	
  

Aan de Tweede Kamerfractie
van de Staatkundig Gereformeerde Partij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Geachte fractieleden,
Bij de stemming over de motie Thieme, met betrekking tot het om het leven brengen van
honderdduizenden bij wet beschermde Grauwe Ganzen door middel van CO2-gas, heeft uw fractie
tégen aanname van deze motie gestemd.
Vanuit onze Boeddhistische levensovertuiging en ons diepe respect voor alle leven op aarde, heeft
deze houding van een op Christelijke grondslagen gebaseerde volksvertegenwoordigende politieke
groepering als de uwe, ons zeer pijnlijk geraakt.
Want uw tegenstem zet de bijl aan de wortels van een deugdzaam en verantwoord Rentmeesterschap
over Gods schepping. En het ondermijnd eveneens het streven naar een samenleving, die gefundeerd
is op zuivere normen en respectvolle waarden.
Wij hopen en bidden dan ook vurig dat u zich dit wilt realiseren!
Om u daarbij te helpen, geven wij u graag een uitleg over de ware redenen waarom staatssecretaris
Bleker zich, desnoods met satanisch geweld en massale dierenmishandeling, van onze inheems
broedende ganzenpopulaties wil pogen te ontdoen. Want dat heeft namelijk geen grein voeling met
enige vorm van verantwoord bestuur of wetenschappelijk onderbouwd faunabeheer, maar is niet
anders dan een brute en vertwijfelde poging om de gevolgen van het laakbare en tégenstaatsrechtelijke handelen van zijn eigen partij, het CDA, te maskeren!
Daarom nodigen wij u uit om met ons terug te gaan naar de tijden van de eerste kabinetten
Balkenende, toen een confessionele jagerslobby bestaande uit de parlementariërs Schreijer Pierik,
Ormel, Oplaat (allen CDA) en van den Brink (LPF) het initiatief namen, om gedurende het bewind
van de jagende LNV- minister Veerman en zijn jachtsympathieke ambtsopvolgster Verburg (beiden
CDA), de op 1 april 2002 in werking getreden Flora en Faunawet letterlijk aan flarden te schieten.
Ten faveure van de hobbyjacht!
De door genoemde parlementariërs aangedragen en ten overstaan van ons parlement als feiten
gepresenteerde beschuldigingen en aantijgingen, waren gelardeerd met hele en halve onwaarheden,
overgoten met een onwelriekende saus van foutieve voorstellingen van zaken en zij behelsden slechts
één ding. het ruim baan verschaffen aan de hobbyjacht in ons land!
Wanneer u mocht twijfelen aan de juistheid van onze bewering, dan nodigen wij u graag uit om met
ons en andere ter zake deskundigen, de minutieus genotuleerde Handelingen der Tweede Kamer der
Staten Generaal hierop na te bladeren. Wij garanderen u reeds op voorhand: u zult pijnlijk verrast zijn
door hetgeen hobbymatige belangenbehartigers zich ten koste van ons staatsrecht en de zuiverheid van
wetgeving destijds gepermitteerd hebben!
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Mocht u zich nu reeds enigszins onbehaaglijk voelen ten aanzien van uw stemmingsbesluit, dan
wijzen wij u er gaarne op, dat verdraaiing van feiten en het verkopen van afgeprijsde leugenpraat
helaas tot de dagelijkse mores behoren van onze grootste confessionele politieke vertegenwoordiging:
het CDA. Maar dit terzijde!
Dankzij de geslaagde coupe werd de, van oorsprong deugdelijke en doortimmerde, Flora en Faunawet
omgevormd tot een document waarin hobbyjagers de dienst in onze buitengebieden uitmaken en
waarin de natuur en vooral onze inheemse fauna nog slechts als lustobject voor moordlustige
respectlozen figureren. Deze overwinning op onze moeizaam verworven beschaving bezegelde men,
door volstrekt ongekwalificeerde plezierjagers op te waarderen tot faunabeheerders. Maar
gemakshalve vergat de wetgever om aan die status bindend en onherroepelijk een stringente
Zorgplicht te verbinden. Wél verklaarde hij de enige waarachtige en natuurlijke beheerder van de
ganzenpopulaties- de vos- in het hele land vogelvrij. Op aandringen van de jagers!
Daaraan danken we dus de overpopulaties van de ganzen, alle schade die boeren daarvan ondervinden
én de vernederende teloorgang van onze civilisatie!
Want zoals al jaren geleden voorspeld en gewaarschuwd werd: geef jagers één vinger en men is het
recht op beschikking over eigen lijf en ledematen niet meer zeker!
Voor hobbyjagers geldt namelijk slechts één waarde: een zo omvangrijk mogelijk tableau!
Dat zij dit dankzij de aanranding en ontering van ons wetsysteem en het verspreiden van laster, leugen
en valse voorstelling van zaken wisten te bereiken, vormt voor ons een der zwartste bladzijden van de
Nederlandse moderne staatsrechtelijke geschiedenis.
Wij zijn er dan ook zeer pijnlijk door getroffen, dat juist een politieke organisatie als de uwe zich
achter deze respectloze barbarij heeft geschaard!
Vanuit de mens -, dier- en natuur respecterende overtuiging veroordelen wij niet, maar zullen uw
levensvijandige enghartigheid in onze meditaties gedenken. En wij spreken de hoop en de verwachting
uit, dat u tot herbezinnig en inkeer zult komen.

Met beleefde groet,

Stichting Ganzenbescherming Nederland
N.N. Chögyal Trizin Hof
Voorzitter
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