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Aan de leden van de Tweede Kamerfractie  
van de Socialistische Partij (SP) 
Postbus 20018 
2500 EA den Haag 
 
 
 
 
 
Geachte mevrouw / mijnheer, 
 
Bij de stemming over de motie Thieme betreffende de vergassing van honderdduizenden wilde ganzen 
heeft u zich unaniem uitgesproken tégen deze daad van respectloosheid jegens de natuur en de daarin 
levende inheemse fauna. Wij willen u dan ook namens de ganzen hiervoor heel hartelijk dank zeggen. 
Maar het pleit is nog lang niet beslecht en gewonnen, want de staatssecretaris heeft kenbaar gemaakt 
zijn gruwelijke en volkomen zinloze vernietigingscampagne tegen de moedwillig tot stand gekomen 
overpopulaties voort te zullen zetten.  
Moedwillig, inderdaad! Wij willen u graag enige uitleg geven over wat er zich wérkelijk afspeelt in 
onze buitengebieden en welke meer dan verderfelijke rol het rol CDA hierin speelt. 
Daarvoor gaan we terug naar de bewindsperioden van de eerste kabinetten Balkenende, toen de 
hobbyjagende volksvertegenwoordigers Schreier Pierik, Ormel en Oplaat (allen CDA) en Van den 
Brink (LPF) ten strijde trokken tegen de op 1 april 2002 in werking getreden Flora en Faunawet. Zij 
hadden de politieke wind mee, want zowel de zittende bewindspersoon op LNV, Cees Veerman, als 
zijn ambtsopvolger Gerda Verburg stonden bekend als zelfjagend dan wel jachtsympathisant. Er werd 
destijds met hele leugens, halve waarheden en volstrekt onjuiste voorstellingen van zaken een ware 
amendementenregen op de FFW afgevuurd en omdat de toenmalige oppositie nauwelijks 
geïnteresseerd reageerde gelukte het, om de oorspronkelijk zeer deugdelijke wet volkomen te doen 
verworden tot een pro- jacht pamflet. Als meest beschamende overwinning op rede, redelijkheid en 
zuiverheid van wetgeving slaagde men er in, om de Nederlandse hobbyjagers, zonder enige 
uitzondering, op te leuken tot Faunabeheerders. Op die wijze verkregen ongekwalificeerde hobbyisten 
zonder de minste vakmatige kennis op het gebied van ecologisch verantwoord natuur- en faunabeheer 
een vrijbrief om naar eigen gril en goeddunken met onze inheemse fauna om te gaan. Alsof dit nog 
niet erg genoeg was, verzuimde de wetgever het om aan deze onverdiende status van Faunabeheerder 
een, feitelijk vanzelfsprekende, bindende en onherroepelijke Zorgplicht te koppelen. Vanaf dat 
moment was letterlijk het hek van de dam. 
Want jagers willen jagen en hebben helemaal geen boodschap aan ecologisch en verantwoord 
natuurbeheer. En dus zorgden zij er voor, dat er in hun jachtrevieren – die met uitzondering van 
bebouwde kommen en strikte reservaten ons integrale grondgebied omvatten- ieder voorjaar zoveel 
mogelijk ganzenkuikens uit de eieren kwamen. Wij namen talloze malen de proef op de som en kregen 
steevast hetzelfde antwoord: “laat maar broeden, straks als de kuikens kunnen vliegen gaan we wel 
beheren”. Dat was ook geheel in de geest van Gerard Alferink, de toenmalige voorzitter van de 
Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging. Op een ledenvergadering riep hij destijds euforisch uit: 
“faunabeheer is uitsluitend jacht!” 
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Vervolgens streefde men ernaar om zoveel mogelijk landbouwschade door ganzen te doen ontstaan, 
zodat allengs de mogelijkheden tot afschot verruimd werden. Exact hetzelfde zagen wij op de Veluwe 
gebeuren met de edelherten en wilde zwijnen. En in Peel en Kempen traceerden wij het op grote 
schaal clandestien uitzetten van uit Duitsland geïmporteerde wilde zwijnen. Overal verrezen 
wildkansels en jachthutten en ons buitengebied veranderde in enkele jaren tijd in een ontluisterend 
fusilladeveld. Dankzij de wetverwording door het CDA! 
Eveneens dankzij het wanbeleid van datzelfde CDA nam het aantal schadeklachten uit de land- en 
tuinbouw hand over hand toe, zodat het Faunafonds jaar na jaar grotere bedragen aan compensatie 
uitkeerde aan agrarische ondernemers en andere gedupeerden. Gesteund door deze almaar 
accumulerende schadeclaims breidden zich ook de lijsten van bejaagbare en vrijgestelde diersoorten 
stormenderhand uit. Zodat ons land thans wat ongecontroleerde hobbymatige jachtuitoefening betreft, 
mening onderontwikkeld land naar de kroon steekt. Dit kon gebeuren omdat de oppositie het in 
meerderheid ongeïnteresseerd toeliet en hen geen strobreed in de weg legde. Dat is zo mogelijk al 
even beschamend! 
Reeds in 2008 waren er op veel plaatsen in ons land dermate omvangrijke broedpopulaties van 
grauwe- en andere ganzen ontstaan, dat men besloot om de dieren op grote schaal te gaan vangen en 
vergassen. Omdat ganzen in het voorjaar een periode kennen waarin zijn als gevolg van de slagpenrui 
het vliegvermogen tijdelijk missen, werd ervoor gekozen om zulke ruiconcentraties letterlijk ‘op te 
ruimen’. Dat gebeurde op Texel en op meerdere plaatsen in de provincie Utrecht. Maar het was een 
zinloze handeling want, hoewel er vele duizenden dieren op deze vreselijk inhumane en pijnlijke wijze 
werden gedood, bleken de gelederen alweer binnen enkele weken volledig aangevuld te zijn door 
vogels uit andere streken. Exact zoals door deskundigen vooraf werd voorspeld en waarvoor uitvoerig 
en bij veelvuldige herhaling was gewaarschuwd!  
Bovendien werkt deze volstrekt ongeciviliseerde maatregel juist het ontstaan van extra schade in de 
hand. De plaatselijke (residente) vogels die werden verwijderd kenden hun gebieden immers en waren 
vertrouwd met het lokale metier. Vreemde ganzen hebben die lokale terreinkennis niet en zullen dus 
ook opduiken op plaatsen waarvan de residente populatie door ervaring had geleerd dat zij daar 
onwelkom waren.  
Doordat er na dit vernederende massacre in de broedseizoenen van 2009, 2010 en 2011 door LNV 
stoïcijns werd doorgegaan met het nalaten van enig daadwerkelijk nestbeheer door zogenaamd 
faunabeherende jagers, hebben de afstotelijke moordacties van 2008, afgezien van veel dierenleed, het 
verlies van dure gemeenschapsmiddelen en de teloorgang van onze humane civilisatie, helemaal niets 
opgeleverd! Zodat staatssecretaris Henk Bleker, ter bevestiging van onze internationale status van 
“Kennisland” deze hele walgelijke vertoning nog eens honderdduizendvoudig wil gaan herhalen. 
Maar liefst vijf jaar op rij. Wij hebben voor zulk afgrijselijk wanbeleid werkelijk geen woorden. Het 
doden van volwassen ganzen en hun opgroeiende kuikens door middel van CO2 gas veroorzaakt een 
uitermate pijnlijk en langdurig stervensproces, dat wel tot 20 minuten kan duren. Dit is in de zin der 
wet niet anders te definiëren dan moedwillige dierenmishandeling. Het enkele feit dat een lid van dit 
kabinet er voor opteert om een rechterlijke uitspraak naast zich neer te leggen en een 
honderdduizendvoudig misdrijf jegens de vigerende dierenrechtenwetgeving, het respect jegens het 
leven en het menselijk fatsoen te doen plegen, spreekt boekdelen over het verwerpelijk immorele allooi 
van deze barbaarse coalitie. In het bijzonder over de staatssecretaris van E.L.I.!  
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Daarenboven heeft een van de Wageningse Kennisinstituten, het L.E.I., onlangs een rapport 
gepubliceerd waarin expliciet op de grote materiële- en financiële waarde van onze inheemse natuur 
wordt gewezen. Maar zelfs daaraan heeft Bleker geen boodschap. Hij meent de wijsheid in pacht te 
hebben, want hij heeft immers een hobbyjager als zoon! 
Het botweg om zeep helpen van de kip met de gouden eieren kon echter al heel gauw weleens 
desastreus gaan uitpakken. Recentelijk is namelijk wetenschappelijk becijferd, dat bijvoorbeeld de 
Veluwse natuur op jaarbasis voor de regionale economie ten minste 103 miljoen euro oplevert. Omdat 
er jaarrond erg veel mensen naar het gebied komen om te genieten van de natuur. En om dan bij 
voorkeur veel wild te zien. Maar dankzij de excessieve klopjacht die er nu al jarenlang dag en nacht 
op heel de Veluwe plaatsvindt, is er nagenoeg nergens meer een hert, ree of zwijn te zien. Er valt 
straks dus helemaal niets meer te vermarkten aan de Veluwse natuur, die morsdood is geschoten. 
Door hobbyjagers! Dit heeft weliswaar niet direct iets met ganzen te maken, maar is wel eveneens een 
regelrecht uitvloeisel van de moedwillig verrotzooide Flora-en Faunawet. U wilt niet weten hoeveel 
dat de regionale en landelijke economie en zodoende de Nederlandse schatkist, al gekost heeft*1).  
 
Uiteraard wilt en moet u dat nou juist wél weten. En het is ook heel belangrijk dat ieder parlementslid 
en iedere Nederlander er zicht op krijgt, welk peperduur prijskaartje er momenteel al aan de 
jachtgeilheid van het CDA-VVD kabinet hangt. En welke bedragen er volstrekt ten onrechte uit de 
schatkist naar boeren-bankrekeningen worden overgeheveld. Geld dat zonder parlementair ingrijpen 
beslist verloren is. Daartoe leverde mr. Frank Visser in zijn programma Recht in de Regio d.d. 28 april 
2011 jurisprudentie in de zaak van landbouwer Schouten uit Elspeet tegen het Faunafonds.  
Schouten verpacht de jacht op zijn gronden aan een jachtcombinatie die enige tijd geleden- zoals het 
geval is op talloze plaatsen op de Veluwe- het aanwezige wildraster ruim een meter verlaagd heeft. 
Overduidelijk bedoeld om het wild makkelijker toegang tot de akkers te verschaffen. Volgens de heer 
Schouten had de jager wel geprobeerd om wildschade te voorkomen en had ook een paar edelherten 
afgeschoten, maar de boer bleef wel met een opbrengstderving van enkele honderden euro’s zitten. 
Die schadepost wilde het Faunafonds niet vergoeden. Mr. Visser bepaalde vervolgens, dat jagers 
vanuit hun Zorgplicht de taak hebben om schade te voorkomen en dat de heer Schouten dus niet bij 
het Faunafonds, maar bij de jachtcombinant in kwestie moest aankloppen voor vergoeding.  
Gewapend met deze jurisprudentie moet het niet erg moeilijk zijn voor het Faunafonds, om alle ten 
onrechte aan boeren uitbetaalde ganzenschade terug te vorderen bij de respectieve 
Wildbeheereenheden of bij de overkoepelende provinciale Faunabeheereenheid. Want het enige goede 
dat jagers afgelopen decennia tot stand brachten, is dat zij zich als individu verzamelden in genoemde 
rechtspersonen. Deze zijn dus aansprakelijk voor alle schadeklachten en dienen die derhalve aan de 
grondeigenaren/gebruikers te vergoeden. Omdat alleen al de ganzenschade als gevolg van de 
moedwillige nalatigheid van jagers thans in de vele miljoenen euro’s op jaarbasis loopt, kan het 
Faunafonds op die manier erg veel onbeheerd zwerfkapitaal terug leiden naar de schatkist! 
 
Niet alleen natuur en fauna lijden zwaar onder de gesel van de als faunabeheer gecamoufleerde 
hobbyjacht, ook steeds meer bewoners van het buitengebied, wandelaars, fietsers en andere passanten 
beklagen zich over de schandalige diermishandelingpraktijken die jagers alom in de lande begaan en 
over de brute ongemanierdheid en onverholen agressie die hen ten deel valt wanneer men jagers op 
hun respectloze gedrag wijst. Dit leidt in toenemende mate tot intimidaties, bedreigingen en fysiek 
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geweld door jagers tegenover hun opponenten*2). Omdat volksgerichten niet meer van deze tijd 
behoren te zijn, staan wij al sinds augustus 2009 in het Land van Cuyk een familie bij, die vanwege 
hun jachtkritische houding vermalen dreigt te worden tussen een crimineel -agressieve 
wildbeheereenheid, een jachtsympathiek politiecorps en een partijdige VVD -burgemeester. Zélfs 
meervoudige doodsbedreigingen, poging tot doodslag tegenover maar liefst vier personen en 
voortdurende intimidaties tegenover twee families, zijn voor de burgemeester van Boxmeer en zijn 
politieteam namelijk niet voldoende om een einde te maken aan de terreur van leden van een 
Wildbeheereenheid tegenover burgers, die daar al langer dan twee jaar onverminderd voortduurt. 
De bewuste burgemeester liet zich, in een gesprek met de bedreigde slachtoffers waarbij een onzer 
medewerkers aanwezig was, vergezellen door een beambte van politie, die bewust een foutieve 
voorstelling van zaken gaf door zich gaande het gesprek meermalen voor te doen als 
Plaatsvervangend Korpschef. Bij naspeuring onzerzijds bleek het echter een brigadier van het team 
Boxmeer te betreffen, die op dat moment de functie van Plaatsvervangend Teamchef bekleedde. 
Tijdens dat gesprek gaf deze beëdigde politiefunctionaris andermaal foutieve voorstelling van zaken 
door het, in het bijzijn van zijn functioneel meerdere (i.c. de burgemeester) te doen voorkomen, als 
zou er huiszoeking met inbeslagname van wapens en munitie hebben plaatsgevonden bij de van 
bedreiging verdachte jagers. Dit bevreemdde onze medewerker zeer, omdat er voor een bevel tot 
huiszoeking meer nodig is dan een vage beschrijving van een jager die zich in integrale 
camouflagekleding verdekt heeft opgesteld in een op stam staand maïsgewas. Bij daadwerkelijke 
inbeslagname van wapens en munitie n.a.v. een bevel tot huiszoeking zou hierover zeker in de 
lokale media bericht zijn. Korte tijd later bleek echter, dat de regiopolitie Land van Cuyk 
ongevraagd foutieve informatie toegespeeld had aan de redactie van De Gelderlander Boxmeer. 
Daarin werden de jagers vrijgepleit van het plegen van strafbare feiten. De betreffende redacteur 
gaf tegenover onze medewerker te kennen, zeer verbaasd te zijn geweest over het door de politie 
ongevraagd aangeleverde bericht, dat geen enkele feitelijke nieuwswaarde bevatte! 
Wij hebben deze onverkwikkelijke zaak middels een brief onder de aandacht gebracht van de Minister 
van Veiligheid en Justitie, maar mochten daarop tot op heden geen antwoord ontvangen. Een afschrift 
van deze brief gelieve u als bijlage aan te treffen.  
Terugkomend op bovengenoemd voorval vragen wij ons af, of de wet toestaat dat jagers zich, 
gewapend met doorgeladen en ongezekerde semiautomatische hightech geweren, bij licht en duisternis 
in de open ruimte van het buitengebied ophouden en daarbij gehuld zijn in kleding, die behalve de 
ogen het gehele lichaam, hoofd en ledematen bedekt. Als saillant en strafbaar ‘detail’ heeft in het 
onderhavige geval – dat zich afspeelde in het buurtschap Klein Vortum- de bewuste jager zijn 
doorgeladen en ongezekerde jachtgeweer op een van de opponenten gericht. Omdat de politie 
langdurig weigerde om aangifte aan te nemen van de melding van deze en andere bedreigingen, is er 
nooit een mogelijkheid ontstaan om juridisch hiertegen actie te nemen. Want bij ontstentenis van een 
Proces Verbaal van Aangifte heeft het slachtoffer letterlijk geen poot om op te staan! Een 
onacceptabel staaltje van Onrecht in de Regio!  
 
Jacht zoals wij die in ons land kennen, is een feodaal relict dat dateert uit tijden waarin adellijke en 
aanzienlijke grootgrondbezitters en stedelijke bourgeoisie het alleenrecht bezaten op het ‘Genot van de 
jacht’.Gewone burgers en handwerkslieden kwamen daar hooguit bij te pas als koddebeier, beheerder 
van de eendenkooi of als drijver. Hoewel het maatschappelijk bestel en onze staatsinrichting juist 
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staan voor het tegenovergestelde, hebben feodale en kapitalistische jagers ook heden ten dage nog heel 
veel in de ranzige jachtmelk te brokkelen. Niet alleen onze Koninklijke familie is nog altijd een 
bastion van waaruit jachtbelangen gekoesterd en beschermd worden, maar ook een verontrustende 
groot deel van de lagere adel, bankiers, gefortuneerde ondernemers en notabelen jaagt. Men 
beschouwd dat als een verworven recht dat wat hen betreft eeuwigdurend in stand gehouden moet 
worden*3). Maar om deze wildkermis in stand te houden is enig maatschappelijk draagvlak nodig. 
Daarom werd er door de jaren heen ook gewoon voetvolk tot de rijen van jagende vrijetijdsschutters 
toegelaten. En niet te vergeten een ware derde colonne van ambtenaren en bestuurders, die zich 
beijveren om de wettelijke en juridische toelating van de hobbyjacht blijvend mogelijk te maken. Zo 
vinden we beschermers en voorvechters van de jacht niet alleen op gemeente- en provinciehuizen, in 
waterschapskantoren en bij nutsbedrijven, maar vooral ook het centrum van de macht: de Staten 
Generaal en de Kroon. Dat zou natuurlijk helemaal niet moeten kunnen, omdat jacht een hobby is en 
de overheid zich niet heeft bezig te houden met het veiligstellen van de belangen van plezierjagers. En 
toch gebeurt dit al sinds jaar en dag!  
Sterker nog: er werd zojuist een nieuwe voorzitter van de Senaat benoemd, die als burgemeester van 
Apeldoorn en fervent jager op grootwild, tevens bestuurslid is van de Veluwse Faunabeheereenheid! 
Dat riekt op zijn minst naar onverenigbare verstrengeling van belangen!  
Dit onfrisse aspect loopt als een bloedrode lijn door het hele jachtmetier en heeft op tal van plaatsen 
niet alleen onze wetgeving ziekmakend aangetast en ondermijnd, maar ook onze buitengebieden op 
veel plaatsen doen verworden tot ware killingfields. 
Aan het denken en handelen van de staatssecretaris van E.L.I. kan iedere Nederlander vaststellen, tot 
welk een beschamende vernedering voor onze moeizaam verworven beschaving dat geleid heeft!  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
Stichting Ganzenbescherming Nederland 
N.N.Chögyal Trizin Hof 
Voorzitter 
 
 
*1) In mei/juni 2008 doodde men op Texel ca. 5000 Grauwe Ganzen d.m.v. vergassing met CO2gas. 
Deze vernietigingsactie van dieren die tot onze inheemse fauna behoren stuitte zowel in eigen land als 
vooral ook in Duitsland en België op massale weerzin, waardoor tallozen hun geplande vakantie , 
weekend of midweekverblijf op Texel afzegden. Vooral de acties die de Deutsche Bund Für 
Vogelschütz in de gehele Bundesrepublik hield, oogstte een groot succes. Naar verluidt heeft dit de 
Texelse economie een miljoenenschade berokkend. En dat alles omdat het Faunafonds enige 
duizenden euro’s ganzenschade had moeten uitbetalen. Van een penny wise and pound foolish- 
wanbeleid van LNV gesproken!   
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*2) Op 4 februari 2011 schoot een jager vanuit een terreinauto en vanaf de openbare weg in het 
Ommerensche Veld (Gld) voor de ogen van een passerende fietster een knobbelzwaan aan. De vrouw 
ontfermde zich over het gewonde dier en werd daarop zowel door de jager als door een 
shovelchauffeur met zijn rijdende machine aangevallen. Deze zaak kreeg uitgebreid aandacht in de 
Gelderlander, maar onduidelijk is of er iets tegen de jager en de chauffeur is ondernomen. Dit geval is 
exemplarisch voor de wantoestanden die zich al jarenlang met enige regelmaat afspelen.  
 
*3) zie link http://weblogs.vpro.nl/dost/guus-ongeluk/ 
 
 
Bijlage: Brief aan de Minister van Veiligheid en Justitie dd.  
 


