	
  

Aan alle leden van de Tweede Kamerfractie
van het Christen-Democratisch Appèl (CDA)
Postbus 20018
2500 EA den Haag

Geachte mevrouw / mijnheer,
Het doet ons deugd dat u bij de stemming n.a.v. de motie Ouwehand/Thieme tegen het vergassen van
wilde ganzen unaniem uw stem heeft uitgebracht ten voordele van de ganzen. Namens deze weerloze
en onschuldige dieren willen wij u daarvoor dan ook hartelijk danken.
Omdat u wellicht onbewust slachtoffer dreigt te worden van foutieve informatie vanuit uw eigen
partij, willen wij u gaarne uitleg geven van hetgeen er vooraf ging aan de ongestructureerde toename
van onze broedende ganzenpopulaties en in welke mate er hierbij sprake was van het nastreven van
eigenbelang. Want zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn, kan en mag zelfzucht nooit of te nimmer
aanleiding of drijfveer zijn voor wijziging c.q. aanpassing van bestaande en deugdelijke wetgeving.
Tóch waren het de belangen van de (integrale) hobbyjacht en (een beperkt deel van de) agrarische
sector die er toe hebben geleid, dat de per 01.04.2002 in werking getreden Flora en Faunawet al
gedurende de eerste kabinetten Balkenende tot een onmiskenbaar pro- jacht instrument werden
gemetamorfoseerd. Het spijt ons zeer, maar wij kunnen het niet mooier maken.
Onder leiding van uw toenmalig Kamerlid Annie Schreijer Pierik, gesecondeerd door haar
fractiegenoten Henk Jan Ormel, Gerrit Jan Oplaat en bijgestaan door LPF- geloofsgenoot Wien van
den Brink werd er onder het ministeriële bewind van Cees Veerman (een fervent hobbyjager) en zijn
ambtsopvolgster Gerda Verburg (een verklaard jachtsympathisante) een volstrekt onfatsoenlijke
aanval op de, destijds fonkelnieuwe, FFW geopend.
Met oneigenlijke en veelal leugenachtige, lasterlijke en volkomen uit het verband gerukte argumenten
gelukte het genoemde personen, om de Flora en Faunawet op een meer dan onoorbare wijze
vleugellam te schieten, op tableau te brengen en na een jachtgezinde facelift weer een doorstart te
gunnen. Al is ‘gunnen’ niet direct het eerste begrip dat ons daarbij voor ogen komt.
Wij willen u er op attenderen, dat alle malversatieve, niet waarheidsconforme en ronduit leugenachtige
beweringen, vooronderstellingen en ongefundeerde opmerkingen welke hebben geleid tot de
amendementenregen waardoor de Flora en faunawet ingrijpend en desastreus werd aangepast aan de
wensen van eerder genoemde belangengroepen, tot in detail zijn na te zien in de Handelingen van de
Tweede Kamer der Staten Generaal. Daarin zijn dus ook woord voor woord alle onwaarheden en
lasterlijke beschuldigingen ten nadele van bij wet beschermde dieren die deel uitmaken van onze
inheemse fauna, na te bladeren. Mits er werkelijk deskundige ecologen en beroepsmatige terrein- en
faunabeheerders worden geraadpleegd, zijn alle feitelijke onjuistheden zodoende ook tot ver achter de
komma waarheidsconform te traceren en te corrigeren!
Leugen, laster en het voornemen tot het geven van een onjuiste voorstelling van zaken behoren bij
Kamerzittingen de wet- en regelgeving betreffende, in het fietsenhok of bij de garderobeloge
achtergelaten te worden. Wellicht waren de genoemde Kamerleden respectievelijk Ministers deze
huisregel vanwege hun boerse afkomst vergeten, maar wij willen daar dus graag aan herinneren!
Uitgaande van uw goede trouw (want de tegen- staatsrechtelijke malversaties speelden zich voor velen
uwer vóór de aanvang van het Kamerlidmaatschap af) geven wij u allen graag een resumé van hetgeen
er destijds werkelijk heeft plaatsgevonden. Want dat biedt een ontluisterend beeld van waartoe
volksvertegenwoordigers in staat zijn in hun ijver om de belangen van twee electoraal futiele
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splintergroeperingen tot landelijk probleem te doen uitdijen. Wij doelen hier op de hobbymatige
uitoefening van de moord op in het wild levende dieren, die deel uitmaken van het natuurbezit dat
formeel en feitelijk aan iedere Nederlandse burger toebehoort! En wij doelen ook op de circa 60.000
agrarische ondernemers (waarvan slechts een bescheiden deel ganzenoverlast ondervindt) en de circa
20.000 jachtgerechtigden die als vrijetijdsbesteding de jacht beoefenen. À propos: het leeuwendeel
van die hobbyjagers behoort in politieke zin tot de CDA en VVD- gezindte! Wij adviseren u om van dit
feit erg goed nota te nemen, omdat straks wellicht de vraag over schuld en schade als gevolg van de
moedwillige verwording van oorspronkelijk deugdelijke wetgeving (i.c. de originele Flora en
Faunawet 2002) parlementair ter sprake zal komen.
Nadat een groot aantal amendementen er al toe hadden geleid dat de FFW op tal van onderdelen werd
“aangepast” aan de wensen van boeren en jagers, bestond de wetgever het om de ecologisch volstrekt
ongekwalificeerde hobbyjagers te voorzien van het inhoudsloze predicaat Faunabeheerder en hun al
eerder tot stand gekomen regionale Wildbeheereenheden organisatorisch onder de dekmantel van
provinciale Faunabeheereenheden te brengen. Er wordt hierbij inderdaad kwistig gestrooid met het
begrip “beheer”, terwijl de toenmalig directeur van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging
destijds op een jaarvergadering in euforie uitriep “Faunabeheer is uitsluitend jacht!”*1) Zo is het
namelijk exact en dat heeft met enige vorm van ecologisch of ethisch verantwoord beheren niets van
doen.
Daarom hoort jacht ook helemaal niet meer thuis in een klein land als het onze, met bijna 17 miljoen
inwoners en een natuur en fauna die steeds zwaarder onder druk staan.
Wij hebben jarenlang de verrichtingen van Fauna- en Wildbeheereenheden en van ongeorganiseerde
individuele jagers onder de loep genomen en gelooft u ons alstublieft: slechts zeer sporadisch troffen
wij jagers die werkelijk de moeite namen om beheersmatig de eieren van broedende ganzen te
behandelen, te schudden of door te prikken. Desgevraagd kregen wij nagenoeg steeds te horen, dat de
kuikens eerst maar moesten uitkomen en opgroeien en dat er dan wel beheerd zou worden! Zo zijn dus
die zo verguisde overpopulaties ontstaan. Want naast het nalaten van werkelijke beheersmatige
activiteiten staan jagers overal in ons land dag en nacht en in alle maanden van het jaar de vos naar het
leven. En weet u: vossen zijn nu juist de enige natuurlijke beheerders die in staat zijn om de omvang
van de ganzenpopulaties binnen de perken te houden*2). Zo hebben dus uw eerdergenoemde
Kamerleden en ministers van een deugdelijke wet een instrument gemaakt dat de oorzaak is van alles
wat er de afgelopen jaren in onze natuur is scheefgegroeid en uit de hand gelopen. Moedwillig, want
de wetgever heeft verzuimd om de zogenaamde faunabeheerders bindend een deugdelijk omschreven
Zorgplicht op te leggen. Daarbij werd er duidelijk van uit gegaan, dat alle schade aan agrarische
teelten en groenvoorzieningen immers wel door het Faunafonds vergoed zou worden. Uit
overheidmiddelen! Zodat op zijn Hollands gezegd de burger mag betalen voor de gevolgen van de
moedwillige nalatigheden van hobbyjagers. Dat kan en mag niet zo zijn en dient dan ook onmiddellijk
gestopt te worden.
Het is tekenend voor het beleid van staatssecretaris Bleker dat hij zonder enige kennis van zaken alle
wetenschappelijke gegevens, doortimmerde adviezen en zelfs rechterlijke uitspraken negeert en blijft
volharden in een aanpak die zeker vanuit een partij die zegt Waarden en Normen hoog in het vaandel
te dragen, niet anders is dan een bloedbevlekte vlag op een onwelriekende modderschuit.
Wij zullen niet beweren dat alleen door het behandelen van de ganzeneieren en het strikt beschermen
van de vos de problemen met de overpopulaties van broedende ganzen zullen zijn opgelost. Maar er is
een keur aan mogelijkheden om terreinen minder geschikt te maken als broedgebied, om te
voorkomen dat ganzenfamilies met opgroeiende kuikens zich in schadegevoelige teelten begeven, om
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de vogels te wennen aan speciaal daartoe met gras- klavermengsels ingezaaide perceelranden of
graasstroken en om schrikmiddelen te plaatsen. Dat behoort niet alleen een vanzelfsprekende
zorgplichttaak van de agrarische grondgebruiker te zijn, maar zou veel beter een bindend
voorgeschreven taak van de faunabeheerders moeten worden. Want conform de bepalingen in het
jachtpachtcontract, zijn zij degenen die aansprakelijk dienen te worden geacht voor alle wildschade
welke uit nalatigheid voortvloeit. Het geweer kan dan thuis blijven en worden vervangen door een
knal- en lichtkogelpistool en het Faunafonds zou ten dele kunnen worden omgevormd tot een
uitleenorganisatie voor afweer- en schrikmiddelen. Wij zijn er namelijk van overtuigd, dat op deze
wijze het aantal schadeklachten en –claims drastisch zal verminderen.
Staatssecretaris Bleker is voornemens het rechterlijke verbod op het doden van ganzen d.m.v. CO2
gas naast zich neer te leggen. Daarmee neemt hij zich voor om een honderdduizendvoudige daad van
vreselijke dierenmishandeling te begaan. Want hoewel er op Werelddierendag in het programma
Pauw en Witteman misleidende beelden werden vertoond door de uitbater van het bedrijf dat de
geplande vergassingen zal gaan uitvoeren, is de waarheid schokkend en vernederend. Anders dan
eendagskuikens onder een stolp (die inderdaad binnen enkele minuten sterven) wacht de volwassen
ganzen en hun opgroeiende kuikens in de schuren, loodsen en containers een vreselijk, uitermate
pijnlijk en langdurig stervensproces, dat wel tot 20 minuten kan duren Het vergassen vindt namelijk
niet plaats onder een stolp, maar in een grote container of loods waarin het geruime tijd duurt
voordat de concentratie gas dodelijk op de dieren inwerkt. Wij nemen aan dat de heer Bleker hiervan
op de hoogte is en wijzen u er op, dat dierenmishandeling gepleegd tegenover een (zegge 1) dier al
een misdrijf in de zin der wet is. Daarom stellen wij het voornemen van de staatssecretaris gelijk aan
het vooraf en weloverwogen beramen van een honderdduizendvoudig misdrijf!
Wij gaan er van uit dat u zich ook bij de volgende behandeling van dit dossier er voor zult beijveren
om deze barbarij te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van stichting Ganzenbescherming Nederland
N.N.Chögyal Trizin Hof
Voorzitter

*1) zie de link http://weblogs.vpro.nl/dost/guus-ongeluk/
*2) zie de link http://dutchinteractiveawards.nl/volgdevos
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