen achter aanbevelingen van besmette Wageningse en andere
adviseurs die tegen betaling iedere gewenste optie uit hun neoliberale
verdienmodellencapuchon toveren zal niet mogen baten, want de gore
leugen ligt allang open en bloot op de sectietafel en hoeft nog slechts
gefileerd, uitgebeend en aan de rioolratten gevoerd te worden.
Daarbij krijgen wij andermaal braakneigingen!

6. DON’T GIVE UP THE FIGHT! PART TWO
Hoe intens goor, vunzig en verachtelijk het Nederlandse faunagerichte
lustmoordenaarswereldje in elkaar steekt werd al vaker in onze
geschriften over het voetlicht gehaald, maar wij zullen daar niet mee
stoppen alvorens de laatste hobbyjager bij Parlevliet en Van der Plas
te Katwijk zal zijn gekaakt, gezouten en ingelegd.
Vooral Hondshaaien schijnen verzot te zijn op gekaakt ingelegde jager
in pepersaus, maar ook kwallen versmaden zulk een hapje zéker niet.
Van ons mogen ze dus aan boord van het Portugese Oorlogsschip, met
Fred de Graaf als eerste verstekeling die gekielhaald kan worden wat,
zoals u zelf kunt zien aan zijn gelaatstrekken, inmiddels is gebeurd.

Dat ruimt dus al aardig op!

Deze ondermaatse zeeduivel richtte in 2005 namelijk in opdracht van
zijn kapitalistenvriendjeskliek het monetaire doorgeefluik De Eik op
met het subversieve doel, om de zojuist door Cees Veerman tot leven
gewekte Faunabeheereenheden via een zogenaamde Leerstoel
Faunabeheer te voorzien van een gefaket wetenschappelijk aureool.
Met het (via klinkende namen uit Jort Kelders nationale top honderd)
bijeenschrapen van de nodige megatonnen aan ondershandse “Eikdonaties”, slaagde Fred er in om een hobbyjagende Canadees van
kikkerlandse afkomst de rol van Vakgroephoofd toe te spelen, waarna
er vanuit Ontario een ijsbeerlederen zetel werd ingevlogen die door
Aalt Dijkhuizen met een mandfles Vitriool tot Leerstoel Faunabeheer
zou worden gedoopt.
Omdat Aalt zelf (zei het via de Bennekomse ontstoppingsdienst)vanuit het
Wageningse riool op de schopstoel van bestuursvoorzitter was blijven
kleven, vloeide bij de inauguratie van professor Ydenburg de Egri
Bikavér rijkelijk, want die Hongaarse wijn met de jachtlustige naam
“Stierenbloed” deed de nieuwbakken prof aan zijn vele drijfjachten op
Canadese Bizons denken.
Want die zijn er immers tóch weer genoeg!
Terwijl Fred zijn ambt als burgervader
verslonsde en Apeldoorn met een
miljoenenschuld opzadelde, lagen jachtslaven
urenlang trouw aan zijn voeten en likten op
commando de hielen van hun rovershoofdman.
Voor de goede orde: dat gebeurde inmiddels
allemaal in de vergaderzaal van onze senaat!

Dat had Fred handig geregeld, want omdat de
senatoren slechts eenmaal per week
bijeenkomen gebruikte hij de grote vergaderzaal
als hobbyruimte voor zijn samenzweringen
tegen onze natuur en de in ieder geval bedreigde
bejaagbare en niet bejaagbare fauna.
Motto: geen geklier, schiet kapot dat dier!
Dat vernamen we off the record van een belezen
houtworm (Anobium punctatum) die zich toevallig een weg baande door
het al tamelijk vermolmde meubilair, waarop Fred zich bleek te
voelen als een Plasbuisvisje (Vandelia cirrhosa) in een appendix van de
Amazone.
Altijd al gedacht dat die man iets aan zijn pisbuis mankeerde, want
zulke kolossale zeikers komt men zelden in het wild tegen.
Jákkes!
Het was dan ook absoluut geen
verrassing dat hij in no time werd
af geserveerd als
Senaatsvoorzitter, want zulk
grofvuil hoort nog niet eens in de
kadaverbak waarin partijgenoot
Demmink jarenlang zijn
bewijsmateriaal liet verdwijnen.
Al was dat volgens ons geen haarof veerwild!
Fred maakt deel uit van een totaal verrot en verkankerd zootje
neoliberaal-confessionele wetverkrachters die – leefden ze vier
eeuwen eerder- allemaal op het schavot geëindigd zouden zijn.
Tegenwoordig kunnen we nu en dan virtueel hun koppen zien rollen!

Onze evolutionaire misgeboorte meende slim te zijn met zijn Eik,
maar daar zal nu snel de Beuk in geramd worden en van het pulp dat
daardoor ontstaat kan in het beste geval neoliberaal spaanplaat ofwel
Minoplex® geperst worden: ideaal om te gebruiken voor betaalbare
crematoriumkisten van De Facultatieve.
Maar dit – u begrijpt het al – terzijde!
In zijn ijver om die hele Leerstoelhoax op te tuigen zag Fred over het
hoofd, dat een universitaire vakgroep normaliter geacht wordt om,
naast het uitvoeren van onderzoek en het onderrichten van studenten,
ook en vooral in toonaangevende magazines citerende artikelen te
publiceren en aan de lopende band veelbelovende promovendi af te
leveren.
Nou Fred: laat maar eens horen wat die Ydenburg van jou het
afgelopen decennium zoal afgeleverd heeft. En waag het niet om
daarbij al die jaarlijkse Faunabeheerplannen voor onze 12 provincies
als Scientific Output op te voeren!
Want dát is allemaal gossip en bovendien plagiaat en gewóón jatwerk!
Omdat wij geen jagers zijn en iedereen altijd een
tweede kans geven hebben we de foto van de
vorige bladzijde even een slag gedraaid zodat er
geen twijfel meer is aan het feit dat Fred zich zit
te verbijten.
Dat zou tijd worden!
Want een criminele patjepeeër die godbetert ook nog geridderd is en
zich er toe verlaagde om van alle ambten die hij bekleedde een
enorme zwijnerij te maken, zou stante pede met de billen bloot
moeten.
Maar omdat dit referaat geen mestvaalt is besparen we u die aanblik.

Komaan Fred, laat je niet kennen (want wij hebben je al gemillimeterd) en
dien een klacht in of nóg beter: doe aangifte!
Dan mesten wij de hele vaalt vol Wbe – Fbe – Leerstoel – Vakgroep Faunaplannenshitzooi tot kilometers beneden NAP uit en zullen al die
neoliberale vunzigheden (die besprenkeld zijn met confessioneel
huichelwater) net zolang blijven herhalen totdat jij en jouw hele horde
schoftentuig overwegen om de hand aan zichzelf te gaan slaan.

Dat wordt dan “Het Groot Corvee der Nederlandse Beschaving”
en wij zijn nog in overleg met Philip Freriks, Maarten van Rossum en
Erwin Krol over de mondiale presentatie op Fox News en gaan er van
uit, dat deze broodnodige ruiming van de vaderlandse bestuurlijke
megastallen voor het nodige vuurwerk zal zorgen.
Want jagerstuig moffelt altijd overal extra kogels en hagelpatronen in
weg, omdat men bang is ooit platzak op de kansel te komen zitten.
Het gerucht gaat zelfs dat men op de Veluwe en in de Kempen, na
het door eigen toedoen ontploffen van de zwijnenbom, met
handgranaten de vele tomen biggen te lijf is gegaan.
Omdat dit ’s nachts gebeurd is er maar weinig voor nodig om een
paar verdwaalde granaten mét de biggenkadavers in de Rendac ton
te doen belanden.
En dan doet het “klaboem” in Son!

Wij hebben al vaker uitgelegd, dat Fred niet
alleen als rampmagistraat een lange staat van
dienst heeft als waarnemend burgemeester die,
als het menens wordt en er een échte
ambtsketen wordt omgehangen, de hele
bliksemse boel pijlsnel naar een faillissement
drijft (zo liet hij Apeldoorn met een kastekort van
meer dan 200 miljoen in de door hemzelf vol
gescheten beerput zakken), maar dat hij ook overal

actief is waar zich gore zaakjes afspelen.
Bijvoorbeeld in Nationaal Park de Hoge Veluwe, waar hij twee
poepkansels schijnt te hebben, waarin nog door Fokker roterende
schopstoelen zijn gemonteerd volgens het rolmodel “Prins Bernard”.
Bij langdurig aanzitten tijdens een drukjacht
kan Fred zodoende zijn grote boodschap
gewoon laten vallen, die dan met een simpele
vingerbeweging op de knop in een roterende
spiraal onder de hut wordt verspreid.
Het is dan wél zaak om niet te vergeten dat er eerst “van onderen”
geroepen moet worden, want al Freds jachtkompanen (waaronder nogal
wat blauw bloed en partijbonzen) hebben in het verleden dag- en/of
nachtdelen met een gedeeltelijk bruin aangezicht rond gelopen.
Fred is namelijk een grote schijterd en bovendien nogal vergeetachtig!
U meent nu wellicht dat wij onzin verkopen of
de zaak aandikken, maar zojuist bereikte ons
het bericht dat tijdens de stormwind waarmee
de 1 mei viering werd verlevendigd, de andere
hut van de Graaf samen met enkele bomen ter
aarde is gestort. Let u daarbij vooral op het
goed zichtbare ontlastinggat in de onderzijde.

Omdat de Graaf zich overal weet in te likken
waar vuil spel wordt gespeeld is hij natuurlijk
al sinds jaar en dag niet weg te denken (hoewel
hier integraal verscholen achter Fugro topman Schreve) uit
bestuursorganen waarin GROFWILDJACHT
in hoofdletters wordt gespeld. Wellicht zat
dan ook onze voormalige vorstin meermalen
aan in zijn hogedrukjachthut.
Want om in aanmerking te komen voor een hoge Koninklijke
onderscheiding zoals een Willemsorde moet men waarachtige
heldendaden hebben verricht voor Koning(in), Volk en Vaderland.
Zoals het met een semiautomatisch geweer
neerleggen van kapitale plaatsherten, drachtige
reegeiten en zogende bagges of het opruimen
van moervossen met een worp opgroeiende
welpjes, het uitgraven van dassenburchten of
het omzagen van bomen waarin zich roofvogelnesten bevinden.
Al worden deze laatste drie “beheersactiviteiten” uitbesteed aan de
horigen: excuus, de jachtopziener en de boswachter.
De oud-majesteit en haar vorstelijke zoon
deden er dan ook beter aan om erg
terughoudend te zijn met het rondstrooien
van die versierselen, want intussen loopt al
meer dan driekwart deel van hobbyjagend
witteboordencrimineel Nederland geridderd
rond en dat lijkt ons een aanfluiting voor het
vorstenhuis.
Maar voorál voor Volk en Vaderland!

Er is immers niet bijster veel hersenwerk voor nodig om uit onze (in
keurig ABN geschreven) referaten de conclusie te extraheren, dat de jacht
in Nederland is verworden tot de meest vuige vorm van misdadige
goorlapperij en dat daar anno 2017 per direct en liefst zo rücksichtslos
mogelijk een onherroepelijk Halt aan dient te worden toegeroepen.
Dat het allemaal zó walgelijk heeft kunnen ontsporen is in hoge mate
te danken aan Cornelis Pieter Veerman die, geholpen door het
misdadige parlementaire vijfspan Aptroot – Van den Brink – Oplaat Ormel en Schreijer Pierik, de weg effende voor Fred de Graaf en zijn
neoliberaal-confessionele barbaren om zich alles toe te eigenen dat
(blader er vooral onze constitutionele wetten op na) een onvervreemdbaar
eigendom is van de totale Nederlandse samenleving zijnde: de natuur
en al wat daarin leeft.
Ergo: Iedere aalscholver, buizerd, cichoreiplant, dovenetel, egel,
fazant, gans, holwortel, iep, junikever, koolmees, lepelaar, meidoorn,
naaktslak, otter, pimpelmees, ree, snip, torenvalk, uil, vos, wezel,
ijsvogel en zanglijster die in onze natuur voorkomt en al die
honderden of duizenden dieren, bomen, planten en zwammen wiens
naam begint met een der letters van het alfabet: zij allen zijn eigendom
van alle Nederlanders!
En zo ook de vrije ruimte waarin zij voorkomen!
NIEMAND heeft het recht om dit door hufters te laten misbruiken!
Dát is een kwestie van beschaving!

7.STAND UP AND FIGHT
In veel opzichten leefde er een dikke eeuw geleden in ons land een
volkomen ander slag mensen als tegenwoordig. De conjunctuur was
laag, het leven hard, de lonen abominabel en de prijzen voor het
levensonderhoud bleven decennialang navenant.
Men kon – om Wim Sonneveld te citeren- uren lang lopen met een
vochtige cent in de hand, omdat er voor zulk een minimaal bedrag
zóveel gekocht kon worden dat de keuze bijna een kwelling was.
In die tijd kende men zélfs halve centen!
Tóch danken we aan zulke mensen het feit, dat we anno 2017 in
ons land überhaupt nog natuurschoon bezitten, want zónder de
Nederlandse Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten zouden
ná het Naardermeer destijds talloze kostbare gebieden en
landschappen volledig zijn weggevaagd.
In Naam der Vooruitgang!
En in naam van diezelfde vooruitgang zou ook het gros van onze
wilde vogels allang zijn verdreven, wanneer niet al in 1899 de
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels zou zijn
opgericht.
Goeddeels door dezelfde personen, want de noodzaak van drijvende
krachten lijkt óók van alle tijden te zijn.

Dat is helaas ook nu weer het geval, want zowel
Vogelbescherming als Natuurmonumenten zijn anno 2017
geen schim meer van de bevlogen idealistenconglomeraten
die het bijna een volle eeuw zijn geweest.
Zodat wij met onze bescheiden middelen maar gewapend met
een vernietigend feitenkennisarsenaal het werk van die twee
beschamende labbekakkerklieken nu al jarenlang overnemen.
Dat moeten wij noodgedwongen undercover doen, want onze natuur
en fauna zijn op een uitermate walgelijke
wijze gekaapt door barbaren van CDA en
VVD en hoewel er miljoenen
landgenoten beweren erg begaan te zijn
met onze natuur en al wat daarin
thuishoort, durft hoegenaamd niemand
een poot uit te steken en staat men nu al
jarenlang krampachtig met de collectieve
kop in de Kikkerlandse modder.
Daar worden wij niet blij van, want
lafheid is een verraad aan onze
historische Geuzen-inborst en zij
die hun geld verdienen aan de
nalatenschap van alle pioniers uit
lang vervlogen tijden, zouden per
direct en met een ongenadige trap
onder de reet naar het door de
VVD al bijna dichtgetimmerde
sociale loket gedirigeerd moeten worden.
Met de complimenten van Rutte, De Graaf en…Veerman.
Want lafheid is het plaveisel waarop dat rapaille voort kan denderen.
Nóg wel!

Daarom bonden wij al in 2003 de strijd aan met het
absolute confessionele kwaad, dat in de gedaante
van de tot doctor in de bouwgrondprijzen
opgeleukte bouwboer Cees Veerman (wiens landerijen
bijna tot aan het Spui en het Vuile Gat reiken) het
ministerie van LNV bestierde in de Eerste
Balkenende Junta.
Het was toen al jarenlang duidelijk, dat er vanuit
LNV gerotzooid werd met veterinaire uitbraken en
wij volgden ook via Alterra van binnenuit de
neoliberale afbraak van het vroegere RIN/IBN.
De uitermate onsympathieke en bovendien
in verontrustende mate psychopathisch
gemankeerde Veerman viel al in de eerste
dagen van de zogenaamde uitbraak van
Vogelgriep (eind februari 2003) door de
uienmand, omdat hij nét wat al te gretig
toehapte op leugen- en lasterverhalen van
twee Bijbelse geloofsbroeders en deze
gossip a la minuut via zijn ambtenaren
wereldwijd liet verspreiden.
Omdat wij, zoals gezegd, de afbraak
van het ambtelijke natuurbeheer van
binnenuit volgden, was het
eenvoudig om vast te stellen dat die
zogenaamde Vogelgriepuitbraak
dermate planmatig verliep, dat al na
enkele dagen het verdere verloop
van dag tot dag was te voorspellen.

Inmiddels zijn we 15 jaar verder en werden er alleen al in ons land
honderden miljoenen kippen, kalkoenen, eenden en ganzen volkomen
ten onrechte geruimd, die vrijwel allemaal verdwenen in het vanaf
2003 opgetuigde zwartsslacht- en sluikvermarktingcircuit.
De fabel die Veerman in 2003 wereldwijd verspreidde en die op louter
leugen en feitenverdraaiing is gebaseerd, leidde in de winter 2016/17
tot het uitzaaien van graan dat was geïmpregneerd met snelwerkend
gif (ws. Zinkfosfide ) en een H5N8-emulsie, waardoor in West-Europa
vele tienduizenden wilde watervogels de dood vonden en andermaal
honderdduizenden kippen, ganzen en Pekingeenden in het zwarte
circuit verhandeld lijken te zijn.
Maar dit misdrijf beperkt zich niet tot ons land en de Europese
omgeving, want er zijn sterke aanwijzingen dat de golf van
Vogelgriepuitbraken die vanaf 2002 Zuidoost-Azië teistert, wordt
veroorzaakt door synthetisch gemodificeerde smetstof die o.a. uit
Nederlandse laboratoria afkomstig is.
Er lijkt sprake te zijn van een syndicaat waarin ons ministerie van EZ
via de NVWA betrokken is en waarbij intensief wordt samengewerkt
met het bedrijf dat zorgt voor verspreiding van de smetstof!

Andere partijen waarvan de nauwe betrokkenheid nog amper ruimte
voor twijfel laat zijn het vleesconcern VION, haar moederbedrijf
ZLTO, LTO-Noord en – hoe kan het ook anders – de Nederlandse
Jagersvereniging.
Want die zien niets liever dan dat alle (bij wet beschermde) watervogels
vanwege zogenaamde verspreiding van Vogelgriep op de
vrijstellingslijsten komen.
Het is een bizarre gedachte dat de nieuwe regering deze
criminele megastal zal moeten gaan uitmesten, want alleen
al dit dossier bergt alles in zich voor een kabinetscrisis. In
ieder geval zijn VVD en CDA er tot over
hun voorhuid en tepelkapjes bij betrokken!
Daar zal geen Groot Verdienmodellenboek noch Statenbijbel iets aan
kunnen veranderen.
Waar ook niets meer aan te veranderen is maar
dat na een broodnodige procesgang ook maar zo
weer ten goede zou kunnen keren, is de
onbeschrijfelijke vuillakkerij waarmee Cees
Veerman in 2005 zijn ministeriële ambt
misbruikte om Natuurmonumenten de nek om te
kunnen draaien.
Toen wurgde hij immers directeur de Graeff met
de deal, dat het westelijke deel van het
Naardermeer bij het A9-trace ontzien zou
worden in ruil voor de voorzitterszetel
gedurende vier jaren.
Dat volstond om het ledental te halveren!
Wij blijven er op hameren dat die zaak parlementair-, staatsrechtelijken justitieel tot op de bodem moet worden uitgezocht en bestraft.

Ook de wérkelijke rol van VVD-er Jan Jaap de Graeff (voormalig
topbestuurder van de Unie van Waterschappen: niet bepaald een instituut
waarbij van oudsher het behoud van natuur en landschap omarmd wordt)

verdiend het om minutieus uitgeplozen te worden.
Het ging tenslotte om een organisatie die bij zijn komst op het ’s
Gravelandse pluche rond de een miljoen leden telde, waarvan dankzij
de Veermancoupe en al wat daaruit volgde, bijna de helft afhaakte.
Veerman – de geestelijke vader achter de jaarlijkse
massaslachtingen van ruiende ganzen en hun
kuikens – was listig genoeg om als
“bemiddellaar” het eiland Tiengemeten
in handen van Natuurmonumenten te
spelen.

Zodoende tieren daar nu al
jarenlang de distels en brandnetels welig en worden er ieder voorjaar
enorme aantallen jonge ganzen geboren, die opgroeien langs het Vuile
Gat en jaarrond op de landerijen van Veerman cum suis (onder het mom
van preventief afschot) tegen hoge ondershandse tarieven worden
afgeknald door jachttoeristen.
Zo produceerde Veerman via NM en ten koste van méér dan een eeuw
vogel- en natuurbescherming jaarrond een super-verdienmodel, waar
hijzelf en zijn boerse buren stinkend rijk van worden.
Het tegen betaling kapot laten knallen van Gods schepping: echt iets
waar vooral huichelende Christenen op kicken!

Natuurmonumenten is dankzij deze coupe en de aanwezigheid
van een inherent ondeugdelijke leiding, met een directeur die tot
voor de rechter alles aan elkaar loog, feiten verdraaide, lasterde en
alle uitgangspunten van het ecologisch verantwoorde natuur- en
populatiebeheer de aarde in stampte, totaal de weg kwijt geraakt
en in handen gevallen van neoliberaal en confessioneel janhagel.
En datzelfde gebeurde met Vogelbescherming: eveneens een qua
aanhang zeer omvangrijke vereniging met veel meer leden dan CDA
en VVD samen!
Hoewel géén organisatie met leden, valt hetzelfde te
zeggen over Staatsbosbeheer, een dienst die als taak
heeft: het beheren en versterken van de kwaliteit en
de landschappelijke en ecologische waarden van
natuurterreinen die formeel het eigendom zijn en
blijven van alle Nederlanders.
Wij maken ons sterk, dat het verzelfstandigen van Staatsbosbeheer een
staatsrechtelijk misdrijf was dat ten spoedigste dient te worden
herroepen, omdat het roerende (alle levende organismen die in de terreinen
aanwezig zijn) en onroerende zaken betreft, die het onvervreemdbare
eigendom zijn en blijven van de integrale Nederlandse samenleving.
Zulk een maatschappelijk kapitaal had nooit in handen gegeven
mogen worden van een geprivatiseerde onderneming, temeer omdat
het aanzet tot wanbeheer, willekeur, vervreemding en zelfs diefstal
van gemeenschappelijk bezit. Zéker in handen van VVD/CDA.
Hoogste tijd dus om de keersluizen neer te laten!

Sinds voorjaar 2002 wordt de bedreigde en verdrukte natuur in ons
land uitgevreten door Christelijke (CDA) en Graaierige (VVD)
hufterigheid en nagenoeg de hele oppositie lijkt wat het natuur-, floraen faunabeleid betreft met de schedel in een römertopf te vertoeven.
Toen de eerder en ook elders genoemde subversive five (Aptroot, Van den
Brink†, Oplaat, Ormel en Schreijer)in de parlementaire jaren 2004/05 en
2005/06 alle registers van leugen, laster, list, bedrog en foutieve
voorstellig van zaken opentrokken en het criminele wijzigingen bij
leugenachtig amendement in de toch al aan barrels geschoten Flora en
Fauna Wet regende, deed vrijwel geen enkel Kamerlid de banket- en
kaviaarschuif open en hoogstens een handvol van hen nam de moeite
om her en der een leugen of malversatie recht te zetten.
Omdat iedere zucht en kreun die in de plenaire zaal wordt geslaakt per
definitie is na te bladeren in de Handelingen der Tweede Kamer der
Staten Generaal over bedoelde (maar ook over eerdere en latere)
vergaderjaren en er destijds 1000% zeker op ongehoorde schaal
leugen, list, bedrog en pure oplichting ten grondslag lag aan al die
amendementen, waardoor de basis waarop de huidige natuurwet werd
geënt nog rotter is dan tien supertankers vol overjarige mispels, dient
die wet (zoals wij bij brief dd. 22 december 2016 aan staatssecretaris van Dam
en aan de hele Kamer lieten weten) onmiddellijk buiten werking gesteld te
worden.

Wetgeving moet namelijk deugdelijk, rechtmatig en boven twijfel
verheven zijn en hier is aantoonbaar en bewijsbaar sprake van
ongehoorde willekeur ten faveure van uitermate discutabele
belangenpartijen (i.c. jagers, wildhandelaren, hobbyjachtmakelaars, agrariërs
etc.) en ten nadele van een wetenschappelijk-, moreel- en ethisch
verantwoorde omgang met onze natuur en met al wat daarin leeft.
Een natuur, flora en fauna die, het zei nogmaals gezegd, aan alle ruim
17 miljoen Nederlanders toebehoort!
Dát dienen alle parlementariërs zich zeer goed te realiseren!
Wat zij zich ook heel goed zouden moeten inprinten is het volgende:
Op het moment waarop Veerman op 7 mei 2007 de zetel van
voorzitter van het dagelijks bestuur van Natuurmonumenten met zijn
confessionele achterste bezoedelde, balanceerde het ledenbestand rond
de een miljoen of had dat inmiddels royaal overschreden.
De samenstelling van dat ledenbestand was een normale
dwarsdoorsnede van de bevolking, zodat de coupe van het CDA
ongeveer even hard zal zijn aangekomen bij leden van een politiek
rechtse signatuur als bij leden die zich links van het politieke midden
bevonden of er geen speciale voorkeur op na hielden.
Aangenomen mag dus worden, dat de komst van Veerman voor
enkele honderdduizenden rechtsgezinde leden aanleiding was om hun
lidmaatschap te beëindigen.
Immers: na vier jaren op LNV had Veerman
zich uitgebreid geprofileerd als een rasechte
natuurhater en jagersvriend en aangezien er
in ons land amper 20.000 van die
gewapende wandelaars rondlopen kan dát in
géén geval een representatieve steekproef uit
17 miljoen landgenoten opleveren.

Dat ís het ook niet en wij zijn altijd op zoek naar clues.
Het jachtwereldje wordt volkomen beheerst door
lieden met hete eigenheimers in de wangzakken en
een air om van te gruwen, die zich boven alle wetten
van fatsoen en compassie verheven voelen omdat zij
immers: “met niemand iets te maken hebben!”
Daarom staat de jacht in ons land ook al tientallen jaren in een
erg slechte reuk, wat nog wordt aangewakkerd door de komst van
een contingent snobistische patjepeeërs van alle leeftijden, die
ook zo nodig een geweer moeten vasthouden.
Onder hen verontrustend veel knaltrutten, die er dolgraag bij
willen horen om zo (in?) hun eigen vlees te kunnen schieten.
In de categorie jagend voetvolk vinden we enkele duizenden
hoveniers, kraandrijvers, huisschilders, pompbedienden,
muskusrattenvangers, gotenreinigers en meer van dat basale schuim,
die dikwijls niet eens weten waarop ze het vuur openen.
Ook loopt er her en der een
nieuwlezer zoals Roelof Hemmen of
een schorre huiskraai als Benny
Jolink achter een geladen geweer aan
en boze tongen beweren, dat
laatstgenoemde zich zo moeilijk
voortbeweegt omdat hij zou lijden
aan een meervoudige variant van het
Rijkman Groenink-syndroom.
Ergo: een ongezekerde dubbelloops van de schouder laten glijden
(zoals Groenink) of – nóg dommer – een geladen en ongebroken geweer
omver lopen. En dat dus tweemaal!
Ach ja: alles is immers mogelijk in het groene knollenland!

Zo kwamen wij meermalen kind-jagers tegen.
Néé, geen jagers die achter kinderen aan zaten want dat soort volk
zouden we meteen als pedofielen hebben herkend en daarvan
traceerden we immers in het Groene Hart tussen Bodegraven en
Woerden duidelijke sporen.
Kinderen horen het overhoop schieten van weerloze dieren niet met de
paplepel ingepompt te krijgen en al helemaal niet in een klein en
dichtbevolkt land als het onze.
Toch gebeurt dat vaker dan men denkt en zo ontmoetten we op een
mistige herfstdag in het Land van Maas en Waal deze triest
stemmende processie, waarin het misdienaartje als drijver meeliep.

Later zouden we bij Batenburg een hele kleuterklas zien die in
boomgaarden als drijvers werden misbruikt, maar vanwege het grote
aantal geweren langs die onverharde weg leek het niet raadzaam om
close ups te schieten.
Peuters moeten niet ook wat matpartijen betreft op het foute been
gezet worden, al konden zij hun lol niet op toen een agressieve Boa
door eigen onbenul ruggelings in een ondiepe sloot verdween.
“Meneer”, riep zo’n kind, “u kan beter in de Maas gaan zwemmen!”

Ernstiger nog was het geval dat we bij Everdingen op film vastlegden
en waarbij een minderjarige met een vuurbuks op houtduiven schoot.
Er nog van afgezien dat kinderen helemaal geen vuurwapens mogen
hanteren getuigt het van bekrompenheid om zoiets ook nog te laten
plaatsvinden op slechts een honderdtal meters vanaf openbare wegen.

Omdat er nauwelijks nog politiecontrole op jagers wordt uitgevoerd
rotzooit men maar wat aan en drijft ook zonder pardon hazen klem
tegen druk bereden wegen of plaatst jachthutten binnen schootafstand.

Al zulke informatie is gedocumenteerd aangeleverd op alle Haagse
burelen, maar daar houdt men zich Oost-Indisch Blind én Doofstom.
Nóg wel!

En dan nog dit…….
Te elfder ure en nog juist voordat dit referaat aan de virtuele
openbaarheid zou worden prijsgegeven, openbaarde Teun van de
Keuken op zondagavond 7 mei 2017 in zijn voortreffelijke
programma De Monitor een aantal zaken, die naadloos inhaken op de
strekking van onze hier gememoreerde feiten, vermoedens en visies.
In het dossier DIER en BOUW komt namelijk een tweetal locaties in
beeld waar zich dassenburchten bevinden, maar waar botweg over de
bestaande wet- en regelgeving en zuiverheid van informatie wordt
heen gewalst.
In het recreatiegebied de Berendonck bij Wijchen, ooit ontstaan
doordat men er de benodigde specie voor het zandlichaam van de
autoweg A79 heeft weggebaggerd, loopt bijvoorbeeld een ondernemer
al jarenlang rond met plannen voor de vestiging van een sauna, op de
plaats waar zich al veel langer een dassenburcht bevindt.
Het gaat om dieren die wettelijke bescherming genieten en waarvoor
op grote schaal in ons land voorzieningen zoals speciale rasters en
tunnels worden aangelegd.
Dit kost veel gemeenschapsgeld, dat echter goed besteedt is omdat de
das een onmisbaar bestanddeel vormt van ons natuurlijke ecosysteem.
Desondanks is men niet genegen om naar een andere locatie uit te
kijken en de dieren, die toch al in de verdrukking leven tussen
recreatieplassen en de altijd drukke autoweg A73, zouden volgens de
rechter – drijvend op het kompas van een zogenaamd adviesbureau - ook
geholpen zijn als er wat fruitbomen werden aangeplant.
Want enkele weken per jaar eten dassen immers óók rijp valfruit!

Dit is natuurlijk te krankzinnig
voor woorden en tekenend voor de
absolute willekeur waarmee in dit
land de natuur almaar verder de
vernieling in wordt geramd!
Maar het kan nóg gekker!

Op Landgoed Amelisweerd bij Utrecht leven namelijk al jarenlang
dassen en daarvan is beheerder Herman van de Wardt op de hoogte.
Men zou dus denken dat Rijkwaterstaat (de rijksdienst waar men nóóit
nadenkt en altijd in touw is met het aanleggen van nieuw asfalt waarop
gegarandeerd nóg hopelozer files zullen ontstaan) die voornemens is om

maar weer eens wat overbodige extra rijstroken aan de A27 toe te
voegen, in eerste instantie bij de eigenaar, de beheerder of de
gemeente te rade zou gaan over mogelijke faunaproblemen.
Niets van dat al.
Men ging in zee met ingenieursbureau SWECO (en dát terwijl er volop
gecertificeerde ecologische advies- en onderzoekbureaus zijn) die ook niet de
moeite nam om even bij Van de Wardt langs te gaan en waarvan zelfs
mag worden afgevraagd of er wel 1 (zegge één) terreinbezoek aan het
beslist prijzige adviesrapport ten grondslag ligt.
Er komen namelijk in het oude parklandschap van Amelisweerd naast
de das beslist nog verschillende andere diersoorten voor die de
verbreding van de A28 zouden kunnen vertragen, dus vullen wij maar
even in hoe de gunning van deze opdracht zal zijn verlopen.

Sweco moest kennelijk zo laag mogelijk inschrijven om zéker te zijn
van de gunning en hoefde vervolgens géén terreinbezoek te brengen
omdat er via SOVON, RAVON, VOFF, Vlinderstichting cum suis
interactief ruimschoots voldoende informatie is te verkrijgen om er
een mooi advies mee te camoufleren.
Daarmee had RWS voldaan aan de wettelijke plicht om ecologisch
onderzoek te doen verrichten en verspeelde haar hand door met
absolute uilskuikens zaken te doen.
Want zélfs een slechtziende ingenieur met staar aan beide ogen en
structureel beslagen brillenglazen, zou bij een waarachtig terreinbezoek de drukbelopen dassenwissels niet hebben kunnen missen.
Echter: dit is helaas geen incidenteel geval, maar de neoliberale regel
volgens het criminele uitgangspunt: “de opdrachtgever bepaalt!”
Men mócht van Rijkswaterstaat geen probleemsoorten aantreffen:
dus tróf men ook geen probleemsoorten aan.
Erg gemakkelijk, als er nul terreinbezoeken zijn gebracht!
Ingevolge de WOB zou de originele gedateerde en gewaarmerkte
factuur die SWECO naar de Koningskade stuurde, dus ter inzage
gevorderd en publiekelijk getoond dienen te worden.
Onmiddellijk!
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